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Ontwerp Partiële herziening peilbesluit De Pleyt 2013 (2015)
Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
Op het voorstelvan het college van 10 november 2015 met nummer DM 948498;
Overwegende dat:
het waterschap volgens artikel 5.2van de Watenryet en artikel 4.4 Um 4.8 van de Waterverordening
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het beheergebied vast te

leggen in peilbesluiten;

Besluit
Onder gedeeltelijke intrekking van peilbesluit De Pleyt d.d. 27 februari 2013 deelgebied De Pleyt, de
partiële herziening van het peilbesluit De Pleyt 2015 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Artikel

I

Het peilbesluit De Pleyt als volgt te wijzigen:

A

ln artikel 1 wordt de "bijlage
bestuurskaart".

B.
C.

ln artikel 3 wordt PG0900 uit het "overzicht zomer- en winterpeil per peilgebied" verwijderd.

-

bestuurskaart" vervangen door een nieuwe "bijlage

-

Van de volgende peilgebieden wordt de begrenzing op de "bijlage - bestuurskaart"
gewijzigd: PG0433a, PG0717a, PG0767a. ln het peilbesluit uit 2013 hebben de nummers
geen 'a' of 'b', deze is om administratieve redenen in deze partiële herziening aan de
nummers toegevoegd. Peilgebied PG0900 wordt samengevoegd met peilgebied PG0717a
en komt daardoor te vervallen.

Artikel ll
Dit besluit kan worden aangehaald als "Partiële herziening van peilbesluit De Pleyt 2013 (2015)'.

Artikel lll
Dit besluit treedt in werking op

I dagen na de publicatie

van het besluit.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2015.

J. Goedhart
secretaris

ann

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit De Hoekse Molen 2013
(2015)
Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
Op het voorstel van het college van 10 november 2015 met nummer DM 948498;
Overwegende dat:
het waterschap volgens artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4llm 4.8 van de Waterverordening
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het beheergebied vast te
leggen in peilbesluiten;

Besluit
Onder gedeeltelijke intrekking van peilbesluit De Hoekse Molen d.d. 27 februari 2013 deelgebied De
Hoekse Molen, de partiële herziening van het peilbesluit De Hoekse Molen 2015 vast te stellen zoals
hierna is aangegeven.

Artikel

I

Het peilbesluit De Hoekse Molen als volgt te wijzigen:

A

ln artikel 1 wordt de "bijlage
bestuurskaart".

B.

ln artikel 3 wordt het "overzicht zomer- en winterpeil per peilgebied" voor de onderstaande
peilgebieden zoals weergegeven in de tabel gewijzigd. ln het peilbesluit uit 2013 hebben de
nummers geen 'a', deze is om administratieve redenen in deze partiële herziening aan de
nummers toegevoegd.
Tabel

2

PG0944a

i =

- bestuurskaart"

Overzicht vasf fe stellen

Flexibelpeil: - / 0,10*

vervangen door een nieuwe "bijlage

-

en te voeren

Flexibel

peil:-/0,10

in dit peilgebied is het wel mogelijk om water in te
maar
een ondergrens en er is geen bovengrens aan het peil.

Flexibel peil: - / 0,10
om water u te

Nee
m

Artikel ll
Dit besluit kan worden aangehaald als "Partiële herziening van peilbesluit De Hoekse Molen 2013
(2015)',.

Artikel lll
Dit besluit treedt in werking op 8 dagen na de publicatie van het besluit.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van

J. Goedhart

P.J,

ann

l6 december 2015.

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit De Keulevaart 2013 (2015)
Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
Op het voorstel van het college van 10 november 201 5 met nummer DM 948498;
Overwegende dat:
het waterschap volgens artikel 5.2 van de Watenryet en artikel 4.4 llm 4.8 van de
Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen
in het beheergebied vast te leggen in peilbesluiten;

Besluit
Onder gedeeltelijke intrekking van peilbesluit De Keulevaart d.d. 27 februari 2013 deelgebied De
Keulevaart, de partiële herziening van het peilbesluit De Keulevaart20lS vast te stellen zoals hierna
is aangegeven.

Artikell
Het peilbesluit De Keulevaart als volgt te wijzigen:

A

ln artikel 1 wordt de "bijlage
bestuurskaart".

