
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status  Eind concept 
Versie  05 
 
 
 
 
Rotterdam, 5 november 2012 
 

Toelichting 

Peilbesluit Waterberging 
Eendragtspolder 
 



 2 



 3 

Inhoudsopgave 
 

1. ...................................................................................................................... 5 

1.1 Aanleiding ................................................................................................. 5 

1.2 Doelstelling ............................................................................................... 5 

1.3 Tot stand koming ....................................................................................... 5 

1.4 Procedure.................................................................................................. 5 

1.5 Leeswijzer ................................................................................................. 5 

2. Beleidskaders, wet en regelgeving ................................................................ 6 

2.1 Waterbeheerplan 2010-2015........................................................................ 6 

2.2 Kaderrichtlijn Water.................................................................................... 6 

3. Gebiedsbeschrijving.................................................................................... 7 

1.1 Ligging ..................................................................................................... 7 

3.1 Gebruik..................................................................................................... 7 

3.1.1 Systeemberging...................................................................................... 7 

3.1.2 Calamiteitenberging ................................................................................ 8 

3.1.3 Roeibaan ............................................................................................... 8 

3.1.4 Natuur................................................................................................... 8 

3.2 Waterhuishouding .................................................................................... 10 

3.3 Waterkwaliteit.......................................................................................... 10 

4. Beoogde Peilen en Peilbeheer..................................................................... 12 

4.1 Peil (reguliere beheer) .............................................................................. 12 

4.2 Systeemberging ....................................................................................... 12 

4.3 Calamiteitberging ..................................................................................... 12 

4.4 Peil bij ontwikkelings- en instandhoudingsbeheer .......................................... 12 

4.5 Roeibaan................................................................................................. 12 

4.6 Instandhoudingsbeheer- Reset functie......................................................... 13 

Bijlage 1 Algemene beleidskaders ......................................................................... 16 
Nationaal beleid ................................................................................................. 16 
Provinciaal beleid ............................................................................................... 17 
 
Tekening no.2: Peilbesluitkaart



 4 



 5 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de afgelopen twee jaar heeft het noordwestelijk gedeelte van de Eendragtspolder een  
transformatie ondergaan, 308 ha agrarisch gebied is ingericht als waterberging en 
recreatiegebied.  
Het gebied zal na ontwikkeling gebruikt worden voor waterberging, recreatie en 
(top)sport (internationale roeibaan) en natuur. De peilen en het peilbeheer zijn essentieel 
voor het naast elkaar kunnen bestaan van de verschillende gebruiksfuncties. Het 
vigerend peilbesluit voor dit gebied maakt deel uit het peilbesluit Polder Prins Alexander 
en Eendragtspolder. Dit peilbesluit is door de verenigde vergadering van het 
hoogheemraadschap op 23 april 2008 vastgesteld. Door de recente ontwikkelingen 
bestaat de behoefte om het peilbesluit voor het waterbergingsgebied te herzienen, 
rekening houdend met de nieuwe inrichting.  

1.2 Doelstelling 

Het doel van het peilbesluit is de belanghebbenden duidelijkheid en rechtszekerheid te 
bieden ten aanzien van de te handhaven peilen. Met het peilbesluit verplicht het 
waterschap zich om binnen redelijke grenzen alles te doen wat nodig is om de 
vastgestelde peilen en peilmarges te handhaven. Het gebruik als calamiteitberging maakt 
geen onderdeel uit van dit peilbesluit en wordt opgenomen in het 
calamiteitenbestrijdingsplan. 
 

1.3 Tot stand koming 

Tijdens het ontwerpproces van de herinrichting van het 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 
(lit [2]) opgesteld. 
 
In het beheerplan zijn met alle partijen afspraken gemaakt over onder andere de te 
voeren peilen en het peilbeheer. In deze toelichting zijn de relevante aspecten voor het 
peilbeheer uit dit plan overgenomen. 

1.4 Procedure  

Het peilbesluit volgt de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet 
Bestuursrecht (AwB). Het concept ontwerp peilbesluit wordt ter inzage gelegd gedurende 
zes weken, tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op het 
concept ontwerp peilbesluit. Na behandeling van de zienswijzen wordt het peilbesluit 
vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard.  
 

