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LEESWIJZER 
Het projectplan verplaatsen stuwen in kader van lokale maatregelen GGOR Leijgraaf bestaat 
uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk 
wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel 
is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de 
rechtsbescherming en de procedures. In deel IV bevinden zich de bijlagen behorend tot dit 
plan. 
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DEEL I VERPLAATSEN STUWEN TBV GEWENST GROND EN 
OPPERVLAKTEWATER REGIME 

 

1. AANLEIDING EN DOEL 
 
Het waterschap analyseert het watersysteem voor het gehele waterschapsgebied door 
successievelijk in verschillende deelgebieden het Gewenst Grond- en 
Oppervlaktewaterregime (GGOR) te bepalen. Geen overbodige luxe, want ons klimaat 
verandert. We krijgen te maken met meer drogere periodes en meer zware buien, waardoor 
het watersysteem veerkrachtiger moet worden en het beheer soms dynamischer. Voor de 
landbouw betekent dit dat de potentiële opbrengst kan toenemen door een langer 
groeiseizoen en een hogere luchttemperatuur. Maar er is ook meer risico op vochttekorten 
en wateroverlast. 
 
Voor het stroomgebied van de Leijgraaf zijn in diverse stappen en in intensief overleg met 
vertegenwoordigers uit het projectgebied gebiedskenmerken, beleidsdoelen, knelpunten en 
mogelijke oplossingen geïnventariseerd. Deze zijn in een Visie GGOR Leijgraaf gebundeld 
die ten grondslag ligt aan dit projectplan. De visie is op 6 juni 2014 vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur van het waterschap. 
 
Tijdens de visievorming in 2013 zijn via streekbijeenkomsten de wensen en ideeën van de 
belanghebbenden opgehaald. Samen is gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn. 
‘Conserveren als het kan en afvoeren als het moet’ was de boodschap.  
Het pakket maatregelen voor deze lokale knelpunten in het stroomgebied van de Grote 
Wetering is vooral gericht op verminderen van water overlast.  
 
Daarom is in overleg met de aangelanden onderzocht welke maatregelen hier het beste 
passen om de knelpunten aan te pakken. 
 
In de overwegend droge omgeving van dit projectgebied zijn er lokaal een aantal plaatsen 
welke als nat worden ervaren. Met het nemen van de maatregelen wordt lokaal een betere 
balans gevonden in waterafvoer, conservering en wateraanvoer.  
 
Doel van de maatregelen uit dit projectplan is om te komen tot een watersysteem waar 
(grond)water langer beschikbaar is waardoor minder beregend hoeft te worden, de verdeling 
van het beschikbare water verbeterd wordt en wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen 
wordt.  
 
Dit projectplan voorziet in het verplaatsen van stuw 204AI en het plaatsen van een nieuwe 
stuw in de wateraanvoer tussen de Vinkelse Loop en de Kleine Wetering. 
 
Het verplaatsen van een bestaande stuw in de Kleine Wetering heeft tot doel om verdroging 
te bestrijden en beter te kunnen conserveren zonder dat het risico op overlast toe neemt.  
De bestaande stuw is sterk verouderd en niet geschikt om te verplaatsen en wordt daarom 
als nieuwe stuw geplaatst ca. 200 meter benedenstrooms van de huidige plaats in de Kleine 
Wetering. 
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2. LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 
 
De locaties van de te nemen maatregelen, welke in samenhang bekeken zijn, liggen tussen 
Vinkel en Nuland ten zuiden van de A59. Lokaal staat het gebied bekend als De Rijt.  
De te verplaatsen stuw 204AI ligt in de Kleine Wetering en wordt verder benedenstrooms 
geplaatst (zie locatie A in figuur 1).  
Waar de Vinkelse Loop uitmondt in de Kleine Wetering wordt een nieuwe stuw geplaatst. 
Bovenstrooms waar een watergang uit oostelijke richting hier in uitmondt (zie locatie B in 
figuur 1).  
 
