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Peilbesluit drie deelgebieden de Wieden

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 17-11-2020 met nummer Z/19/029537-147523, de 
reactienota over het ontwerppeilbesluit en de toelichting bij dit peilbesluit; 

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en de artikelen 4.5.2 t/m 4.5.5 van de Omgevingsverordening 
Overijssel 2017,

Besluit:

het Peilbesluit voor drie deelgebieden de Wieden (Muggenbeet, Verbinding Vollenhovermeer – de 
Wieden, Duinweg-Leeuwte) vast te stellen.

Artikel 1 Gebied 

Het gebied waarop dit peilbesluit betrekking heeft, is aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kaarten: 

1. Kaart ’Peilbesluit 3 deelgebieden de Wieden. Vast te stellen peilen in Muggenbeet’;
2. Kaart ’Peilbesluit 3 deelgebieden de Wieden. Vast te stellen peilen in Verbinding 

Vollenhovermeer -  Wieden en Duinweg-Leeuwte’.

Artikel 2 Referentiepeil 

De waterstanden (hierna: waterpeilen) zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams 
Peil 2005 (NAP 2005). 

Artikel 3 Peilen 

De te hanteren waterpeilen en de bandbreedten waarbinnen de peilen kunnen variëren in de  
afzonderlijke peilgebieden, worden weergegeven in de volgende tabel.
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Daar waar sprake is van boezempeil wordt uitgegaan van het peil dat is opgenomen in het Peilbesluit 
Boezem Noordwest Overijssel, vastgesteld  op 8 september 2020. 
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Artikel 4 Peilbeheer 

1. Er wordt flexibel peilbeheer gevoerd binnen de bandbreedte van het minimumpeil en het 
maximumpeil met inachtneming van hetgeen in de volgende tabel staat vermeld.

FIGUUR 1 WEERGAVE VAN DE SUB-PEILGEBIEDEN EN DE PEILTYPEN
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2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om, na afweging van de betrokken belangen, tijdelijk van de in 
artikel 3 vermelde bandbreedte af te wijken, indien bijzondere omstandigheden daar aanleiding 
toe geven.

Artikel 5 Intrekking 

Het peilbesluit voor de deelgebieden Vollenhovermeer-de Wieden en Duinweg-Leeuwte (1985) en het 
Peilbesluit  Boezem van Noordwest Overijssel (vastgesteld op 8 september 2020) worden ingetrokken 
voor zover ze betrekking hebben op de drie deelgebieden: Muggenbeet, Verbinding Vollenhovermeer 
– de Wieden, Duinweg-Leeuwte.

Artikel 6 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op een door het dagelijks bestuur te bepalen datum. 

Artikel 7 Vergunningverlening

Het dagelijks bestuur is bevoegd vergunning te verlenen om af te wijken van dit peilbesluit. 

Artikel 8 Citeertitel 
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Dit peilbesluit wordt aangehaald als: Peilbesluit drie deelgebieden de Wieden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 18-12-2020. 

de secretaris, de dijkgraaf,

E. de Kruijk D.S. Schoonman
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