
 

Bijlage 4: Nota van wijzigingen 

 

1.1 Aanpassing tekst paragraaf 6.9 

In het ontwerpplan stond dat de watergang achter de bebouwing aan de Westbroekse Binnenweg 
een voormalige primaire watergang is. Dit is niet juist, de tekst is op dit punt aangepast.  
 
De passage in het ontwerpplan met betrekking tot de kavelruil aan de Kanaaldijk is verwijderd. De 
kavelruil is afgerond.  

1.2 Toevoeging paragraaf 6.10 

Aan hoofdstuk 6 is een paragraaf toegevoegd  over mitigatie en compensatie van schade als gevolg 
van het peilbesluit. 

1.3 MW-N4: Plaatsen stuw tussen Maarsseveense Zodden en de Fortgracht 

Het wordt mogelijk om de stuw ten behoeve van de doorvaart (kano’s en kleine bootjes) tijdelijk te 
laten zakken. Hiervoor worden aan beide zijden drukknoppen geplaatst. Ten behoeve van de 
vismigratie kan de stuw gestreken worden. 

1.4 MW-N5: Inrichten afwatering Westbroekse Zodden en Kerkdijk 

De peilvakgrens is op detailniveau gewijzigd na overleg met de betrokken eigenaren. Ook zijn 
maatregelen ter bescherming van laaggelegen land opgenomen. 

1.5 MW-N7: Realiseren peilvak 66-2, lintbebouwing Dwarsdijk 

De ligging van de peilvakgrens is op detailniveau na overleg met de betrokken eigenaar gewijzigd 
ten opzichte van het ontwerpplan. Ook zijn extra maatregelen toegevoegd ter verbetering van de 
afwatering van een perceel in het noorden van peilvak 66-2.  

1.6 MW-N9: Aanleggen afwateringsroute Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven naar 
Nedereindse Vaart 

De afvoerroute is verplaats richting de Dwarsdijk. Voordeel daarvan is dat de stromingsrichting in 
peilvak 66-1 gelijk blijft aan de huidige situatie. Daarnaast kan de vrijkomende grond gebruikt 
worden om de peilscheiding tussen peilvak 66-1 en 66-2 waar nodig op te hogen. 

1.7 MW-N11: Aanleggen drainage woningen Molenpolder 

Bij twee extra woningen in de Molenpolder wordt drainage aangelegd. 



1.8 MW-N12: Maatregelen tuinen Molenpolder 

De lintvoegwaterpassing wordt bij 3 woningen herhaald, voorafgaand aan de uitvoerig van de 
maatregelen. Dit om een eventuele zetting in de huidige situatie te bepalen (0-meting). 

1.9 MW-N13: Maatregelen volg- en stuursysteem 

In het kader van het watergebiedsplan worden 24 nieuwe peilbuizen geplaatst voor het meten van 
oppervlaktewaterstanden. OP 11 locaties worden waterstanden bij kunstwerken gemeten en op 3 
locaties worden debietmeters geplaatst. Op 10 locaties worden peilbuizen met dataloggers geplaats 
om effecten van peilverandering te meten in aangrenzende gebieden. 

1.10 MW-N14: Aanpassen peilvakgrens tussen 62-2 en 62-8 

De peilvakgrens tussen 62-2 en 62-8 wordt ten opzichte van de huidige situatie aangepast. Twee 
percelen die in agrarisch gebruik zijn komen geheel in peilvak 62-2 te liggen.  
 

1.11 MW20: Verwijderen oude stuw langs Burg.Huydecoperweg 

In de watergang langs de Burgemeester Huydecoperweg bevindt zich een ophaalbare schuifstuw. 
Dit kunstwerk doet geen dienst meer. het waterschap gaat het werk verwijderen. De brug over de 
watergang blijft bestaan. 
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