 

  
Figuur 1: Locatie (ver)plaatsen stuwen 
  

A 

B 

C 

D 
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3. BESCHRIJVING VAN DE WATERSTAATSWERKEN 
 
Binnen dit projectplan worden de volgende maatregelen getroffen:  

- Plaatsen van één nieuwe stuw 
- Het verplaatsen van een bestaande stuw.  

 
3.1 (Ver)plaatsen stuwen  
 
De watergang tussen de Vinkelse Loop en de Kleine Wetering parallel aan de Nulandse 
Weerscheut wordt gebruikt om water aan te voeren. In de huidige situatie is onvoldoende 
controle op de hoeveelheid aan te voeren water. Met het plaatsen van een nieuwe 
kantelstuw (locatie B in figuur 1) kan de wateraanvoer beter geregeld worden zonder een 
toename van risico op wateroverlast. Tevens wordt voor de verbetering van wateraanvoer 
stuw 204AD (zie locatie C in figuur 1) geautomatiseerd. 
 
De Kleine Wetering is een watergang voor de afvoer. In drogere periodes stroomt er 
nauwelijks water over stuw 204AI. Over een lengte van ca. 200 meter benedenstrooms van 
de stuw valt de watergang dan droog.  Met het verplaatsen van stuw 204AI wordt er meer 
geconserveerd zonder risico van toename op overlast (zie locatie A in figuur 1). 
De restanten van de oude stuw worden verwijderd uit de watergang.  
In vergelijking met andere typen stuwen zijn kantelstuwen zeer geschikt voor een goede 
peilregeling en zijn makkelijk bedienbaar.  
 
In figuur 1 is een overzicht van de locaties van deze stuwen opgenomen.  
In bijlage 2 zijn de locaties in detail weergegeven. 
In bijlage 3 zijn per stuw specificaties aangegeven en is een voorbeeld van een kantelstuw 
opgenomen.  
 
3.2 Streefpeilen 
In dit projectplan wordt voor de te (ver)plaatsen stuwen nog geen definitief streefpeil 
vastgesteld. De te hanteren peilen worden over genomen van de huidige gehanteerde peilen 
en worden tijdens het proces streefpeilbesluit GGOR Leijgraaf vastgesteld. Het gaat om in 
tabel 1 aangegeven stuwen met bijbehorende peilen.  
 
Tabel 1:  
 

 Huidige peilen Nieuwe peilen 

Stuwnummer zomerpeil winterpeil zomerpeil winterpeil 

204AC 4.25 NAP 4.05 NAP 4.05 NAP 3.85 NAP 

204AI 4.50 NAP 4.30 NAP 4.50 NAP 4.30 NAP 
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4. EFFECTEN VAN HET PLAN  
 
4.1 Verplaatsen stuwen  
Het verplaatsen van de stuw 204AI is essentieel om minder te draineren.  
Bovenstrooms van de nieuw te plaatsen stuw vindt een peilstijging in de waterlopen plaats 
ten opzichte van de huidige situatie.  
De nieuwe stuw in de wateraanvoer is bedoeld om maximaal te conserveren.  
In bijlage 1 wordt verder ingegaan op de verandering van de peilen. 
 
Omdat één nieuwe stuw en een tweetal andere stuwen in de directe omgeving 
geautomatiseerd worden, zijn de risico’s op wateroverlast klein. Automatisering betekent in 
dit geval dat ingestelde debieten en waterhoogten bewaakt worden door een continu meet- 
en regelsysteemsysteem (TMX). De vereiste klepstand van de stuw wordt continu geregeld 
ten einde de ingestelde waarden te bewaken.  
 

4.2 Streefpeilen 
In tabel 1 zijn de (voorlopige) streefpeilen van de nieuwe stuwen genoemd. Deze peilen 
worden in 2016 vastgelegd in een streefpeilenplan. Daarmee wordt duidelijkheid gecreëerd 
voor agrariër en waterschap over de te hanteren peilen. Het gaat in dit gebied om 
streefpeilen. De genoemde streefpeilen gelden van af dan voor een periode van 10 jaar. 
Omdat de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van aanvoerwater continu 
veranderen worden ook beheermarges ingesteld. Binnen deze marges van het dynamisch 
peilbeheer kan het stuwpeil worden aangepast aan de omstandigheden. 
In figuur 4 zijn streefpeil en beheermarges schematisch weergegeven. 
 

