Reactienota waterschap Vechtstromen
Zienswijzen ontwerp projectplan Regge Pelmolen

Zienswijze 1
Samenvatting zienswijze
1.

2.
3.
4.

5.

Indiener maakt bezwaar tegen het verleggen van het wandelpad. Momenteel ligt dit pad
langs de Regge. In de nieuwe situatie loopt een gedeelte van het pad langs het Pelmolenweg
en de drukke Leijerweerdsdijk met huizen en een planten- en bomenkwekerij. Gevolg is
geluidsoverlast en uitlaatgassen van het verkeer voor de wandelaar.
Het verleggen van het pad gaat in tegen het doel uit het projectplan “een bijdrage leveren
aan recreatief medegebruik in.”
Indiener vraagt zich af waarom de huidige wandelpaden niet meegenomen worden in het
plan.
Indiener vraagt zich af waarom in dit project niet gekozen is voor een passende oplossing om
bij hoogwater toch het pad te kunnen vervolgen, terwijl hier in veel andere projecten van
Vechtstromen wel voor gekozen is.
Indiener vraagt zich af waar de tracékeuze van de Regge op gebaseerd is, omdat deze los
staat van de vroegere loop van de Regge.

Reactie waterschap
Ad 1. Naast recreatie zijn water (KRW, WB21) en natuur (NNN) ook belangrijke doelen in dit
project. Het creëren van een waterrijk plas-drasgebied in de kern van het project, waar met
name invulling wordt gegeven aan water en natuur, was een grote wens van
samenwerkende partijen, waaronder de aanliggende grondeigenaren. Ten behoeve van de
natuurontwikkeling in dit gebied is rust in dit gebied essentieel. Wandelaars, al dan niet met
(loslopende) honden, passen hier niet in. Met de samenwerkende partijen is daarom gezocht
naar een alternatief, die deels langs de openbare wegen loopt. Op ambtelijk niveau is
overeenstemming met de gemeente Rijssen-Holten om het wandelpad op een strook grond
langs de Pelmolenweg en Leijerweerdsdijk te leggen, waar veilig gewandeld kan worden.
Betreffende strook grond is eigendom van de gemeente. Dit moet nog wel bestuurlijk
bekrachtigd worden.
Ad 2. Het verleggen van het wandelpad is noodzakelijk om het project uit te kunnen voeren. Het
pad ligt momenteel op het onderhoudspad langs de Regge. Langs het nieuwe meanderende
tracé ligt straks geen onderhoudspad meer. Ondanks dat niet overal meer strak langs de
Regge gewandeld kan worden, zal de natuurlijke inrichting van de Regge en het aanliggende
Reggedal de belevingswaarde vergroten.
Ad 3. De huidige lange afstand wandelpaden, zoals het Reggepad en Overijssels Havezatenpad, die
nu ook deels het onderhoudspad langs de Regge volgen, zullen na uitvoering ook het nieuwe
pad volgen. Met betreffende organisaties zal contact worden opgenomen voor de
aanpassingen.
Ad 4. Zoals aangegeven wordt het wandelpad met name verlegd om een rustgebied te creëren ten
behoeve van natuurontwikkeling. Voor het kunnen wandelen tijdens hoogwater zijn wel
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technische maatregelen te treffen, zoals bruggen en/of vlonders, maar daarmee zou
voorbijgegaan worden aan de wens om een rustgebied te creëren.
Ad 5. De tracékeuze van de nieuwe Regge is in Reggeprojecten niet uitsluitend gebaseerd op een
historische kaart uit een bepaald jaartal. De Regge heeft zich in de loop der eeuwen ook
veelvuldig verlegd door rivierprocessen als afkalving en aanzanding. De tracékeuze wordt
met name bepaald door laagten in het landschap, beschikbaarheid van gronden,
aanwezigheid van waardevolle landschapselementen, bebouwing, wegen, bruggen, etc.
• De ingediende zienswijze vormt geen aanleiding het ontwerp projectplan Regge Pelmolen te
wijzigen.
Zienswijze 2
Samenvatting zienswijze
1.

2.