B.

ln artikel 3 wordt het "overzicht zomer- en winterpeil per peilgebied" voor de onderstaande
peilgebieden zoals weergegeven in de tabel gewijzigd. ln het peilbesluit uit 2013 hebben de
nummers geen 'a' of 'b', deze is om administratieve redenen in deze partiële herziening aan
de nummers toegevoegd.
Tabel

1

-

bestuurskaart" vervangen door een nieuwe "bijlage

Overzicht yasf fe stellen

Peil 2013 -2017
(m t.o.v. NAP)

Nummer
peilgebied

zomerpeil winterpeil

-

en te voeren

Peil 2018 -2022
(m t.o.v. NAP)
zomerpeil winterpeil

Peit 2023 -2028 (bij
verlenging, m t.o.v. NAP)
zomerpeil winterpeil

Peilindexatie

0,20

0,20

0,20

0,20

Nee

-1,85

-1,85

-1,85

-1,85

-1,85

Nee

-1,95

-1,95

-1,95

-1,95

-1,95

Nee

-1,00

-1,00

-'1,00

-1,00

-1,00

-1,00

Nee

PG0124a

0,20

0,20

PG0863a

-1,85

PG0982a

-1,95

PG0983
PG0987a

-1,65

-1,65

-1,65

-1,65

-1,65

-1,65

Nee

PG0987b

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

Nee

PG1041a

-1,95

-1,95

-1,95

-1,95

-1,95

-1,95

Nee

PG1042a

-2,00

-2,00

-2,OO

-2,00

-2,00

-2,00

Nee

Artikel ll
Dit besluit kan worden aangehaald als "Partiële herziening van peilbesluit De Keulevaart 2013 (2015)'

Artikel lll
Dit besluit treedt in werking op 8 dagen na de publicatie van het besluit.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 201 5.

J. Goedhart
directeur

P.J

ann
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Ontwerp Partiële herziening peilbesluit De Koekoek2013 (2015)
Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
Op het voorstel van het college van 10 november 2015 met nummer DM 948498;
Overwegende dat:
het waterschap volgens artikel 5.2 van de Wateruvet en artikel 4.4 tlm 4.8 van de Waterverordening
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het beheergebied vast te
leggen in peilbesluiten;

Besluit
Onder gedeeltelijke intrekking van peilbesluit De Koekoek d.d.27 februari 2013 deelgebied De
Koekoek, de partiële herziening van het peilbesluit De Koekoek 2015 vast te stellen zoals hierna is
aangegeven.

Artikel

I

Het peilbesluit De Koekoek als volgt te wijzigen:

A.

ln artikel 1 wordt de "bijlage
bestuurskaart".

B.

ln artikel 3 wordt het "overzicht zomer- en winterpeil per peilgebied" voor de onderstaande
peilgebieden zoals weergegeven in de tabel gewijzigd. ln het peilbesluit uit 2013 hebben de
nummers geen 'a' of 'b', deze is om administratieve redenen in deze partiële herziening aan
de nummers toegevoegd.
Tabel

2

- bestuurskaart"

Overzicht vasf fe stellen

zomeroeil winterpeil

C

-

en te voeren

Peil 2013 -2017
(m t.o.v. NAP)

Nummer
peilgebied

vervangen door een nieuwe "bijlage

Peil 2018 - 2022

Peit 2023 - 2028 (bij

(m t.o.v. NAP)

verlenging, m t.o.v. NAP)
zomerpeil winterpeil

zomeroeil winteroeil

Peilindexatie

PG001 7a

0,16

-0,04

0,16

-0,04

0,16

-0,04

Nee

PG01 79a

0,10

-0,10

0,10

-0,10

0,10

-0,10

Nee

PG0202a

-0,66

-0,66

-0,66

-0,66

-0,66

-0,66

Nee

PG1254a

-1,64

-1,74

-1,64

-1,74

-1,64

-1,74

Nee

PG1258b

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

Nee

Van de volgende peilgebieden wordt de begrenzing op de "bijlage - bestuurskaart"
gewijzigd : PG00 1 8a, PGO 1 BBa, PG07 1 7 a, P G1 253a, PG1 256a, P G1 257 a, PG 1 258a,
PG1258b, PG1266a. ln het peilbesluit uit 2013 hebben de nummers geen 'a' of 'b', deze is
om administratieve redenen in deze partiële herziening aan de nummers toegevoegd.