 
 
Figuur 2: Schematische weergave streefpeil en beheermarges 
  

00054 
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5. WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD  
 

Aanleg nieuwe stuwen  
De stuwen komen allemaal te liggen op eigendom van het waterschap binnen het profiel van 
bestaande A-waterlopen.  
 
Om de stuwen te kunnen plaatsen, worden deze eerst per kunstwerk afgedamd en wordt de 
bouwput drooggemalen. Om de noodzakelijke aan- en afvoer van het water te garanderen 
wordt gedurende de uitvoering een pomp geplaatst of een omleiding worden gegraven. 
Gemiddeld duurt het plaatsen van een stuw met een houten constructie 1 week. Om op de 
locatie van de stuw te komen is een rijstrook van ca. 4 m nodig. Naast de in te richten 
bouwput is een werkruimte van ca. 50 m2 nodig. Tijdens de uitvoering wordt materiaal 
aangevoerd met vrachtwagens en zal een (mobiele) graafmachine ter plaatse aanwezig zijn 
voor graafwerkzaamheden en het intrillen van benodigde damwanden. Over de toegang tot 
de werklocatie wordt met individuele grondeigenaren contact opgenomen en afspraken 
gemaakt. Indien nodig worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. 
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6. BESCHRIJVING VAN DE TE TREFFEN VOORZIENINGEN, GERICHT OP HET 
ONGEDAAN MAKEN OF BEPERKEN VAN NADELIGE GEVOLGEN 
 
6.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan 
In hoofdstuk 5 zijn de effecten beschreven van het plan. De nadelige gevolgen van het plan 
zijn beperkt en waar mogelijk al ondervangen doordat dit plan tot stand is gekomen in nauw 
overleg met de streek. Niet alleen zijn de maatregelen samen bepaald, ook zijn de effecten 
getoetst aan kennis van medewerkers van het waterschap. 
 
Monitoring 
De automatische stuwen worden voorzien van meetpunten. Dit houdt in dat de hoogtes 
worden gemeten van het bovenstrooms waterpeil, het benedenstrooms waterpeil en de 
klepstand. Met deze gegevens is de hoeveelheid water per tijdseenheid (debiet) te 
berekenen dat over de stuw stroomt. De gegevens worden verzameld door het waterschap. 
De gegevens worden gebruikt om te bepalen hoe het water is verdeeld en hoe de klepstand 
en de waterstand heeft gereageerd op de hoeveelheid water. Tevens is het mogelijk te zien 
hoe de klepstand reageert op het waterpeil ter plekke van een verdeelpunt als gevolg van 
veranderende omstandigheden.  een toename van de vegetatie.  
De geanalyseerde gegevens worden samen met de evaluatie van het gevoerde peilbeheer 
gebruikt om te komen tot een streefpeilenbesluit in 2016. 
 
 

6.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 
Ter voorkoming van wateroverlast bovenstrooms, ten tijde van het afdammen voor het 
plaatsen van een nieuwe stuw of duikers, zal een pomp worden geplaatst of wordt een 
omleiding gegraven om de afvoer te waarborgen. Het droogmalen van de bouwputten is zeer 
lokaal van aard en van korte duur, daarom worden nadelige effecten voor de omgeving 
(landbouw en natuur) niet verwacht. Voor de start van de uitvoering worden aanliggende 
eigenaren geïnformeerd.  
 

Voor aanvang van de werkzaamheden worden met de betrokken eigenaren afspraken 
gemaakt m.b.t. de wijze van uitvoering van het werk en gebruik making van werkstroken en 
dergelijke. Hiervoor zijn richtlijnen t.a.v. vergoedingen opgesteld.  
 
Indien nodig zullen tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen ten behoeve van 
werkverkeer ter plaatse van de werkzaamheden. 
 

