
 

 

 

 

 

Informatieavond Gogerpolder – 4 november 2019 
 

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan de voorbereiding van een 

watergebiedsplan voor de Gogerpolder met als doel verbeteringen aan het 

watersysteem aan te brengen. Tijdens deze informatieavond hebben wij samen met u 

gekeken wat het ontwerp peilbesluit voor u betekent en hoe de vergunningsprocedure 

voor de sproeiwatervoorziening langs De Baan verloopt. Wij hopen vooral dat u inzicht 

hebt gekregen in onze aanpak en de verbeteringen aan het watersysteem die wij 

bereiken met het watergebiedsplan. Wij hebben de belangrijkste informatie nog even 

voor u op een rijtje gezet. 

 

Bedankt voor uw komst en we houden u op de hoogte! 

 

 

Planning 

 
 Ter inzageligging ontwerp peilbesluit en projectplan vanaf 20/11 tot 8/1 2020 

 Behandeling in Commissie Voldoende Water 22 april 2020 

 Vaststellen definitief peilbesluit door Verenigde Vergadering 13 mei 2020 

 Bezwaartermijn 6 weken mei - juni 2020 

 Start vergunningprocedure De Baan juni 2020 

 Voorbereiden maatregelen eerste helft 2020  

 Uitvoering tweede helft 2020 

 

Niet eens met peilen of peilvakgrenzen? 
 

Procedure ontwerp-peilbesluit 

 Vanaf 20/11 tot 8/1 2020 ter inzage 

 Stukken vindt u op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad 

 Mogelijkheid om contact op te nemen over zienswijze 

 Antwoord zienswijze staat in de Nota van Beantwoording 

 Nota en peilbesluit komt in commissie Voldoende Water: indiener heeft 

spreekrecht  

 Nota en peilbesluit wordt vastgesteld door Verenigde Vergadering: indiener 

heeft spreekrecht 

 Besluit en Nota van Beantwoording wordt opgestuurd naar indiener zienswijze 

 Bekendmaking definitief peilbesluit wordt gepubliceerd in het Waterschapsblad 

 Beroepstermijn van 6 weken bij de rechtbank 

 Indien men een zienswijze heeft ingediend, is het mogelijk in beroep te gaan 

 Peilbesluit onherroepelijk 



 

 

   

 

 

 

Niet eens met de maatregelen? 

 
Procedure ontwerp-projectplan 

 Vanaf 20/11 tot 8/1 2020 ter inzage 

 Stukken vindt u op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad 

 Mogelijkheid om contact op te nemen over zienswijze 

 Antwoord zienswijze staat in het projectplan 

 Projectplan wordt vastgesteld (ambtelijk, namens bestuur) 

 Bekendmaking definitief projectplan in het Waterschapsblad 

 Beroepstermijn van 6 weken bij de rechtbank 

 Indien men een zienswijze heeft ingediend, is het mogelijk in beroep te gaan 

 Projectplan onherroepelijk 

 

Vergunningprocedure De Baan 
Rijnland neemt persoonlijk contact op met de direct betrokkenen na het vaststellen 

van het peilbesluit (mei 2020). Start van de vergunningverlening wordt dan juni 

2020. 

 

Overzichtskaart maatregelen Gogerpolder 

 

 



 

 

   

Meer informatie? 
Mocht u naar aanleiding van deze avond nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071 – 306 3535 of via de 

mail wgpmidden@rijnland.net o.v.v. Gogerpolder. Op onze projectpagina vindt u 

actuele informatie en downloads van belangrijke documenten. 

www.rijnland.net/plannen/wateroverlast-en-peilbeheer/gogerpolder-te-kaag-en-

braassem 

mailto:wgpmidden@rijnland.net

