Hoogheemraadschap

Maasboulevard 123
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

van

T. 01045 37 200
F. 01 0 41 30694

Schieland en de Krimpenerwaard

Peilbesluit

Polder Bleiswijk

c.a.

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;
Op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 19 april 2Öl6
Overwegende,
Dat het peilbesluit van polder Bleiswijk c.a. verlopen is;
Dat het grondgebruik in de afgelopen decennia sterk veranderd is;
Dat de huidige (praktijk) peilen de grondgebruiksfuncties goed ondersteunen;
Gelet op het bepaalde in artikel S.2 van de Waterwet de artikelen 4.2 tim 4.S van de
Waterverordening Zuid-Holland en het Beleidskader Peilbeheer Zuid-Holland;

BESLUIT:

De peilen vast te stellen zoals aangegeven
peilbesluit kaarten.

in onderstaande tabel en bijbehorend

Peilgebied

Streefpeil

Schouwpeil*

GPG-lOOS
GPG-1006
GPG-1007
GPG-1008
GPG-1009

NAP-2,10 m
NAP-2,33 rn
Flex: NAP-S 80
Flex: NAP-S,20
NAP -S,7S m
Flex: NAP-6 30
Flex: NAP-6,80
Flex: NAP-6,70
Flex: NAP-7,lO

NAP-2,lO m

GPG-lOlO
GPG-lOll
GPG-1012
GPG-10l3
GPG-10l4
GPG-10lS
GPG-1016
GPG-I017
GPG-IOl8
GPG-I020
GPG-l021
GPG-l022

m tot NAP-S,70 m
m tot NAP-S,OOm
m
m
m
m

tot
tot
tot
tot

NAP-6.20
NAP-6,60
NAP-6,SS
NAP-7,00

m
m
m
m

Flex: NAP-6,7S m tot NAP-6,6S m
NAP-6,lO m
NAP-S,4S m
NAP-6 SS m
NAP-6,3S m
Flex: NAP-6,SS m tot NAP-6,4S m
Flex: NAP-S,70 m tot NAP-S,4S m
NAP-6,20 m

NAP-2,33 m
NAP-S,7S m
NAP-S,20 m
NAP-S,7S m
NAP-6,2S m
NAP-6,80 m
NAP-6,70 m
NAP-7,OS m
NAP-6,70 m
NAP-6,lO m
NAP-S,4S m
NAP-6,SS m
NAP-6,3S m
NAP-6,SS m
NAP-S,60 m
NAP-6,20 m

*In het peilbesluit vastgesteld peil dat het referentieniveau vertegenwoordigt voor het voeren
van de schouw, het afhandelen van vergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan watergangen (wat
beschreven is in de Legger watergangen).

DROGE VOETEN EN SCHOON WATER

www.schielandendekrimpenerwaard.nl

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 de geldende
beheerstoestand van het watertransport en weersomstandigheden. Het is derhalve
niet altijd mogelijk het streefpeil overal te handhaven. Deze 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 2008 (NAP) als
referentiepeil.

Rotterdam, 29 juni 2016
De verenigde vergadering voornoemd,

secretaris,

voorzitter,

2 van2