6.3 Financieel nadeel 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade te verwachten. Indien een 
belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs 
niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding 
niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de 
Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening 
van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de verordening 
schadevergoeding waterschap Aa en Maas, te vinden via www.aaenmaas.nl. 
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7. LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD 
 

 

7.1 Legger 
Na afloop van de werkzaamheden worden de stuwen in de legger van het waterschap 
opgenomen. Het profiel van vrije ruimte blijft ongewijzigd.  
 
 

7.2 Beheer en onderhoud 
Het peilbeheer en het beheer en onderhoud van de nieuwe stuwen is een bevoegdheid en 
taak van het waterschap. Het desbetreffende district is voor ingelanden het aanspreekpunt.  
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8. SAMENWERKING 
 
Het waterschap is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de maatregelen, 
maar heeft daarvoor nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de streek en met de lokale 
ZLTO. Bij de start van de visievorming was het uiteindelijke resultaat nog niet vastgelegd. 
Het doel was om samen met de ondernemers uit het gebied te kijken wat mogelijk en 
wenselijk was om de waterhuishouding  te verbeteren. Randvoorwaarde voor het waterschap 
was om duidelijke afspraken te maken met het gebied over het te hanteren peilbeheer, 
gericht op het zo veel als mogelijk conserveren (vasthouden) van water. Middels 
bijeenkomsten is bij de belanghebbenden opgehaald wat mogelijke wensen, ideeën en 
knelpunten waren t.a.v. een optimalere waterhuishouding. De uitkomsten zijn in de op 6 juni 
door het AB vastgestelde visie beschreven. Samen is gekozen voor de boodschap: 
‘vasthouden als het kan, afvoeren als het moet’.  
 
Het waterschap is na de vaststelling van de visie gestart met de voorbereidingen van de 
maatregelen welke als deelprojecten uitgevoerd gaan worden. De maatregelen uit dit 
projectplan zijn tot stand gekomen in overleg met direct betrokken agrariërs uit dit 
deelgebied. 
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DEEL II VERANTWOORDING        

1. VERANTWOORDING OP BASIS VAN WET- EN REGELGEVING 
 

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 
Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk 
en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om 
nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het 
werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder:  

A. Voorkoming en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, 

B. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen, en 

C. Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem. 
 
Sub A.  Voorkoming en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste 
Het waterschap Aa en Maas heeft haar beleid over het voorkomen en waar nodig beperken 
van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste vastgelegd in het Waterbeheerplan Aa 
en Maas 2010-2015. Dit beheerplan is op 13 november 2009 door het Algemeen Bestuur 
van het waterschap vastgesteld. Dit projectplan voorziet in maatregelen die ingaan op het 
beperken van wateroverlast en –schaarste en geven daarmee invulling aan de doelstelling 
voldoende water. Binnen dit plan wordt ingezet op waterconservering om verdroging en 
droogteschade te voorkomen en optimalisatie van de wateraanvoer om in de toekomst het 
beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Middels monitoring worden de 
veranderingen in de gaten gehouden. 
 
Sub B.  Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen 
Het waterbeleid is er op gericht dat de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater 
verbetert. Uitgangspunt is dat wateren een ‘goede toestand’ bereiken. Een goede toestand 
van het oppervlaktewaterlichaam houdt in dat zowel de chemische als de ecologische 
toestand goed zijn. Na uitvoering van de werkzaamheden zal geen directe verandering 
optreden in de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Een belangrijk 
gegeven is wel dat het landbouwgebied gezien wordt als brongebied voor natuur in de 
omgeving. Gebiedseigen water zal zoveel mogelijk vast gehouden worden, wat indirect een 
positief effect kan hebben op de omringende natuurgebieden.  
   
Sub C.  Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem 
Deze functies hebben betrekking op het recreatief medegebruik en de cultuurhistorie. In het 
waterbeheerplan 2010-2015 heeft het waterschap beleid opgenomen, echter het recreatief 
medegebruik en de cultuurhistorie zijn niet van toepassing voor het uitvoeren van de 
beoogde waterhuishoudkundige maatregelen.  
 
Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet 
De uitvoering van dit plan is, gezien voorgaande, in overeenstemming met en draagt bij aan 
de doelstellingen van de Waterwet. 
  



Pagina 14 van 22     Definitief projectplan De Rijt 

 

2. VERANTWOORDING OP BASIS VAN BELEID 
 
2.1 Toets beleid waterschap 
 
Waterbeheerplan 2010-2015 
In het Waterbeheerplan 2015-2015 ‘Werken met water voor nu en later’ (2009) van 
Waterschap Aa en Maas zijn de waterdoelen ‘Veilig en bewoonbaar beheergebied’, 
‘Voldoende water’, ‘Schoon water’ en ‘Natuurlijk en recreatief water’ vastgesteld. Met het 
doel ‘Voldoende water’ heeft het waterschap zichzelf de taak gesteld te zorgen voor water op 
het gewenste peil voor de functies landbouw, natuur en wonen. Op basis van de GGOR 
(Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) worden inrichting en beheer van het 
watersysteem afgestemd. Het waterschap heeft de taak voor landbouwgebieden en 
natuurgebieden de waterpeilen te optimaliseren en verdroging tegen te gaan. In het 
waterbeheerplan is 9000 hectare aangewezen waar de watervoorziening voor de landbouw 
aangepakt moet worden. Het is veelal te droog maar soms ook te nat. Het gebied rondom 
Leijgraaf valt binnen deze 9000 ha. 
 
GGOR programma Landbouw  
Het waterschap heeft een programma GGOR Landbouw opgesteld. Besloten is dat het 
Deltaplan Hoge Zandgronden, de GGOR natuur en de GGOR landbouw in samenhang 
opgepakt moeten worden. Het programma GGOR Landbouw beschrijft de aanpak om voor 
alle landbouwgebieden op de hoge zandgronden (85.000 ha) de watervoorziening te 
verbeteren door extra water te conserveren en de wateraanvoer te optimaliseren. Over het 
beperken van de watervraag (bijv. andere teeltkeuze) wordt actief gesproken met de 
agrariërs. Door deze samenhangende aanpak kan droogteschade aan landbouw en natuur 
worden beperkt en hoeft er minder snel beregend te worden uit grond- en oppervlaktewater. 
Daarbij worden de risico’s voor wateroverlast scherp in het oog gehouden. Het doel is om 
slimme aanpassingen in het operationele waterbeheer door te voeren met het huidige 
aanvoersysteem als uitgangspunt. De GGOR Leijgraaf geeft invulling aan dit programma.  
 

2.2 Toets overig beleid 
 
Europees en Nationaal beleid 
Het Europees en Nationaal beleid wordt vertaald naar kaders op een lager niveau. De 
uitvoering van dit plan is in overeenstemming met en draagt bij aan de doelstellingen uit 
onderstaand Europees en Nationaal beleid. 
 
Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn  
Evenals de Waterwet zijn ook de Kaderrichtlijnwater en Grondwaterrichtllijn kaderstellend. 
Op grond van deze richtlijnen geldt het principe dat grondwater een kostbare grondstof is die 
beheerd en beschermd moet worden gericht op hoogwaardig gebruik (menselijke 
consumptie). Dit vergt zowel inspanningen op kwantitatief gebied als ook kwalitatief en vormt 
de basis achter het geldende rijks- en provinciale grondwaterbeleid.  
 
