
 

 

Kenmerk: 2022.09132 

 

 

 

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard; 

  

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard 

van 4 oktober 2022 

  

  

B E S L U I T :  

  

 Overwegende, 

 

- gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 6.39 van de 

Omgevingsverordening Zuid-Holland. 

 

B E S L U I T : 

 

I Het vigerende peilbesluit Zuidplaspolder in te trekken voor het deel zoals beschreven 

in de toelichting en aangegeven op de kaarten behorende bij het voorliggende peilbesluit 

Zuidplaspolder Zuidoost.  

 

II De ‘Nota van beantwoording’, behorende bij dit besluit vast te stellen. 

 

III De peilen voor het peilbesluit Zuidplaspolder Zuidoost vast te stellen zoals 

aangegeven in onderstaande tabel, op de bijbehorende peilbesluitkaart en beschreven in de 

toelichting. 

 

IV       In te stemmen met het voteren van € 300.000 krediet voor uitvoering van de bij het 

peilbesluit behorende maatregelen. 

 

V        In te stemmen met de voorgestelde afschrijvingstermijn voor houten stuwen.  

  

Code Naam 
Peil 

(in m tov NAP) 

Schouwpeil  

(in m tov NAP) 

GPG-1320 Bemaling Zuidplasweg -6,92 -6,92 

GPG-1321 Dalen en Mossen -6,62 -6,62 

GPG-1322 Parkmos -6,29 -6,29 

GPG-1323 Europalaan -6,60 -6,60 

GPG-1324 Parallelweg-Zuid -6,76 -6,76 

GPG-1325 Kleinpolderlaan -6,08 -6,08 

GPG-1326 Inlaat brug Kerklaan/Middelweg -5,50 -5,50 

GPG-1327 Boerderij Stichting van Drost-IJserman -5,72 -5,72 

GPG-1328 Moordrecht noordoost -6,22 -6,22 

GPG-1329 Moordrecht Zuidwest -6,22 -6,22 

GPG-1330 Bertha van Moerdregtpad -6,06 -6,06 

GPG-1331 Weidezoom/Brinkhorst -6,27 -6,27 

GPG-1332 
Hoge Blok, Landelijk Wonen en 

GroenBlauwe Zone 
-6,48/-6,38 -6,48 

GPG-1333 Bemaling Kroes -6,80/-6,70 -6,80 

GPG-1334 Bemaling Spoorweglaan -6,92 -6,92 

GPG-1335 West Ringdijk Moordrecht -5,50 -5,50 

GPG-1336 Vierde Tochtweg 3/5 -6,45 -6,45 
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GPG-1337 Inlaatpeil oude François -6,11 -6,11 

GPG-1338 Dijksloot Tweede Tochtweg -6,41 -6,41 

GPG-1339 Overstortbak manege -6,64 -6,64 

GPG-1340 Inlaat Tweede Tochtweg 6/8 -5,85 -5,85 

GPG-1341 Spoor Tweede Tochtweg -6,40 -6,40 

GPG-1342 Verbindingsweg -6,55 -6,55 

GPG-1343 Verbindingsweg/Zuidplasweg -6,72 -6,72 

GPG-1344 
Toevoerplan Tweede Tochtweg 

noordoostzijde A20 
-6,42 -6,42 

GPG-1347 Bolwerk -5,80/-5,50 -5,80 

GPG-1348 Tuinen en Grachten -6,20/-6,00 -6,20 

GPG-1349 Inlaat Boezemland/Snelle Polder -3,51 -3,51 

GPG-1350 Boezemland/Snelle Polder midden -3,82 -3,82 

GPG-1351 
Bemaling gemaal Boezemland/Snelle 

Polder 
-4,20 -4,20 

GPG-1352 Bemaling pompsloot Ringvaart -3,72 -3,72 

 

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. 

 

− Ten behoeve van het voorraadbeheer van water, het beperken van maaivelddaling en de 

waterkwaliteit mag het oppervlaktewaterpeil tijdens droogte hoger worden gehandhaafd in 

de peilgebieden waar dit mogelijk is. Om welke peilgebieden en om hoeveel centimeter dit 

gaat wordt bepaald in de calamiteitenstructuur.  

 

− 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. 

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken beroep instellen bij de rechtbank. De 

aanvang en exacte uitvoering van deze maatregelen worden afgestemd met de directe 

omgeving. 

 

Rotterdam, 30 november 2022 

  

de verenigde vergadering voornoemd,  

 

secretaris,  

 

 

{{esl:Signer1:Signature:size(250,62)}} 

 

 

 

voorzitter, 
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