1.5 Leeswijzer  

Dit document betreft de toelichting op het  peilbesluit van de Waterberging 
Eendragtspolder. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de beleidskaders en wet- en 
regelgeving. Hoofdstuk 3 beschrijft de meest relevante gebiedskenmerken voor het 
peilbesluit. In hoofdstuk 4 worden de beoogde peilen en het peilbeheer toegelicht. 
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2. Beleidskaders, wet en regelgeving  
 
Voor een integrale invulling van het peilbeheer dient expliciet rekening te worden 
gehouden met vigerende wetten, regels en beleid op deze terreinen. In bijlage 1 is een 
samenvatting opgenomen van de algemene Beleidskaders vanuit het Nationaal- en 
provinciale Beleid en de wetgeving waarmee in het peilbesluit rekening gehouden moet 
worden. Onderstaand wordt ingegaan op het beleid dat specifiek van toepassing is op de 
Eendragtspolder. 
 

2.1 Waterbeheerplan 2010-2015 

Op 25 november 2009 heeft de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap het 
Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 vastgesteld. In het waterbeheerplan is weergegeven 
dat HHSK met betrekking tot het watersysteembeheer blijft werken aan het voorkomen 
van wateroverlast of een tekort aan water. De waterberging Eendragtspolder is een van 
de maatregelen geformuleerd in het waterbeheerplan, die bijdraagt aan het realiseren 
van de opgave vanuit NBW, KRW en calamiteitenzorg.  
Naast het werken aan waterveiligheid werkt HHSK ook aan de waterkwaliteit en ecologie. 
De inspanningen zijn onder meer neergelegd in de afspraken rond de Kaderrichtlijn 
Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).  
Daaruit voortkomend heeft HHSK de inspanningsverplichting om de in het peilbesluit 
vastgelegde peilen te handhaven.  
 

2.2 Kaderrichtlijn Water  

Binnen de Europese Kaderrichtlijn water wordt ernaar gestreefd dat de Europese wateren 
zich in 2015 (uiterlijk in 2027) in een goede ecologische toestand bevinden. Voor 
kunstmatige of sterk veranderde wateren wordt ernaar 
gestreefd de waterkwaliteit te verbeteren waarbij rekening wordt gehouden met de 
functies en beperktheid van middelen.  
Bij het ontwerp en het beheer van de waterberging Eendragtspolder (kunstmatig of sterk 
veranderde wateren) is al rekening gehouden met het voldoen aan doelstellingen voor de 
ecologie van de Kaderrichtlijn water. Daarbij is gekeken wat er binnen de 
randvoorwaarden van de functies waterberging en roeibaan mogelijk is. 
Beheerdoelstellingen en maatregelen zijn opgenomen in het Ecologisch Beheerplan 
Eendragtspolder en het Beheerplan Eendragtspolder.  
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3. Gebiedsbeschrijving 

1.1 Ligging 

Het multifunctionele waterbergingsgebied is aangelegd in het noordelijk gebied van de 
Eendragtspolder en is gelegen in de gemeente Zuidplas. Het gebied wordt begrensd door 
de Rotte en de Rottemeren, de Hennipsloot, het dorp Zevenhuizen, het bebouwingslint 
langs het Zuideinde en de Middelweg (zie tekenning no. 1 in bijlage). 

3.1 Gebruik 

De ontwikkeling van de Eendragtspolder is primair gericht op waterberging voor 
systeemberging en calamiteitenberging. Daarnaast zal het gebied gebruikt worden voor 
recreatie en (top)sport internationale roeibaan. Daarnaast heeft het gebied ook een 
natuurfunctie die ondersteunend is aan de primaire functies. De Eendragtspolder vormt 
een onderdeel van een aaneengesloten structuur van recreatiegebieden rondom de 
Rottezone. Ten zuiden van de Middelweg, net buiten de Eendragtspolder, ligt de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Hierna worden de verschillende gebruiksfuncties 
nader beschreven. 
 
