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  Bijlagen -Peilbesluit Waterberging 
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-Toelichting peilbesluit 
  Waterberging Eendragtspolder; 
-Peilbesluitkaart. 

Onderwerp Peilbesluit Waterberging Eendragtspolder 
 

1. Inleiding  

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is volgens artikel 5.2 van de 
Waterwet en titel 4.2 van de tegelijk met de Waterwet in werking getreden Waterverordening 
Zuid-Holland verplicht om peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit is geldig voor een periode 
van 10 jaar.  

In de afgelopen twee jaar heeft het noordwestelijk deel van de Eendragstpolder een transformatie 
ondergaan: 308 ha agrarisch gebied is ingericht als waterberging en recreatiegebied. Dit gebied 
behoort tot het peilbesluit Prins Alexander en Eendragtspolder. Dit peilbesluit is in 2008 door uw 
Verenigde Vergadering vastgesteld, de verandering in grondgebruik maakt het noodzakelijk om 
dit peilbesluit te herzien.  
 
2. Voorstel  
 
Het vigerend peilbesluit Prins Alexanderpolder en Eendragtspolder in te trekken voor het gebied 
waar de waterberging is gerealiseerd. 
 
Het peilbesluit Waterberging Eendragtspolder inclusief de bijbehorende toelichting met 
peilbesluitkaart vast te stellen. 
 
3. Achtergrondinformatie  

De herinrichting van het noordelijke deel van de Eendragtspolder is primair gericht op 
waterberging voor systeem- en calamiteitenberging. Het gebied zal ook gebruikt worden voor 
recreatie en (top)sport (internationale roeibaan). Het gebied heeft daarnaast een natuurfunctie 
die ondersteunend is aan de primaire functies. De Waterberging Eendragtspolder vormt een 
onderdeel van een aaneengesloten structuur van recreatiegebieden rondom de Rottezone. De 
gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de peilen en het peilbeheer.  

 
4. Motivering voorstel   
 
Tijdens het ontwerpproces van de inrichting van dit multifunctionele waterbergingsgebied, zijn 
verschillende onderzoeken uitgevoerd naar bodemgesteldheid, waterkwaliteit, geohydrologie en 
ecologie. Op basis van deze studies en in overleg met de belanghebbende instanties (de provincie 
Zuid-Holland, de gemeenten Zuidplas en Rotterdam, het recreatieschap Rottemeren en HHSK) is 
het Beheerplan Eendragtspolder opgesteld. In het beheerplan zijn met alle partijen afspraken 
gemaakt over, onder andere, de te voeren peilen en het peilbeheer. Deze afspraken zijn in het 
peilbesluit overgenomen. 
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In dit peilbesluit worden de peilen vastgesteld voor het reguliere beheer. Hiermee worden de 
gebruiksfuncties onder normale omstandigheden gefaciliteerd. Het gebruik van de Waterberging 
Eendragtspolder als calamiteitenberging maakt geen onderdeel uit van dit peilbesluit. Dit is 
opgenomen in het calamiteitenbestrijdingsplan. 
 
5. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren 
 
Het ontwerp-peilbesluit voor de Waterberging Eendragtspolder heeft ter inzage gelegen van 22 
november 2012 tot en met 9 januari 2013. Tijdens de ter inzage periode is er geen inloopavond 
gehouden omdat in de voorbereiding van het “Beheerplan Eendragtspolder” (dat als basis dient 
voor het peilbesluit), de belanghebbende instanties intensief betrokken zijn geweest. Op het 
ontwerp-peilbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen.  
 
6. Verdere aanpak, procedure, planning  
 
Nadat het peilbesluit door uw Verenigde Vergadering is vastgesteld, wordt het bekendgemaakt en 
ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. Gedurende die periode kan beroep bij de 
rechtbank worden ingesteld. Daarna is ook nog hoger beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State mogelijk. 
 
Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. Dat is het 
moment dat de peilen officieel kunnen worden ingesteld. 
 
Een peilbesluit geldt voor de duur van tien jaar. Op verzoek van het hoogheemraadschap kunnen 
Gedeputeerde Staten de geldigheidsduur van een peilbesluit voor een periode van ten hoogste 
vijf jaar verlengen. 
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