Bewoners, recreatiebedrijven en eigenaren van de weilanden aan de Regge in Notter en
Zuna ervaren veel overlast van groepen jeugdigen die komen recreëren langs de Regge.
Indiener vraagt het waterschap in samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten en
Wierden, in het project Regge Pelmolen een plek (of meerdere plekken) waar deze groepen
kunnen genieten van de Regge. Deze plek centraliseert de groepen en zorgt ervoor dat de
overlast niet op het bordje van boeren, burgers en buitenlui terecht komt.
Met de aanwijzing van een legale plek is de handhaving ook beter geborgd.

Reactie waterschap
Ad 1. Hoewel de Regge geen officieel zwemwater is, recreëren bij mooi weer, veelal jeugdigen in
en aan de Regge. Dat hiervan soms overlast wordt ervaren is bekend. De oplossing hiervoor
moet echter niet gezocht worden in het verplaatsen van de overlast naar de aanwonenden
van de Regge in het project Regge Pelmolen. Het realiseren van een legale plek is ook niet
haalbaar in het project. In de huidige situatie wordt soms bij de brug in de Reggesingel deze
overlast ook ervaren. De natuurlijke inrichting van de Regge zal ook hier straks aantrekkelijk
zijn voor jeugdigen, wat mogelijk hier ook periodiek tot overlast kan leiden.
Ad 2. De oplossing voor dit probleem zal gezocht moeten worden in handhaving. Gezien de
beperkte bevoegdheden van het waterschap met betrekking tot de omschreven overlast, zal
met name de politie hierop moeten handhaven.
• De ingediende zienswijze vormt geen aanleiding het ontwerp projectplan Regge Pelmolen te
wijzigen.
Zienswijze 3
Samenvatting zienswijze
1.

2.

Indiener is van mening dat het publiek belang niet gediend is met het verleggen van het
wandelpad naar een tracé langs (steeds) drukke(re) wegen. Indiener is van mening dat er,
gezien de beperkte schaal van het rustgebied en de recreatieve druk rondom de Pelmolen en
op de Regge, toch geen sprake zal zijn van rust. Hij pleit voor een “struinpad” door het plasdras gedeelte van Landgoed Ter Horst.
Indiener vraagt naar de gevolgen voor de Oosterhofbeek, die langs zijn huisperceel loopt.
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3.
4.

Indiener vraagt aandacht voor onderhoud van de imposante, monumentale eiken langs de
Regge.
Indiener begrijpt niet waarom de gemeente Rijssen-Holten afziet van het geplande fietspad
langs de Leijerweerdsdijk, gezien de gevaarlijke situatie voor fietsverkeer. Hij vraagt dit aan
de orde te stellen in het regelmatige overleg tussen waterschap en gemeente.

Reactie waterschap
Ad 1. Het publiek belang in dit project is breder dan recreatie. Water (KRW, WB21) en natuur
(NNN) zijn ook belangrijke doelen in dit project die een publiek belang dienen. Het creëren
van een waterrijk plas-drasgebied in de kern van het project, waar met name invulling wordt
gegeven aan water en natuur, was een grote wens van samenwerkende partijen, waaronder
de aanliggende grondeigenaren. Ten behoeve van de natuurontwikkeling in dit gebied is rust
in dit gebied essentieel. Wandelaars, al dan niet met (loslopende) honden, passen hier niet
in. Met de samenwerkende partijen is daarom gezocht naar een alternatief, die deels langs
de openbare wegen loopt. Op ambtelijk niveau is overeenstemming met de gemeente
Rijssen-Holten om het wandelpad op een strook grond langs de Pelmolenweg en
Leijerweerdsdijk te leggen, waar veilig gewandeld kan worden. Betreffende strook grond is
eigendom van de gemeente. Dit moet nog wel bestuurlijk bekrachtigd worden.
Ad 2. Het project heeft geen invloed op de waterhuishouding van de Oosterhofbeek ter plaatse
van het huisperceel van de indiener. Het benedenstrooms gelegen stuwtje wordt ook
gehandhaafd en ook het onderhoud veranderd hier niet. Benedenstrooms het stuwtje wordt
de Oosterhofbeek wel verlegd. Deze komt nu nog uit in het haventje bij de Pelmolen en
wordt verlegd richting de slenk. Dit heeft echter geen gevolgen voor de waterhuishouding
bovenstrooms het stuwtje.
Ad 3. Met het rooien van de naaldhoutbosjes die achter deze eiken staan, zal ook gekeken worden
naar de onderhoudssituatie van deze eiken.
Ad 4. Het is aan de gemeente Rijssen-Holten om te zorgen voor de verkeersveiligheid van de
Leijerweerdsdijk. De gemeente heeft op ambtelijk niveau aangegeven dat er geen vrijliggend
fietspad langs de Leijerweerdsdijk komt en dat de beschikbare ruimte gebruikt kan worden
voor een veilige wandelverbinding. Dit moet nog wel bestuurlijk bekrachtigd worden. De
gemeente heeft aangegeven dat de Leijerweerdsdijk verkeersveilig wordt heringericht.
• De ingediende zienswijze vormt geen aanleiding het ontwerp projectplan Regge Pelmolen te
wijzigen.
Zienswijze 4
Samenvatting zienswijze
1.