 
Figuur 1 Gebruiksfuncties Waterberging Eendragtspolder 

 

3.1.1 Systeemberging  

De Eendragtspolder zal een belangrijke functie krijgen als waterbergingsgebied. 
Systeemberging is bedoeld voor de situatie waarin de uitmalingscapaciteit van de 
poldergemalen op de Rotte groter is dan de uitmalingscapaciteit van boezemgemaal m.r. 
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U.G. Schilthuis die het water van de Rotte op de Nieuwe Maas loost. In deze situatie 
ontstaat een bemalingsoverschot op de Rotte, waardoor het waterpeil boven de 
beheersmarge uitstijgt. Gedurende een bepaalde periode kan dan de Eendragtspolder 
worden ingezet om het bemalingsoverschot tijdelijk te bergen. 
In de huidige situatie bedraagt het bemalingsoverschot van de poldergemalen 240 
m3/min. Op termijn zou dit overschot kunnen verdubbelen tot 480 m3/min (in de verre 
toekomst zelfs tot 600 m3/min). Zonder ontruiming kan er maximaal ca. 2 miljoen m3 
water geborgen worden (ca. 1 miljoen m3 in de plas en ca. 1 miljoen m3 in het plas-dras 
gebied). Systeemberging wordt ingezet wanneer het peil in de Rotte stijgt boven 
NAP-0,95 m. 
 
De noodzaak tot waterberging kan per jaar variëren. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden kan het voorkomen dat de waterberging in zijn geheel niet ingezet 
wordt. Maar het kan ook voorkomen dat de berging een aantal keer per jaar ingezet 
moet worden. De verwachting is dat door klimaatverandering de frequentie van de 
benodigde inzet zal toenemen.  
 

3.1.2 Calamiteitenberging  

Naast systeemberging wordt de Eendragtspolder ook ingezet voor calamiteitenberging. 
De noodzaak hiervoor is afhankelijk van het functioneren van het boezemgemaal en de 
neerslag. Inzet van de Eendragtspolder als calamiteitenberging is in principe alleen 
noodzakelijk als door een calamiteit de afvoer van de Rotte naar het buitenwater via het 
boezemgemaal U.G. Schilthuis (gedurende langere tijd) geheel of grotendeels gestremd 
is, waardoor gedurende een bepaalde periode de volledige uitmalingscapaciteit van de 
polders in de Eendragtspolder moet kunnen worden afgelaten. Een voorbeeld van een 
calamiteit is een ernstige brand in het boezemgemaal tijdens een neerslagperiode of een 
langdurige afsluiting van het Boerengat wegens te hoog buitenwater in combinatie met 
neerslag. Het waterbergingsgebied Eendragtspolder is zodanig aangelegd dat er in totaal 
maximaal 4 miljoen m3 water geborgen kan worden. Dit is gelijk aan de hoeveelheid 
water die het gemaal Schilthuis in twee dagen zou hebben kunnen uitmalen.   
 

3.1.3 Roeibaan 

De functie van de roeibaan stelt eisen aan de inrichting en het beheer. Er zijn 
ontwerpeisen die vanuit de Internationale Roeifederatie (FISA) worden gesteld en 
gebruikerseisen die roeiers stellen. De roeibaan zal het gehele jaar door intensief 
gebruikt worden voor trainingen en recreatief gebruik. Daarnaast zullen veel 
evenementen plaatsvinden in de maanden april tot november. De roeibaan moet voor 
sommige internationale roeiwedstrijden voldoen aan het FISA reglement en een minimale 
diepte van 3,00 m hebben.  

3.1.4 Natuur 

Naast waterberging wordt in het waterbergingsgebied gestreefd naar de ontwikkeling van 
verschillende natuurtypen. Voor de verschillende gebieden of percelen van de 
Eendragtspolder zijn verschillende eindbeelden geformuleerd tezamen vormen deze het 
eindbeeld van de Eendragtspolder na inrichting en ontwikkeling, zie figuur 2. 
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Figuur 2 Eindbeelden Waterberging Eendragtspolder 
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In de plas wordt, naast open water van de roeibaan en uitroeibaan, gestreefd naar het 
eindbeeld moeras met voldoende openheid (A1). 
Het eindbeeld is divers en bestaat uit een combinatie van verschillende oever- en 
waterplanten. Daarnaast zal sprake zijn van meer ontwikkeld rietmoeras waar riet en 
kleine lisdodde het belangrijkste deel van de vegetatie uitmaken. De dieptegradiënten 
zullen tot een natuurlijke zonatie of rangschikking van verschillende water- en 
oeverplanten leiden Hierbij is de verwachting dat vooral soorten van harder (kalkrijk), 
voedselrijk water tot ontwikkeling zullen komen.   
 