Artikel ll
Dit besluit kan worden aangehaald als "Partiële herziening van peilbesluit De Koekoek 2013 (2015)"

Artikel lll
Dit besluit treedt in werking op B dagen na de publicatie van het besluit.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2015.

DT STICHTSE
RUNI.ANDÉN

J. Goedhart

P.J.M. Poelmann

secretaris directeur

dij

Toelichting op de ontwerp partiële herziening van
de peilbesluiten in de Lopikerwaard 2013 (2015)
Betreft de peilbesluiten De Pleyt, De Hoekse Molen,
De Keulevaart en De Koekoek
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 december 2015
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I

lnleiding

1.1

Aanleiding partiële herzieningen

Op 27 februari 2013 zijn de peilbesluiten in de Lopikenvaard door het algemeen bestuur van het
waterschap vastgesteld. Dit betreft de peilbesluiten De Pleyt, De Hoekse Molen, De Keulevaart en De
Koekoek. Daarbij is ook besloten om een onderzoek te starten naar de effecten van een peilverlaging
van 20 centimeter is peilgebied PG0900, de westelijke overgangszone van natuurgebied Broek en
Blokland. Met deze partiële herziening van peilbesluit De Pleyt worden de uitkomsten van het
onderzoek in het peilbesluit verwerkt en is een peilverlaging van 20 cm opgenomen. Daarnaast wordt
in de partiële herzieningen een aantal kleine wijzigingen opgenomen, bijvoorbeeld
peilgebiedsbegrenzingen waarvan tijdens de uitvoering van werkzaamheden bleek dat het praktisch
gezien beter was om ze net anders te leggen dan eerder voorgesteld.

1.2
o

Uitgangspunten

Voor de herziening van de peilbesluiten gelden de volgende uitgangspunten:
De uitgangspunten van het peilbesluit blijven hetzelfde als in de peilbesluiten van 2013. Dit
betekent dat dezelfde droogleggingsnormen worden gehanteerd en er in stedelijk gebied en op
kleigrond geen peilindexatie wordt opgenomen;
De gedetailleerde gebiedsbeschrijving en achtergronden van het peilbesluit zijn terug te vinden
in de toelichting van de peilbesluiten in de Lopikerwaard (2013). ln deze partiële herzieningen
wordt alleen ingegaan op de gebiedskenmerken en achtergronden die betrekking hebben op de

o

delen die wijzigen.

1.3

Gommunicatie

Omdat een beperkt aantal mensen belang heeft bij de partiële herzieningen, is gekozen voor één-opéén communicatie in plaats van nieuwsbrieven of bijeenkomsten.

1.4

Ter inzage legging en inspraak

De juridische procedure voor de partiële herzieningen start met de inspraakperiode, nadat het college

van dijkgraaf en hoogheemraden de ontwerp partiële herziening heeft vastgesteld. Het ontwerp van
de partiële herziening heeft van 30 maart Um 10 mei2015 ter inzage gelegen. ln deze periode zijn 4
zienswijzen binnengekomen. Voor de zienswijzen en de reactie hierop door het waterschap, wordt
verwezen naar het inspraakrapport met nummer DM 933346. De zienswijzen hebben niet geleid tot
een aanpassing van het ontwerp. Na de inspraakperiode stelt het algemeen bestuur van het
waterschap het inspraakrapport en de definitieve partiële herzieningen van de peilbesluiten vast.
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2

Nieuwe waterhuishoudkundige situatie per deelgebied

2.1

Wijzigingen overgangszone Broek en Blokland

Peilbesluit
Categorie

: De Pleyt

:Wijziging
Hoogwatervoorziening : Nee

t2

- -'
- - -

Wzig¡ng: nieuwe
peilgebiedbegrenz¡ng

Wzig¡rìg; oude
pe¡lgebiedbegrenz¡rg
Huidige peilqebiedbeqrenzing

'f,
-

f' f r e e llgeole d v w atlen
Peilgebied waar peil
ñ
LÀð gel¡jk bliifl aan praktijk
.