2.
3.

Indiener is van mening dat het projectplan Regge Pelmolen een negatieve invloed heeft op
de afwatering en daardoor op de bewerkbaarheid en voortbrengend vermogen van zijn
landbouwpercelen. Door uitvoering van het plan worden de fluctuaties van het waterpeil
groter en de kans op overstromingen groter bij hogere afvoeren.
Indiener is van mening dat ook de waarde van de in eigendom zijnde percelen zal afnemen.
Indiener ervaart in de huidige situatie wateroverlast door onvoldoende onderhoud van de
waterloop langs de N347, in eigendom en beheer bij de provincie Overijssel.
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4.

5.

Indiener is van mening dat de natuurlijke invulling van de slenk in het plan onvoldoende
garanties biedt voor het functioneren voor de afvoer van water als gevolg van te veel
begroeiing.
Indiener is van mening dat door het opheffen van de oude loop een deel van de buffering
wordt weggenomen en zijn grond eerder zal functioneren als overloopputje.

Reactie waterschap
Ad 1. In het projectplan zijn de effecten voor het Reggepeil van de ontwerpsituatie beschreven.
Ter plaatse van de provinciale weg N347, waar de uitmondingsduiker van de percelen van
indiener zit, is de peilstijging in de zomersituatie (1/100 Q) berekend op 4 cm en de
peilstijging in de wintersituatie (1/4 Q) op 7 cm. Het berekende zomer- en winterpeil komt
hiermee op respectievelijk 7.15m+NAP en 7.42m+NAP. Het laagstgelegen landbouwperceel
van indiener heeft een maaiveldhoogte van 8.00m+ tot 8.20m+NAP. Om het effect van de
natuurlijke inrichting van de Regge in de landinrichting Rijssen te compenseren is hier in
2014 een gemaal geplaatst op kosten van het waterschap en provincie. De afspraak is toen
gemaakt dat de exploitatiekosten voor rekening van indiener zijn.
Ad 2. Betreffende laaggelegen percelen zijn in pacht bij indiener. De landbouwpercelen die hij in
eigendom heeft zijn hoger gelegen. Verwacht wordt dat de waarde hiervan niet zal afnemen
ten gevolge van deze geringe gemiddelde peilstijging.
Ad.3 Betreffende waterloop langs de N347 is in het kader van OOWS van de legger afgegaan. Het
beheer en onderhoud hiervan ligt nu volledig bij de provincie. Door het beperkte onderhoud
van de provincie kan de perceelsloot in de huidige situatie, zelfs met gemaal, onvoldoende
afvoeren. Aan het dagelijks bestuur van het waterschap zal worden voorgesteld het gedeelte
van de betreffende waterloop langs de N347 tussen de Regge en de uitmondingsduiker bij
het gemaal, weer op de legger te zetten. Hiervoor moet een aparte voorbereidingsprocedure
worden gevolgd die los staat van het projectplan Regge Pelmolen.
Ad.4 De slenk is slechts een natuurlijke bypass in hoogwatersituaties. De Regge is met name
bepalend voor de afvoer. In het hydrologisch model is rekening gehouden met de weerstand
ten gevolge van begroeiing.
Ad 5. Het opheffen van de oude loop wordt in het plan gecompenseerd door een hoogwaterzone
langs de Regge en de natuurlijke slenk. Er is dus geen sprake van minder ruimte voor water.
Met het plan wordt juist meer ruimte voor water gerealiseerd.
• De ingediende zienswijze vormt geen aanleiding het ontwerp projectplan Regge Pelmolen te
wijzigen.
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