Het oostelijk gelegen plas-dras gebied bestaat uit een kleinere waterplas, een lager 
gelegen plas-drasgebied dat geschikt is voor de ontwikkeling van nattere natuurtypen en 
een hoger gelegen gebied dat geschikt is voor grasland met recreatiedoeleienden.  
In dit gebied varieert het maaiveld van –4,50 m NAP tot –5,30 m NAP. Het gebied wordt 
gekenmerkt door hoogteverschillen (glooiing en microreliëf) waardoor verschillende 
vegetatietypen naast elkaar tot ontwikkeling kunnen komen en er zodoende een 
vegetatiemozaïk kan ontstaan.  
 
Voor meer informatie over de eindbeelden en natuurdoeltypen die erbij horen wordt 
verwezen naar hoofdstuk 3 van het Ecologisch Beheerplan [1]. 
 

3.2 Waterhuishouding 

De Eendragtspolder ligt tussen de Rottemeren en de Ringvaart en bestaat uit een plas en 
plas-drasgebied. Beide gebieden zijn gescheiden door de Slingerkade en zijn daarom twee 
aparte peilgebieden. Het waterbergingsgebied is geïsoleerd van het naastgelegen 
agrarisch-gebied.  
 
Bij normale omstandigheden wordt het waterbergingsgebied gevoed door neerslag en 
kwel, alleen bij watertekort wordt extra water aangevoerd vanuit de Ringvaart via de 
Hennipsloot. De overtollige afvoer uit de plas kan via de “Doorlaat” naar het plas-
drasgebied afgevoerd worden. De totale afvoer uit beide gebieden wordt richting de Rotte 
afgevoerd via de “Uitlaat” en het gemaal ir. J.M. de Leemhuis-Stout. 
 
Als het gebied voor systeemberging of calamiteitberging gebruikt wordt, kan het te veel 
aan water op de Rotte via het “Eendragter verlaat” naar de waterberging afgelaten 
worden en tijdelijk geborgen worden. Zie tekening nr. 1 in de bijlage.  
 

3.3 Waterkwaliteit 

Uitgangspunt bij het ontwerp van het Inrichtingsplan is geweest dat in het gebied sprake 
is van een duurzame, heldere en plantenrijke plas (voldoen aan de doelstellingen voor 
een waterlichaam conform de Kaderrichtlijn Water). In het Ecologisch beheerplan wordt 
aangegeven op welke wijze deze waterkwaliteit kan worden bereikt en in stand 
gehouden. Het oppervlakte- en grondwaterpeilregime zijn van grote invloed op het 
ecologische functioneren van het gebied. Ook is dit van belang voor het kunnen 
voorkomen van bepaalde plantensoorten en daarmee de beoogde eindbeelden van de 
gebiedsbeheerder (Recreatieschap). In het beheer van de Eendragtspolder wordt gebruik 
gemaakt van de werking van het oppervlaktewaterpeil en de dynamiek hierin. De 
waterpeilfluctuaties worden ingezet als sturende factor voor het in stand houden en 
beheren van de ecologische ontwikkeling en waterkwaliteit. De extra waterpeildynamiek 
(actieve peilverlagingen) bevoordelen bepaalde plantensoorten en benadelen andere 
soorten.  
 
De Eendragtspolder is een waterbergingsgebied, waar een aantal keer per jaar water 
wordt geborgen (systeemberging). Waterberging betekent aanvoer van nutriëntenrijk 
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Rotte water. De gemiddelde jaarlijks fosfaat-belasting als gevolg van systeemberging 
vormt volgens berekeningen geen direct probleem bij een volgens de plannen goed 
ontwikkelde plas met de mogelijkheid tot defosfatering. De fosfaat -gehalten blijven dan 
voldoende laag. Bovendien blijft (systeem)bergingswater gedurende een korte tijd in de 
plas en wordt afgevoerd zodra dit kan. 
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4. Beoogde Peilen en Peilbeheer 

De verschillende gebruiksfuncties en de waterkwaliteitsdoelstelling stellen verschillende 
eisen aan de peilen en peilbeheer. Waterstaatskundig is het gebied onderverdeeld in 
twee peilgebieden; plas en plas-dras. In onderstaande paragrafen wordt een 
onderbouwing gegeven voor de verschillende peilen en peilbeheer. In figuren 2 en 3 
worden de peilen schematisch weergegeven, zie bijlage tekening no. 2. 

