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Wijziging op het peilbesluit De Tol 2019 > deelgebied Kortrijk 2021 <

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
gelezen het voorstel van het college d.d. 16 juli 2021 met nummer DM-1747618;

Gelet op:
“Artikel 5.2 Waterwet, Artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en Artikel 77 Waterschapswet”;

Overwegende dat:
Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar aanleiding van het uitvoeren van de maatregelen in het deelgebied Kortrijk uit het Raamwaterplan De Tol (2019) de aanpassing van de 
peilen in het deelgebied Kortrijk vast dient te leggen in een wijziging van het peilbesluit; 

Besluit:
Artikel I
Het peilbesluit De Tol 2019 als volgt te wijzigen:

A. In artikel 1 ‘Gebied’ wordt de bij het besluit behorende kaart ‘Waterhuishoudkundige Inrichtingskaart de Tol 2019’ (d.d. 20-02-2019) vervangen door ‘Peilbesluitkaart De Tol 2021’ 
(d.d. 07-12-2020).

B. Artikel 3 ‘Peilen’, lid 2 ‘In de peilgebieden… De na te streven waterstanden’ wordt als volgt gewijzigd: 
In tabel 2 wordt het peilgebied TOL_004 (Kortrijk) met een winterpeil van NAP -1,95 m en een zomerpeil van NAP -1,85 m vervangen door:

- het peilgebied TOL_021 (Kortrijk Laag) met zomerpeil van NAP -1,92 m en een winterpeil van NAP -2,02 m én
- het peilgebied TOL_022 (Kortrijk Hoog) een zomerpeil van NAP -1,85 m met een winterpeil van NAP -1,95 m.

C.    Artikel 4 ‘Peilbeheer’, lid 8 toe te voegen:
Om te reageren en anticiperen op weersomstandigheden zoals neerslag, droogte en wind kan het waterschap tijdelijk een sturingsmarge    
inzetten. Het gaat om een tijdelijke afwijking in de peilgebieden TOL_021 en TOL_022. Indien de weersomstandigheden dit naar het oordeel van het waterschap noodzakelijk maken,
kunnen de peilen in deze peilgebieden tijdelijk:

• in droge en zeer droge perioden met 10 centimeter worden verhoogd; en
• in natte en zeer natte perioden met 10 centimeter worden verlaagd.

Artikel II
Deze wijziging treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 6 oktober 2021.

J.C.H. Haan, Voorzitter                                                                   F.H.M. Apeldoorn, Secretaris


