
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 

Postbus 4059 

3006 AB  ROTTERDAM

Onderwerp

Vastgestelde maatgevende hoogwaterstanden voor

regionale waterkeringen in het beheergebied van het

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

 

Geacht college,  

Gedeputeerde Staten
 
 
        

               
                  
                    

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2020-740658570

Uw kenmerk

2020.07356
Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf
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De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.
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Op basis van de omgevingsverordening Zuid-Holland hebben wij de maatgevende

hoogwaterstanden voor de boezemwateren Rotte en Ringvaart in uw beheergebied vastgesteld.

Dit voor gebruik in de tweede toets periode 2012-2024. U heeft ons daarover op 1 juli 2020

geadviseerd. Wij hebben besloten conform uw advies de maatgevende waterstanden vast te

stellen. 

 

Het staat uw waterschap vrij met welke methodiek u ons adviseert over de maatgevende

waterstanden. U geeft aan dat voor de bepaling van de waterstanden in de boezemwateren er

gebruik is gemaakt van het simulatiepakket Sobek. Met dit model is de waterstandstatistiek

bepaald. Er is bij de berekeningen rekening gehouden met de invloed van klimaatscenario’s

(neerslag) windopzet, maalstops, buitenwaterstand en inzet van bergingsgebied Eendragtspolder.

De hieruit berekende waterstanden zullen gebruikt worden voor de toetsing van de regionale

waterkeringen, langs de boezems.

 

De volgende maatgevende hoogwaterstanden zijn vastgesteld: 

- Zie bijlage: Kaart met maatgevende waterstanden, Hoogheemraadschap Schieland en

de Krimpenerwaard, 2020.  

 

Gebaseerd op:

- Rapport HKV en Hydroconsult, WSA Schielandse Boezem, projectnummer 3777.10, d.d.

januari 2020.

 

Uiterlijk 1 januari 2025 rapporteert u over deze veiligheidstoets aan Gedeputeerde Staten.

Daarnaast informeert u Gedeputeerde Staten jaarlijks over het actuele waterveiligheidsbeeld via

de voortgangsrapportage regionale waterkeringen. Wij vertrouwen erop dat de waterstanden in
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uw watersysteem goed beheersbaar zijn. Wij wensen u veel succes bij het toetsen van de

regionale keringen.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief

hebben opgenomen. 

Bijlage: Kaart maatgevende hoogwaterstanden, Hoogheemraadschap Schieland en de

Krimpenerwaard, 2020.   

 