4.1 Peil (reguliere beheer) 

Voor de ontwikkeling van de natuurdoeltypen (conform het Ecologische Beheerplan), is 
een natuurlijke waterpeilfluctuatie nodig gekenmerkt door lage waterstanden in de zomer 
en hoge waterstanden in de winter. De gewenste peilvariatie bedraagt 30 cm in het 
plasgebied van NAP-5,00 m tot NAP-4,70 m en in het plas-drasgebied van NAP-5,95 m 
tot  NAP-5,65 m. 

4.2 Systeemberging 

Zoals eerder in paragraaf 3.1.1 beschreven zal de systeemberging alleen ingezet worden 
als er een bemalingsoverschot is vanuit de polders naar de Rotte. 
Zonder ontruiming van het gebied kan het peil bij systeemberging tot maximaal NAP-
3,95 m stijgen in het plas gebied en tot NAP-4,40 m in het plas-dras gebied. Omdat dit 
slechts een tijdelijke situatie betreft (ca. twee a drie weken) zullen de effecten op de 
waterkwaliteit en vegetatie naar verwachting beperkt zijn. 

4.3 Calamiteitberging 

Calamiteitenberging vindt plaats in een situatie dat het gehele watersysteem niet meer 
functioneert (bijvoorbeeld bij een volledige uitval van boezemgemaal m.r. U.G. 
Schilthuis). De dan benodigde bergingscapaciteit wordt dan hoofdzakelijk bepaald door 
de tijd die nodig is om noodmaatregelen te treffen en het watersysteem, hetzij 
provisorisch, (deels) te herstellen. De verwachting is, dat hiermee maximaal twee dagen 
gemoeid zullen zijn. Bij een maximale afvoer uit de Rotte van 1200 m3/minuut (dus 
onder relatief extreme omstandigheden van neerslag) naar de waterberging bedraagt de 
benodigde bergingscapaciteit 4 miljoen m3 . Daarbij stijgt het peil tot maximaal NAP-2,50 
m in het plasgebied en NAP-4,40 m in het plas-drasgebied. Dit betreft overigens een 
extreme situatie en maakt derhalve geen onderdeel uit van dit peilbesluit. Dit peil zal in 
het calamiteiten bestrijdingsplan opgenomen worden.  
 

4.4 Peil bij ontwikkelings- en instandhoudingsbeheer 

Periodieke droogval is noodzakelijk om de kansen voor vegetatieontwikkeling en 
uitbreiding te verbeteren, het riet vitaal te houden en stikstof en fosfaat af te voeren en 
te binden. Actieve peilverlagingen zijn van belang voor de waterkwaliteit. Daarom dient 
het peilbesluit in de mogelijkheid te voorzien dat, indien nodig, het waterpeil kan worden 
verlaagd. De gewenste actieve peilverlaging is de verlaging tot NAP-5,20 m voor het 
plasgebied en NAP - 6,15 m in het plas-drasgebied. De frequentie van actieve 
peilverlaging is afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie en zal incidenteel 
noodzakelijk zijn gedurende een periode van ca. 8 weken, in het zomerseizoen. 
 

4.5 Roeibaan  

Conform de eis van de FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron), dient de 
roeibaan 3 meter diep te zijn voor internationale roeiwedstrijden. Om aan deze eis te 
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voldoen is het noodzakelijk om het peil gedurende een langere periode tot NAP-3,95 m 
op te zetten. In het ontwerp van de inrichting is met dit peil rekening gehouden. De 
peilopzet zal daarom het recreatieve gebruik niet belemmeren.  
 
Voor het opzetten van het peil dient water ingelaten te worden. Door de peilopzet en de 
aanvoer van gebiedsvreemdwater kunnen negatieve effecten ontstaan op de 
waterkwaliteit en de plantengemeenschap. De peilopzet dient daarom slechts incidenteel 
te gebeuren en onderhevig zijn aan een waterkwaliteitstoets. 
 
Om de negatieve effecten op de waterkwaliteit te beperken of te voorkomen dient de 
peilopzet geleidelijk te gebeuren. Bij voorkeur op natuurlijke wijze via neerslag en als het 
niet anders kan dient de wateraanvoer (vanuit de Hennipsloot) gepaard te gaan met de 
defosfatering van het water in het plasgebied. Daartoe is een defosfateringsinstallatie 
aangelegd. 
Als er tijdens de peilopzet tegelijkertijd systeemberging nodig is, kan het extra 
wateraanbod in het plas-drasgebied geborgen worden. 
 