e

Eebouw¡ng/
hoogwaleryoorzienirìg
Begrenzing peilbesluit
PGO717 a

zplwp: -1,90 /.2,00

11
^

Gemaal
Stuw

I

sypnon

Toelichting
Op 27 februari 2013 heeft het algemeen bestuur van het waterschap de peilbesluiten in de
Lopikerwaard vastgesteld. Hierbij is voor peilgebied PG0900 (de westelijke overgangszone langs
Broek en Blokland en onderdeel van peilbesluit De Pleyt), aanvullend op het vaststellen van het peil
zoals in het ontwerp peilbesluit is opgenomen, besloten om opdracht te geven tot een nader
onderzoek naar de effecten van een peilverlaging van 20 cm in deze overgangszone. lndien de
uitkomst hiervan is dat er geen negatieve effecten zijn, zal het peilbesluit partieel worden herzien en
het peil worden verlaagd. Het onderzoek heeft inmiddels plaats gevonden. ln deze partiële herziening
wordt de peilverlaging van het zomer- en winterpeil met 20 cm opgenomen.
Door een onafhankelijk adviesbureau is onderzoek gedaan naarde effecten van een peilverlaging van
20 cm in de overgangszone op natuurgebied Broe . en Blokland.' De resultaten van het onderzoek
naar de grondwaterkarakteristieken (zoals kwel en grondwaterstanden in verschillende perioden van
het jaar) geven aan dat er zowel kwalitatief als ruimtelijk gezien geen wezenlijke veranderingen plaats
zullen vinden. Hierdoor kunnen de natuurtypen in Broek en Blokland ongehinderd blijven ontwikkelen
en bestaan.
Peil peilbesluit

Praktijkpeil

2013
(m NAP)

(m NAP)

PG0717a

Zplwp: -1,901-2,00

Zplwp: -1,901-2,00

Zplwp: -1,90/-2,00

Ja

Begrenzing

PG0900

Zplwp: -1,701-1,80

Zplwp: -1,701-1,80

Zplwp: -1,90/-2,00

Ja

Samenvoeging

Peilgebiednummer

1

Peil partiële
herziening

Peil-

Type wijziging

indexatie

(m NAP)

Zie: Ecohydrologische analyse van de effecten van de peilaanpassing in het peilgebied westelijk van Broek- en Blokland,
Royal Haskoning DHV, nr. 8C5990-100
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2.2 Wijzigingen
Peilbesluit
Categorie

stedelijk gebied Montfoort
: De Pleyt

: Wijziging
Hoogwatervoorziening : Nee

--'
--'

Wlzlglno: nlêuwe
pellgoblodb3grenzlng
WÞlOlng: oud€
psllgeblôdbogronzlng
Huldlge polloeblodbsgronzlng

f,-///4Patþebtedvewattøn

B;3,"i'-ïffii':ili,-

I

i;äHllRjooo,"'nn

] -' -'r

Begrenzlng pellbaslult

'11

Gsmâal

I

sypnon

Toelichting
De gemeente Montfoort heeft bij het waterschap een verzoek ingediend voor wijziging van de
peilgebiedsbegrenzing in het stedelijk gebied. Het betreft de peilgebiedsgrens tussen PG0433a en
PG0767a. Hierdoor wordt het waterpeil in de westelijke wegsloot langs de Bovenkerkweg met 20
centimeter verhoogd. Dit wordt middels de partiële herziening geformaliseerd.

',

I

,lt

.¡;,,1¡iii,,
t\r'r1

rt

"

rl, ;.¡ 'ìt'l't
,rr :l"r ll'r.l

I

/

(¡, ili,'\

PG0433a

Vast peil: -1,10

Vast peil:-1,10

Vast peil:-1,10

Nee

Begrenzing

PG0767a

Vast peil: -1,30

Vast peil: -1,30

Vast peil: -1,30

Nee

Begrenzing
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2.3 Wijzigingen
Peilbesluit
Categorie

Zuid lJsseldijk
: De Hoekse molen

: lnventarisatie

Hoogwatervoorziening : Nee
tJ

Itf

aJ

- -'

Wzlglng: nleuwo

- -'

Wzlgln0: oude

pellgeþledbsgrenzlng
pellgebiedbegrenzlng
Huldlge p6llg€bl€dbegrenzln0

l///4

Peiqenþa vøruanen

Peilgeb¡ed waer peil
t<i<t g€llk
blln åân pr6ktllk
t^'Al

I

f ;'otn"JillRi.",,"n,nn
Begr€nzing peilbesluÍt

.11

Gomaal

/-

Sttr

t

syptron

Toelichting
ln dit peilgebied is een inventarisatie en controle gedaan op de peilen uit het peilbesluit De Hoekse
Molen 2013. Hieruit blijkt dat voor dit peilgebied het vastgestelde peil niet overeenkomt met het
werkelijke praktijkpeil. Met deze partiële herziening wordt het juiste peil vastgelegd.

