Kenmerk:

Peilbesluit ‘Stuw De Nesse’

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard
van 2 februari 2021;
BESLUIT:
Overwegende,
-

dat het vigerende peilbesluit De Nesse (geldig vanaf 29 november 2011) niet meer
actueel is in relatie tot het bestemmingsplan voor drie specifieke percelen, aangeduid
op bijgevoegde peilbesluitkaart;
deze specifieke percelen in toegekende functie aansluiten bij het peilgebied GPG-1026
De Nesse natuur.
gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van de Waterwet en de artikelen 4.2 t/m 4.5 van
de Waterverordening Zuid-Holland.

BESLUIT:
Onder voorbehoud van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan
Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard voor het op de peilbesluitkaart weergegeven
gebied, en voor zover wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan geen
invloed hebben op de waterstaatkundige randvoorwaarden:
I
Het vigerende peilbesluit De Nesse uit 2011 zoals bij de overweging genoemd, in te
trekken voor dit plangebied.
II
Voor het plangebied een peil vast te stellen zoals aangegeven in onderstaande tabel en
bijbehorende peilbesluitkaart.
Code peilgebied

Naam peilgebied

GPG-1004

Stuw De Nesse

Peil 2021
(m NAP)
Flex -2,46 / -2,31

Schouwpeil
2021
(m NAP)
-2,46

Peilindexatie
n.v.t.

Het schouwpeil is het referentieniveau van het water voor het voeren van de schouw, het
afhandelen van vergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan watergangen.
De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende kaart worden
nagestreefd met inachtneming van de volgende bepalingen:
− Afwijkingen in het oppervlaktewaterpeil kunnen voorkomen door watertransport en
weersomstandigheden. Het is daarom niet mogelijk het beschreven peil altijd overal te

handhaven. De fluctuaties variëren van plaats tot plaats, door onder meer verhang,
opwaaiing, golfslag en weerstand door plantengroei. Rekening dient te worden gehouden met
tijdelijke peilfluctuaties rondom het na te streven peil.
− Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdams Peil (NAP) als referentiepeil.

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Rotterdam, 31 maart 2021
de verenigde vergadering voornoemd,
secretaris,

voorzitter,
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