Nationaal waterplan 2010-2015 – t.a.v. zoetwatervoorziening  
Het Rijksbeleid is erop gericht om - onder normale omstandigheden - zoveel mogelijk aan de 
behoeften van gebruikers te voldoen. De afspraken binnen het NBW-actueel over de 
bestrijding van droogte en verdroging worden uitgevoerd. Het uitgangspunt blijft een ‘robuust 
watersysteem’ in 2015.  
Het kabinet is van mening dat binnen de huidige beleidskaders al stappen kunnen worden 
gezet naar klimaatbestendigheid door geen-spijtmaatregelen te treffen, zoals hergebruik van 
water, aanpassing van teelten en gewassen, verplaatsen van inlaatpunten voor zoet water 
en wateropslag op bedrijfsniveau. Het kabinet vindt het verder van belang dat ruimtelijk 
inzichtelijk gemaakt wordt waar kansen en knelpunten zijn voor de diverse functies die 
gebruik maken van zoet water, bijvoorbeeld via functiefaciliteringskaarten.  
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Deltaprogramma  
Het kabinet wil via het Deltaprogramma ervoor zorgen dat er zekerheid is over de lange 
termijn veiligheid en het hebben van voldoende zoet water. Via het deelprogramma 
Zoetwater wordt een nieuwe strategie ontwikkeld voor de zoetwatervoorziening in Nederland 
op de lange termijn. De hoofdsporen van deze strategie zijn een grotere regionale 
zelfvoorziening en een optimalisatie van de zoetwaterverdeling in het hoofdwatersysteem en 
de regionale systemen. Daarnaast richt het deelprogramma Zoetwater zich ook op  
de korte termijn op:  

- Ontwikkelen toetsingskader geen-spijtmaatregelen;  
- Identificeren maatregelen die nu al een bijdrage leveren aan een duurzame 

zoetwatervoorziening.  
 
Provinciaal beleid 
De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met en draagt bij aan de doelstellingen uit 
onderstaand provinciaal beleid. 
 
Provinciaal Waterplan 
De provincie geeft aan dat de watervoorziening van de landbouw een primaire taak is van de 
waterschappen. Er wordt richting gegeven aan deze uitvoering via beleidsuitgangspunten 
voor een duurzame inrichting en beheer van het watersysteem.  
De watervoorziening is in de toekomst lang niet altijd en overal te garanderen. Dit betekent 
dat gebruikers van water zich moeten aanpassen aan de beperkingen van het watersysteem 
of de watertekorten moeten accepteren als randvoorwaarde. Om te komen tot een grotere 
mate van regionale zelfvoorzienendheid, in combinatie met meer bedrijfszekerheid voor de 
landbouw, gaat de provincie uit van de volgende voorkeursvolgorde bij de watervoorziening, 
geldend onder normale omstandigheden:  
1. Verkleinen watervraag;  
2. Betere benutting gebiedseigen water;  
3. Aanvoeren gebiedsvreemd water;  
4. Onttrekken van grondwater.  
 
Provinciaal kader GGOR 
Provinciale Staten hebben in september 2005 de ‘Kaders voor het Gewenst Grond- en 
Oppervlaktewater Regime (GGOR)’ vastgesteld. Het doel van GGOR is het bereiken van 
een optimale waterhuishouding in landbouw- natuur- en stedelijk gebied. De ‘Kaders voor het 
GGOR’ sluiten aan bij de afspraken die in de reconstructie- en gebiedsplannen zijn gemaakt. 
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het GGOR. 
 
In landbouwgebied is het waterbeheer gericht op het realiseren en behouden van de 
watercondities die nodig zijn voor een duurzame en concurrerende landbouw. Voor 
landbouwgebieden is geen doelstelling, in de zin van een kaart met optimale gewassen en 
een daar bijbehorend grond- en oppervlaktewater regime, vastgesteld. De landbouw heeft 
als optimale situatie een flexibele bedrijfsvoering, waarbij bij een verandering van teelt de 
waterhuishouding kan worden aangepast.  
Het realiseren van de optimale situatie wordt echter bepaald door de beleidsuitgangspunten 
voor een duurzame inrichting en beheer van het watersysteem. De provincie heeft dit nader 
beschreven als:  

- betere afstemming teelt en natuurlijke geschiktheid van water- en bodemsysteem;  
- streven naar zelfvoorzienende stroomgebieden;  
- inzet op waterconservering;  
- goede buren: niet afwentelen (denk aan wateroverlast, natuur).  