PG0944a

Vast peil: -1,00

Flexibel peil: - /
0,10

Flexibel peil: - /
0,10

Nee

Vaststelling
praktijkpeil

in dit peilgebied is het wel mogelijk om water in te laten, maar niet om water uit te laten. De 0,10 m is dus een
ondergrens en er is geen bovengrens aan het peil. Dit is de huidige praktijksituatie en daarbij treedt voor zover
bekend geen wateroverlast op.
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2.4

Wijzigingen Hoogwatervoorziening Provincialeweg Oost en Goudsestraatweg
De Keulevaart

Peilbesluit
Categorie
Hoogwatervoorziening

lnventarisatie
Ja

ì
)/r

PG0l24a

vaslpeil:0,20
^2

PG0E63a

vaslpell: -1,85

- - -

-

PG0983

- -'

PG0987a

Wijz¡glng: n¡euwe
peilgebledbegrefizing

Wz¡girìg; oude
pe¡lgebiedbegrenzing

vastpe¡l: -1,65
Huidiqe pe¡lgeb¡edbegrenzing

i'i.lJ
ñ
LÁÄl
PG0987b

vastp€ll:

PG0982a

vastp€¡l: -1,95

eiqeoie o

ve

w atten

Peilgebied wear peil
selijk blijfi aân praktijk
Bebouwing/
hoogwateryoorzieDing
BegreDzing peilbeslù¡t

PG1042a
PG1041a

e

vastpe¡l: -2,00

lf

vastp€il: -1,95

^

Gemaal
Stuw

t

syptron

Toelichting
ln de hoogwatervoorziening langs de Provincialeweg Oost en Goudsestraatweg is een inventarisatie
en controle gedaan op de peilen uit het peilbesluit De Keulevaar|2013. Hieruit blijkt dat voor een
aantal peilgebieden het vastgestelde peil niet overeenkomt met het werkelijke praktijkpeil. Dit geldt
voor PG0B63a, PG0982a, PG1041 a en PG1042a.
Uit de genoemde inventarisatie blijkt verder dat het peilgebied PG0987a in werkelijkheid uit twee
afzonderlijke peilgebieden bestaat. Peilgebied PG0987a is daarom bijde partiële herziening
opgesplitst in twee delen; een gedeelte ten noorden van de Provincialeweg Oost met een vast peil van
-1,65 m NAP, en een gedeelte ten zuiden van de Provincialeweg Oost met een vast peil van -2,00 m

NAP.

Tenslotte is bij de inventarisatie opgemerkt dat ter hoogte van de Westeruval in Oudewater een
peilgebied aanwezig is wat niet als zodanig is opgenomen in het vastgestelde peilbesluit De
Keulevaart 2013. Met deze partiële herziening wordt dit peilgebied alsnog vastgelegd.

Peilgebiednummer

Peilpeilbesluit
2013
(m NAP)

Praktijkpeil
(m NAP)

Peil partiële

Peil-

herziening
(m NAP)

indexatie

Type
wijziging

PGO124a

Vast peil: 0,20

Vast peil: 0,20

Nee

Vaststelling
praktijkpeil

PG0863a

Vast peil: -1,85

Vast peil: -1,85

Nee

Vaststelling
praktijkpeil

Vast peil: -1,95

Vast peil: -1,95

Nee

Vaststelling

PG0982a

Vast peil:-2,15

praktijkpeil
PG0983*

Vast peil: -1,00

Vast peil: -1,00

Vast peil: -1,00

Nee

PG0987a

Vast peil: -1,80

Vast peil: -1,65

Vast peil: -1,65

Nee

Vaststelling
praktijkpeil
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PG0987b

Vast peil: -1,80

Vast peil: -2,00

Vast peil: -2,00

Vaststelling

Nee

praktijkpeil
PG1041a

Vast peil: -1,80

Vast peil: -1,95

Vast peil: -1,95

Vaststelling

Nee

praktijkpeil

PG1042a

Vast peil: -1,90

Vast peil: -2,00

Vast peil: -2,00

Nee

Vaststelling
praktijkpeil

Voor het peilgebied PG0983 is op de 'Waterhuishoudkundige inrichtingskaart behorende bij peilbesluit Lopikerwaard
2013' een foutief peil weergegeven. Het peilregime is een vast peil van -1 ,00m NAP (zoals ook staat vermeld in de tabel
met vastgestelde peilen in het pellbesluit).