4.6 Instandhoudingsbeheer- Reset functie  

Grootschalige droogval wordt beschouwd als een natuurlijk proces dat een gunstig effect 
heeft op de waterkwaliteit en het totale voedselweb van het drooggevallen gebied. Deze 
droogval is bedoeld om het gehele ecologische systeem stil te leggen en opnieuw op te 
starten, ofwel te resetten. Deze maatregel wordt dus alleen ingezet als dit vanuit 
oogpunt van waterkwaliteit of de ontwikkelde vegetatie noodzakelijk is. Tot een 
dergelijke maatregel beslist HHSK in goed overleg met alle betrokken belanghebbenden 
(Recreatieschap Rottemeren en de gemeenten Zuidplas en Rotterdam).  
Het betreft een volledige droogval van het gebied dat zowel mogelijk is voor de plas als 
voor het plas-drasgebied (gezamenlijk of onafhankelijk van elkaar). De droogval wordt 
bereikt door het basispeil in de plas te verlagen tot NAP -6,05 m en in het plas-
drasgebied tot NAP-6,85 m. 
Deze peilverlaging voor droogval wordt gezien als een maatregel vanwege een calamiteit 
vanuit waterkwaliteit en maakt geen onderdeel uit van het peilbesluit. Dit peil zal in het 
calamiteitenbestrijdingsplan opgenomen worden.  
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nr omschrijving  peil plas [m  t.o.v. NAP] Peil plas-dras  

[m t.o.v. NAP] 
1 reguliere bandbreedte vrije fluctuatie 

 
-4,70  tot 5,00  -5,65 tot 5,95  

2 startbeheer bij vulling eerste 3 jaar -5,00  eerste 3 jaar -5,95  

3 's zomers extra, geforceerde peilverlaging, maximaal eens in de 3 
jaar  

-5,20  -6,15  

4 resetfunctie (droogval) 
 

ca. -6,05 -6,85 

5 peilstijging bij neerslag zonder inzet berging 
 

afhankelijk neerslag afhankelijk neerslag 

6 toelaatbaar peil systeemberging zonder ontruiming (“maximaal 
gebruikspeil”) 

-3,95 -4,40 

7 maximaal peil calamiteitenberging Plas-drasgebied (zonder 
ontruiming) 

nvt -4,40 

8 maximaal peil calamiteitenberging Plasgebied (met ontruiming) 
 

-2,50 nvt 

Berging plas Eendragstpolder 
-2,50

-3,95

-4,70

-5,00

-5,20

 

[mNAP] -6,05











 

 



[mNAP]

-6,85 

-4,40 

-5,65 

-5,95 

-6,15 







 

 





Plas-dras Eendragstpolder 



Figuur 3 Schema peilen plas en plas-drasgebied Eendragtspolder 
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 Figuur 4 Dwarsdoorsnede en peilen Plas en Plas-dras gebied Eendragtspolder 
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Bijlage 1 Algemene beleidskaders 

Nationaal beleid 

Waterwet 
Deze wet is bedoeld om de praktijk te dienen door de vele afzonderlijke Nederlandse 
wetten m.b.t. water te vervangen door één integrale Waterwet die tevens in lijn is met 
een aantal eisen uit Europese richtlijnen (Hoogwaterrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en 
Grondwaterrichtlijn). De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en 
grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. 
Het belangrijkste artikel in het kader van deze toelichting is: 

- artikel 5.2 van de Waterwet schrijft waterschappen voor om voor daartoe aan te 
wijzen grond- en oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer één of meer 
peilbesluiten vast te stellen. In een peilbesluit worden waterstanden of 
bandbreedten waarbinnen waterstanden kunnen variëren vastgesteld, die 
gedurende daarbij aangegeven perioden zoveel mogelijk worden gehandhaafd. 

 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)- actueel 
In de aard en omvang van de nationale waterproblematiek doen zich structurele 
veranderingen voor. Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en 
verstedelijking maken verscherpt waterbeleid noodzakelijk. In februari 2001 sloten 
daarom Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. De belangrijkste 
aandachtspunten in het rapport m.b.t. deze beleidsnotitie zijn: 
 

 niet afwentelen; 
 de drietrapsstrategie “vasthouden, bergen en afvoeren”; 
 vergroten van de mogelijkheden van waterberging bij extreme 

neerslagomstandigheden om wateroverlast te beperken;  
 aanpassen van het watersysteem aan de gewenste grondwaterstanden om 

daarmee verdroging te verminderen en verdergaande daling van de bodem zoveel 
mogelijk te voorkomen/vertragen; 

 herstellen van de natuurwaarden, onder andere in sloten. 
 