 
Het waterbeheer in de landbouwgebieden moet rekening houden met de randvoorwaarden 
die volgen uit het provinciale natuurbeleid (verdrag van Cork).  
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Provinciale Structuurvisie en Verordening ruimte 
Binnen de groenblauwe structuur wil de provincie de gevolgen van klimaatverandering 
zoveel mogelijk beperken door ‘mee te bewegen’ met deze veranderingen. Dit past ook 
binnen de gedachte van GGOR.  
 
Bestemmingsplan  
Volgens het bestemmingsplan van de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn de volgende 
bestemmingen toegekend aan het gebied waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden: 
bestemming agrarisch/buitengebied. De maatregelen passen in het huidige 
bestemmingsplan. 
 
 
3. BENODIGDE VERGUNNINGEN EN MELDINGEN 
 
3.1 Omgevingsvergunning 
Voor het plaatsen van stuwen bestaat binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch  geldt geen 
verplichting tot een omgevingsvergunning. Omdat de stuw niet hoger wordt dan 3 m en niet 
meer oppervlakte heeft dan 15 m2, is er sprake van een vergunningsvrij bouwwerk. Dit is 
bepaald in bijlage II artikel 2 lid 18 onderdeel a van het Besluit omgevingsrecht.  
 
Voor de overige benoemde activiteiten in dit plan is het niet nodig een omgevingsvergunning 
aan te vragen.  
 
3.2 Flora- en fauna wet 
Bij ruimtelijke ingrepen kunnen aanwezige natuurwaarden in het geding komen. Kwetsbare 
en zeldzame soorten worden beschermd middels de Natuurbeschermingswet 1998 en de 
Flora- en fauna wet. 
 
Het waterschap Aa en Maas werkt volgens de Gedragscode Flora- en Faunawet opgesteld 
door de Unie van waterschappen. Hierdoor is het aanvragen van een vergunning niet 
noodzakelijk. 
 
3.3 Ontgrondingsvergunning (melding/vergunning)  
Gelet op de ontgrondingsverordening 2008 van de provincie Noord-Brabant kan op basis van 
artikel 9 (absolute vrijstellingen) lid 2 worden gesteld dat geen vergunning is vereist voor de 
volgende ontgrondingsactiviteit: 

 Er is geen vergunning vereist voor ontgrondingen, niet groter dan 2.000 m2, en 
waarbij niet dieper dan 3 m-maaiveld wordt ontgrond. 

 
Binnen dit projectplan wordt aan deze eis voldaan, het aanvragen van een vergunning is niet 
noodzakelijk. 
 
3.4 Kapvergunning   
De kapvergunning maakt deel uit de omgevingsvergunning. Er worden geen bomen gekapt 
om de maatregelen van dit projectplan te uitvoeren. Hierdoor is het aanvragen van een 
kapvergunning niet noodzakelijk. 
 
3.5 Archeologie/Cultuurhistorie 
Omdat gewerkt wordt in een watergang waarvan het profiel reeds in het verleden geroerd is, 
is een onderzoek naar archeologische waarden niet relevant. 
 
3.6 Explosieven 
Een explosievenonderzoek wordt verplicht gesteld bij het aanvragen van een 
ontgrondingsvergunning. Een ontgrondingsvergunning is echter in dit geval niet noodzakelijk. 
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DEEL III RECHTSBESCHERMING       

Uitgebreide procedure conform afdeling 3.4 Awb 

 

Zienswijze 

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt door publicatie in 

www.aaenmaas.nl/bekendmakingen . Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Voordat 

het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen 

gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan 

schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn 

ingediend. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben 

ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen. 

 

Beroep en hoger beroep 

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt door publicatie in 

www.aaenmaas.nl/bekendmakingen. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. 

Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan 

beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze 

hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 

geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een 

beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 

vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State. 

 

Crisis- en herstelwet 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 

herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten 

aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn 

van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 

Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en 

herstelwet van toepassing is.  