2.5 Wijzigingen
Peilbesluit
Categorie

Over Oudland en Batuwe Oost
: De Koekoek

: lnventarisatie

Hoogwatervoorziening : Nee

Wzlghg: nlewo
- - - pollgebledbogr€nzlng

- -'

Wzlglng: oude

pellg€b¡edbegrcnzlng
Huldlge pellOebledbegr€nzlng

l//)eøibatiedvøwattøn
æ

[À25¡

I

Psllgebied waar pe¡l
oelük bliln aan praklUk

Rå3JüllRl."'..'.n

ij

-'r

Begrenztng peilbestuit

'l1

Gemaal

t

sypnon

Toelichting
ln deze peilgebieden is een inventarisatie en controle gedaan op de peilen uit het peilbesluit De
Koekoek 2013. Hieruit bl|kt dat voor deze peilgebieden het vastgestelde peil niet overeenkomt met
het werkelijke praktijkpeil. Met deze partiële herziening wordt het juiste peil vastgelegd.
i'':¡j r¡:¡rlillt.
ll:t .îl:ltrlirgl
,n i'i,'\"))

ii'rfl,,r-l!l;.r'i,lr{i,
rlLlflrlrif'1,

,),01

,

,

lrtì ff '\''"1
PG0017a

Zplwp:0,15/-0,05

Zplwp:0,16/-0,04

Zplwp:

0,1

6/-0,04

Nee

Vaststelling
praktijkpeil

PGO1 79a

Zplwp:0,10/-0,08

Zplwp:0,10/-0,10

Zplwp:0,10/-0,10

Nee

Vaststelling
praktijkpeil
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2.6

WijzigingenBoveneindZuidzijde

Peilbesluit
Categorie

: De Koekoek

:Wijziging
Hoogwatervoorziening : Ja

\ l2'

$

rr

t

t
PG'1

-1

i
I
I
I
PGl258a
zp -1.24

I

lwp -1.34

ll
ll

W¡iz¡9Ìng: n¡êuv/e
pêilgebiedbegrenzing

0

- - -

IPGI

I

I

I
!

t

I

zp

PGl256a

4.97/ wp -1.07

W¡jz¡ging: oude
peilgebiedbegrenzing
Hu¡dige pe¡lgeb¡edbegrenzing

tt
I

i- -- --r
æ

I

Peilgebied veruallen
Pe¡lgebied waar pe¡l
blijft een prektitk

f,À¿)¡ selik

0
a

Bebouv¡ng/
hoogwateNoorzlening
Eegtenzing peilbesl!it

ll
^

I

Genraal
Stuw

sypron

Toelichting
Bij de voorbereiding van het peilbesluit De Koekoek 2013 is in deze peilgebieden een inventarisatie
gedaan naar het functioneren van het aanwezige watersysteem, daarbij zijn verschillende knelpunten
geconstateerd. ln overleg met de bewoners is toen een nieuwe indeling in peilgebieden bedacht en
met het peilbesluit De Koekoek 2013 vastgesteld. Om deze nieuwe indeling in te kunnen stellen, zijn
vanaf najaar 2014 diverse werkzaamheden uitgevoerd zoals het (ver)plaatsen van dammen en
duikers. Tijdens de uitvoering bleek het wenselijk om de oorspronkelijke peilgebiedsbegrenzing uit het
peilbesluit De Koekoek 2013 op een aantal locaties te wijzigen. Met deze partiële herziening wordt de
nieuwe peilgebiedsbegrenzing vastgelegd.