In 2003 werden doelen en maatregelen voortkomend uit het Waterbeleid 21e eeuw 
vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het NBW bouwt voort op de 
constateringen in de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw en legt de bijbehorende 
taakstellende afspraken over doelen en maatregelenpakketten vast die nodig zijn om de 
waterhuishouding op orde te brengen en te houden, inclusief de financiële dekking. In 
het NBW-actueel (juni 2008) wordt vastgehouden aan het uitgangspunt om te 
anticiperen op klimaatverandering, naar gelang de nieuwste inzichten m.b.t. de KNMI 
klimaatscenario’s.  
 
Het Bestuursakkoord Water (juni 2011) 
Als vervolg op het NBW en het NBW-actueel is het Bestuursakkoord Water vastgesteld. 
De belangrijkste punten uit het akkoord tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten en 
de waterschappen m.b.t. deze beleidsnotitie zijn: 

- Investeren in kennis en innovatie zodat de watersector de komende jaren verder 
wordt versterkt in binnen- en buitenland.  

- Het oplossen van de wateropgaven op een duurzame manier onder de vleugels 
van het Deltaprogramma (het nationale programma waarin het rijk, de provincies, 
de gemeenten en de waterschappen samenwerken voor de veiligheid tegen 
overstromingen en de zoetwatervoorziening).  
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Het Nationale Waterplan 
In het Nationaal Waterplan van het Rijk wordt gestreefd naar: een veilige en leefbare 
Nederlandse delta, nu en in de toekomst. Er wordt vooral ingezet op meebewegen met 
ontwikkelingen, weerstand bieden waar nodig en kansen pakken waar mogelijk. 
Onderwerpen zijn: versterking van water en ruimte voor water, werken aan een veilige 
delta, duurzame zoetwatervoorziening en schoner water met een natuurlijke inrichting. 
Het is uitgewerkt in o.a. het Deltaprogramma.  
 
Kaderrichtlijn Water 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van daartoe 
aangewezen waterlichamen voldoen aan het GEP, het Goed Ecologisch Potentieel, wat 
een ecologische doelstelling is. Het accent ligt hierbij op een ecologische benadering in 
plaats van een stofgerichte benadering. De waterkwaliteit mag niet achteruitgaan 
(standstill-principe) en wordt waar mogelijk verbeterd. De stroomgebiedbenadering 
wordt gehanteerd, de ecologische en chemische toestand van het grond- en 
oppervlaktewater moet verbeteren (op zijn laatst in 2027) en binnen de afvalwaterketen 
worden volgens het principe ‘schoonhouden-scheiden-schoonmaken’ zoveel mogelijk 
problemen voorkomen.  
 

Provinciaal beleid 

Beleidskader Peilbeheer Provincie Zuid-Holland (26 maart 2008) 
Het Beleidskader Peilbeheer is de opvolger van de Nota Uitwerking Peilbeheer. Het 
Beleidskader geeft weer waar een peilbesluit aan moet voldoen. 
 
Het lange termijn doel van het provinciale peilbeleid is:’De provincie streeft naar een 
ruimtelijke ordening waaraan water als sturend principe en de lagenbenadering ten 
grondslag liggen.’ 
 
De doelen voor de korte termijn zijn als volgt: 

1. de waterschappen beschikken voor het hele beheersgebied over geldige 
peilbesluiten. Nieuwe peilbesluiten zijn gebaseerd op het huidige beleid. In de 
praktijk zijn verschillende vormen van peilbeheer mogelijk: een vast peil, zomer- 
en winterpeil of flexibel peil. De vorm van peilbeheer moet in het peilbesluit zijn 
omschreven en op welke wijze dit wordt gehandhaafd. Bij uitvoering van 
peilveranderingen van meer dan 5 cm in zettinggevoelige gebieden zal de 
waterbeheerder zo goed mogelijk schade aan funderingen en infrastructuur 
beperken door bijvoorbeeld peilaanpassingen gefaseerd in te voeren. Bij voorkeur 
in stappen van 2 à 3 cm per jaar, met maximaal 5 cm per jaar, of door het peil te 
indexeren. 

