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1. Toelichting inspraaknotitie 
 

De ontwerp-wijziging Peilbesluit Haarzuilens 2010 heeft ter inzage gelegen van 29 juni tot en met 

9 augustus 2022. In deze periode is één zienswijze ingediend. 

 

Om privacy redenen worden naam en adresgegevens van de insprekers niet in dit inspraakrapport 

genoemd. 
 

In dit inspraakrapport is de zienswijze van de inspreker en de reactie van het waterschap 

opgenomen. Er is aangegeven of de zienswijze tot een wijziging van het ontwerppeilbesluit heeft 

geleid. Het inspraakrapport bestaat uit drie kolommen: 

1. Nummering zienswijze: Deze kolom geeft een nummering van de binnengekomen zienswijze. 

2. Zienswijze inspreker: In deze kolom is de binnengekomen zienswijze opgenomen. De reactie is 

indien nodig kort samengevat. 

3. Reactie waterschap: In deze kolom is het commentaar van het waterschap weergegeven. 

4. Aanpassing: In deze kolom is aangegeven of de zienswijze tot een aanpassing van het 

ontwerp-peilbesluit heeft geleid. 

 

Op 23 augustus 2022 behandelde het college de Wijziging Peilbesluit Haarzuilens 2010 voor de 

inrichting van natuurpeilgebieden. De wijziging van het peilbesluit en het inspraakrapport zullen 

vervolgens worden behandeld door de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) van 15 

september 2022. De vaststelling door het algemeen bestuur staat op de agenda van de 

vergadering op 5 oktober 2022. 
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2. De afzonderlijke inspraakreacties 
 

In onderstaande tabel zijn de afzonderlijke inspraakreacties weergegeven. De naam en het adres van de insprekers zijn verwijderd om de privacy te 

waarborgen. Kolom 1 geeft een nummering weer die als volgt is opgebouwd: het eerste nummer betreft het kenmerk van de inspreker (inspreker 1), 

achter de punt staat het nummer van de zienswijze. 

In de tweede kolom is letterlijk weergegeven wat de zienswijze van inspreker is. Daaropvolgend is in de derde kolom weergegeven wat de reactie is van 

het waterschap. In de vierde kolom staat of de zienswijze leidt tot een aanpassing. De zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de wijziging Peilbesluit 

Haarzuilens 2010 voor de inrichting van natuurpeilgebieden. 

 

Nr.1  Zienswijze Reactie waterschap op zienswijze Aanpassing  

1.1 We hebben een agrarisch bedrijf. 
Bij ons is heel belangrijk goede ontwatering, op dit moment is 
dat goed geregeld. 
Onze zorg is met deze nieuwe peilbesluiten, dat het in onze 
peilvakken negatieve gevolgen heeft. 
Ik vraag dan ook deze peilbesluiten geen gevolgen hebben voor 
onze bedrijfsvoering. 

Met dit project willen we nieuwe peilgebieden realiseren voor 
percelen met een natuurfunctie. Hierdoor kan er binnen de 
nieuwe peilgebieden een apart peilbeheer gevoerd worden, wat 
aansluit op de natuurdoelstelling voor die percelen. 
 
Uitgangspunt bij dit plan is dat er geen (negatieve) effecten van 
het nieuwe peilbeheer op de omgeving zijn. Daarom worden er 
aparte (nieuwe) peilgebieden ingericht voor de natuurpercelen 
waar een natuurlijker peilbeheer gevoerd gaat worden.  
 
Agrarische percelen en de grenssloten tussen agrarische en 
natuurpercelen zijn niet meegenomen in peilgebieden waar een 
natuurlijk peilbeheer gevoerd gaat worden. Hierdoor verandert er 
niets voor de percelen met een agrarische functie. 
Als u zelf geen pachter bent van percelen in de nieuwe 
peilgebieden, dan zult u geen gevolgen ondervinden van de 
peilaanpassingen voortkomend uit dit plan. 

Geen 
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3. Lijst met insprekers 
 

Onderstaande lijst wordt in het rapport voor de commissie SKK meegestuurd. Dit hoofdstuk wordt 

i.v.m. privacy verwijderd uit de versie die naar de insprekers wordt gestuurd. 
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