Peilgebiednummer

Peil peilbesluit
2013
(m NAP)

Praktijkpeil
(m NAP)

PG0018a

Zplwp: -1,771-1,87

PG1256a

Peil partiële

Peil-

herziening
(m NAP)

indexatie

Type
wijziging

Zplwp: -1,771-1,87

Zplwp: -1,771-1,87

Ja

Begrenzing

Zplwp: -0,971-1,07

Zplwp: -0,971-1,07

Zplwp: -0,971-1,07

Nee

Begrenzing

PG1257a

Zplwp: -0,88/-0,98

Zplwp: -0,88/-0,98

Zplwp: -0,88/-0,98

Nee

Begrenzing

PG1258a

Zplwp: -1,241-1,34

Zplwp: -1,241-1,34

Zplwp: -1,241-1,34

Nee

Begrenzing

PG1258b

Zplwp: -1,241-1,34

Vast peil: -1,00

Vast peil: -1,00

Nee

Peil en
begrenzing

Pag. 16 van 20

r,

,h ì\ûr¡l.n

HÁ¿

DE STICHÏSE
RUNTANDEN

2.7 Wijzigingen kern Lopik oost
Peilbesluit
: De Koekoek
Categorie
:Wijziging
Hoogwatervoorziening : Ja

- -'
- -'

WlzlglnO: nleuwo
pellgoblgdb8grenzlng

Wjzlglng: oude
p8ilgebiodbegrenzlng
Huldlg€ pellgôblêdbegrenzlng

l///¿Peiþehtedvøwatlan

æ

Peilgebied waar peil

I

nt3ffillÊjooo,"n,nn

[¿S¿Sl gelük blüfr aân prâKllk

] ---'r

Begrenzlng pellbeslult

"11

Gemaal

t

sypnon

Toelichting
ln dit peilgebied is een inventarisatie en controle gedaan op de peilen uit het peilbesluit De Koekoek
2013. Hieruit blijkt dat voor dit peilgebied het vastgestelde peil niet overeenkomt met het werkelijke
praktijkpeil. Met deze partiële herziening wordt het juiste peil vastgelegd.
l'ì,lllst"li it

roi

|1|ltlîûli!ol:lr

i'i:¡ii
'Ì0i

¡-1ilcr-1 rfr,fii

1,;'

-\ i"
{ ¡ rr t 'r\ i

PG02O2a"

r''r .6tltiiilrtÍr,¡[
ir r

ß

r'; '\ l'1)

I

l:ì

rltirt.

:ilJiÌ[r,t,l;

i'.rIi
¡¡ ¡,

l.¡

¡; ¡i¡¡

(hrrr t'1,''ll !)

t

Vast peil: -0,65

ì''-rl ¡r:ti

Vast peil: -0,66

Vast peil: -0,66

Ja

Vaststelling
praktijkpeil

Voor het peilgebied PG0202a is in de peilentabel in het'Peilbesluit De Koekoek 20'13' een foutief peil weergegeven van
-1,00 m NAP. Op de 'Waterhuishoudkundige inrichtingskaart behorende bij peilbesluit Lopikerwaard 2013' stond wel het
juiste peilregime aangegeven van -0,65 m NAP. Het praktijkpeil van
-0,66 m NAP wordt bij deze partiële heziening vastgesteld.
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2.8

Wijzigingen tussen Voorwetering en Achterwetering

Peilbesluit
Categorie

: De Koekoek

:Wijziging
Hoogwatervoorziening : Nee

PGl25Ja
zplwp -1 ,62 I .1 ,f 2

Wziging; n¡euwe
pe¡lgebiedbegreIzing

Wzigirìg: oude
pe¡lgebiedbegrenziìg

It

Huid¡ge peilgeb¡edbegrenzhìg

I

- l'1J
ñ
LÀÀl

'¡1.

PG0lEEa

zplwp; -1,48 / -1,58

ee

iqebiea

ve

w atten

Peilgebied wâar peil
selijk bliift dan praktiJk
Bebouw¡ng/
hoogwatervoorzien¡n9
EegreDzing pe¡lbeslu¡t

l1
^

Gemaal
Stuw

I

syptron

Toelichting
Dit peilgebied is door waterschap vergroot door een gedeelte van PGO188a hieraan toe te voegen.
Aanleiding hiervoor was de ingediende zienswijze bij het peilbesluit. Hierop heeft het waterschap
reactie gegeven dat het aanvragen van een onderbemaling de beste oplossing zou zijn. ln het
vervolgtraject en overleg met belanghebbenden is besloten dat het vergroten van peilgebied PG1253a
toch een betere oplossing was. ln goed overleg met belanghebbenden is deze wijziging voorbereid en
doorgevoerd. Bij deze partiële herziening wordt dit geformaliseerd.
Peil peilbesluit
2013
(m NAP)