2. De waterschappen leggen in hun waterbeheerplan de wijze vast waarop zij in 
peilbesluitprocedures komen tot een belangenafweging. 

3. In de toelichting op het peilbesluit wordt aangegeven op welke wijze de 
belangenafweging tot stand is gekomen en waarom besloten is voor een bepaald 
oppervlaktewaterpeil en wijze van beheer. Als uit de belangenafweging naar voren 
komt dat een functie niet goed kan worden bediend vanuit het waterbeheer, dient 
dit signaal aan de provincie te worden meegegeven, zodat eventueel 
functiewijziging kan worden overwogen. 

4. Peilafwijkingen (waaronder onderbemalingen en hoogwatersloten) zijn niet 
mogelijk tenzij het individueel belang onevenredig geschaad wordt ten opzichte 
van het algemeen belang.  

5. Voor wat betreft de drooglegging in gebieden met een veenbodem mag het peil 
slechts worden verlaagd met de mate van in het verleden opgetreden 
maaivelddaling. Tevens geldt de richtlijn dat de gebiedsgemiddelde drooglegging 
in veengebieden (gerekend per peilvak) maximaal 60 cm bedraagt.  
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6. Bij het opstellen van peilbesluiten in de beschermingszone van een natuurgebied 
wordt nagegaan op welke wijze verdroging kan worden tegengegaan met behulp 
van peilbeheer. Hierbij besteedt de waterbeheerder zowel aandacht aan inlaat van 
gebiedsvreemd water als aan het uitstralingseffect van het natuurgebied op de 
omgeving. Het peilbeheer in natuurgebieden wordt afgestemd op de natuurdoelen 
of instandhoudingdoelen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de Nota 
Compensatiebeginsel Natuur en Landschap (PZH, 1997). 

 
Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015 
Provincie Zuid-Holland heeft zijn beleidskaders vastgelegd in het nieuwe Provinciale 
Waterplan voor de periode 2010-2015. Hierin zijn de doelstellingen voor het 
waterbeheer, de rollen en verantwoordelijkheden van de provincie en o.a. het 
waterschap aangegeven. Er zijn 4 hoofdopgaven gedefinieerd:  

1. Waarborgen waterveiligheid  
2. Zorgen voor mooi en schoon water  
3. Ontwikkelen duurzame zoetwatervoorziening  
4. Realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem 

Bij het opstellen van peilbesluiten moet het waterschap rekening houden met het 
voorkomen van wateroverlast en –onderlast (vasthouden, bergen en afvoeren), 
evenwichtige belangenafweging, duurzaamheid (waterkwaliteit en ecologie, 
minimaliseren maaivelddaling), doelmatigheid van beheer.  
 
Waterverordening Zuid-Holland (14 oktober 2009) 
De belangrijkste artikelen uit de waterverordening m.b.t. een peilbesluit staan hieronder 
weergegeven. 
 
- Artikel 4.2 Aanwijzing verplichte peilbesluiten 
Vertaling voor HHSK: Het algemeen bestuur is verplicht om één of meer peilbesluiten 
vast te stellen voor alle oppervlaktewaterlichamen in het gehele beheergebied.  
 
- Artikel 4.3 Inhoud peilbesluit 
1. Het peilbesluit bevat naast het bepaalde in het tweede lid van artikel 5.2, van de wet 
één of meer kaarten met de begrenzing van het gebied waarbinnen de oppervlaktewater-
lichamen gelegen zijn waarop het peilbesluit betrekking heeft.  
2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin ten minste zijn opgenomen: 
a. de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van verrichte 
onderzoeken; 
b. een aanduiding van de veranderingen van de waterstanden ten opzichte van de 
bestaande situatie; 
c. een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor alle 
betrokken belangen. 
 
- Artikel 4.4 Openbare voorbereiding 
Op de voorbereiding van het peilbesluit is afdeling 3:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. 
 
- Artikel 4.5 Herziening 
1. Een peilbesluit wordt ten minste eenmaal in de tien jaar herzien. 
2. Gedeputeerde staten, kunnen op verzoek van het algemeen bestuur voor ten hoogste 
vijf jaar vrijstelling verlenen van de verplichting genoemd in het eerste lid. 
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