 

Verzoek om voorlopige voorziening 

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of 

beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan 

kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na 

het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een 

voorlopige voorziening” worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook 

in dat geval is griffierecht verschuldigd.  
  

http://www.aaenmaas.nl/bekendmakingen
http://www.aaenmaas.nl/bekendmakingen
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DEEL IV BIJLAGEN         

 Bijlage 1 Locatie verplaatste stuwen 

 Bijlage 2 Beschrijving en specificatie van de verplaatste stuwen  
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BIJLAGE 1 Locatie nieuwe stuwen 
 

  
Figuur 3: locatie te (ver)plaatsen stuwen 
 
 
Doel van nieuwe stuw 
Om overlast te verminderen bovenstrooms van de bestaande stuw 204AC wordt deze 
verlaagd. Op peil houden van de Kleine Wetering kan met behulp van de stuw 
benedenstrooms ter hoogte van het Autotron, 204AB. Deze wordt geautomatiseerd. Om te 
voorkomen dat het inlaatwater van de Vinkelse Loop niet vastgehouden kan worden in de  
aanvoerroute, wordt een nieuwe stuw geplaatst. Dit wordt een geautomatiseerde kantelstuw. 
Geautomatiseerde stuwen kunnen van uit het bestaande TMX systeem aangestuurd worden. 
Door het plaatsen van een nieuwe automatische stuw  (zie figuur 3) kan het aanvoerwater 
van de Vinkelse Loop naar de Kleine Wetering beter vastgehouden worden zonder risico op 
overlast. Stuw 204AD, die het water vanaf de Vinkelse Loop inlaat richting Kleine Wetering, 
wordt ook geautomatiseerd om de hoeveelheid inlaatwater te kunnen beheersen.  
 
Doel van stuw 204AI 
Door het verplaatsen van stuw 204AI wordt in het gebied benedenstrooms van de huidige 
stuw meer water geconserveerd. De huidige stuw is technisch aan het einde van zijn 
levensduur.  
 
 
 
  

Aanvoerrichting  

204AC 
204AI 

204AB 

Locatie nieuwe stuw 
nieuwe stuw 
 

Nieuwe locatie 204AI 
 
204AI 

204AD 
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BIJLAGE 2 Beschrijving en specificatie van de nieuwe stuwen 
(kantelstuw) 
 
 

De stuwen zullen zodanig worden geconstrueerd dat er minimaal op de streefpeilen of 
aanvoerdebieten gestuurd kan worden. Nieuwe stuw nabij 204AC zal echter ook voldoende 
groot moeten zijn om voldoende water af te voeren in extreme situaties om wateroverlast te 
voorkomen. Voor het dimensioneren van de stuwen zijn de volgende uitganspunten 
gehanteerd: 

 

 Nieuwe stuwgegevens 

Stuwnummer Zomerpeil Winterpeil Drempelhoogte Klepbreedte Kleplengte 

204AC 4.25 m+NAP 4.05 m+NAP 3.65 m+NAP 1.40 m 0.80 m 

204AL 4.50 m+NAP 4.30 m+NAP 3.90 m+NAP 1.40 m 0.80 m 

 
 
Drempelhoogte: 
De bodemhoogtes zijn afkomstig uit de dwarsprofielen die zijn opgemeten bij de actualisatie 
van het beheerregister.  
 
Dagmaat/klepbreedte: 
De dagmaat dient voldoende groot te zijn zodat er in extreme situaties geen wateroverlast 
ontstaat. Bij de bestaande stuwen is nooit sprake geweest van wateroverlast. De dagmaat 
van de bestaande stuwen, de grootte van de sloot en de benodigde afvoer, zijn als richtlijn 
gebruikt voor de nieuwe stuwen. 
 
Lengte klep: 
De klep dient minimaal te kunnen sturen op de streefpeilen die zijn aangegeven in tabel 1. 
De klep zal echter ook voldoende verlaagd moeten worden bij situaties met extreme 
afvoeren. In extreem droge perioden moet het mogelijk zijn om boven het reguliere zomerpeil 
te sturen om extra water te conserveren. 
 
In figuur 1 is een voorbeeld van deze constructies opgenomen. Figuur 2 geeft een technisch 
weergave van de stuw. 
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Figuur 1: Stuw in houten constructie 
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Figuur 2: Technische weergave kantelstuw 

 