Praktijkpeil
(m NAP)

PG0188a

Zplwp: -1,481-1,58

Zplwp: -1,481-1,58

PG1253a

Zplwp: -1,621-1,72

Zplwp: -1,621-1,72

Peilgebiednummer

Peilpartiële
herziening

Peil-

Type

indexatie

wijziging

Zplwp: -1,48/-1,58

Nee

Begrenzing

Zplwp: -1,621-1,72

Ja

Begrenzing

(m NAP)
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2.9 Wijzigingen Lopikenretering
Peilbesluit
: De Koekoek
Categorie
:Wijziging

bij Schoonhoven

Hoogwatervoorziening : Ja

W.lzlglng: nl€we
pellgEbledb€grenzlng

Wzlglng; oud6

ps¡lgeb¡€db€grenz¡ng
Huldlge pellgebledb€grsnzlno

l///4Pøitoøbøavewettøn
t(rvl

Àôô¡

Pollgobled wâar pell
gelllk blüfr aan praKljk

I

flåotJ#lå*ooo,"'nn

] -- --r Begrenzlng peilbesluit

'l1
^

c€maal

Stw

I

sypnon

Toelichting
ln dit peilgebied is een inventarisatie en controle gedaan op de peilen uit het peilbesluit De Koekoek
2013. Hieruit blijkt dat voor dit peilgebied het vastgestelde peil niet overeenkomt met het werkelijke
praktijkpeil. Met deze partiële herziening wordt het praktijkpe¡l vastgelegd.
i'r.¡if"¡.¡bri
Llirlrf lrrt

j

rul

t',-ri "i.lif,'"r.r ;ir

Ni

irf I,

('rì ¡i/'\l'^,
PG1254a

Zplwp: -1,671-1,74

r',,,¡1,t;ii1;"r,ijl
i I n 'L;

"\ì'ù\

¡,iii ,,);lr il!lri.
|.lr :l tr,l!rl':l

rl¡

i "" ")'
','/lll ìl')l¡r,t9l

tìt t't,'1r

Zplwp: -1,641-'1,74

Zplwp: -1,641-1,74

Nee

Vaststelling
praktijkpeil
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2.1

0

n hoogwatervoorzien
N oordzijdsekadeweteri ng

W t¡zlg¡

n

ge

Peilbesluit
Categorie

i

n

g Benschopperweteri ng bij

: De Koekoek en De Pleyt

:Wijziging
Hoogwatervoorziening : Ja

Wjzlglng: nlewg
p€llgsbledbegr€nzlng

--'

VMlzlglno: oud6
pollgobledbegnenzlng
Huldlgo polloeblodb€gr€nzlng

f,-///¿Pei$abtødvøwattøn

¡æ

Pollgebled

w¡ar peil

[¿S¿5¡ sslük bllft â8n pråktlk

Ií3ä#l3Rl"o',"'nn
r

- -r
'11
I

B€grenzlng pellb€slult
G6meâl

sypnon

Toelichting
ln dit peilgebied zijn in 2014 diverse stuwen en dammen vernieuwd, dit als onderdeel van het project
"revisie hoogwatervoorziening Benschop Boveneind noordzijde". ln overleg met de belanghebbenden
is de peilgebiedsbegrenzing daarbij gewijzigd zoals in het bijgevoegde kaartfragment is weergegeven
;'':tlt.,r't'jt.td¡

''' ¡i

,,r

¡ii" 'r ll, lI

'"'

.rf.t,iili:,' r,rir

lrr, t\i,'ii"j

ì' ll: ,,i,t iit:rt
,t^l

:l:litlr,ro

1l,nt l\i,'\;"

PG0717a

Zplwp: -1,90!2,00

Zplwp: -1,90Ê2,00

Zplwp: -1,90/-2,00

Ja

Begrenzing

PG1266a

Zplwp: -1,55/-1,60

Zplwp: -1,55Ê1,60

Zplwp: -1,55/-1,60

Nee

Begrenzing
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