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VOORSTEL

Het AB besluit:
1. kennis te nemen van de reactienota zienswijzen;
2. het peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vast te stellen;
3. het projectplan peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vast te 
stellen.

SAMENVATTING

Op grond van de provinciale omgevingsverordening dient het peilbesluit Kampereiland, 
Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder periodiek te worden geactualiseerd. Het peilbesluit bevat 
de best passende peilen voor het gebied Kampereiland, Mandjeswaard, de Pieper en de 
Zuiderzeepolder. Het peilbesluit is tot stand gekomen na een gebiedsproces, waar in de focus lag 
op het oplossen van knelpunten van ingelanden. 

Het projectplan beschrijft de werkzaamheden die nodig zijn om het peilbesluit te kunnen realiseren 
en die een waterwetvergunning behoeven. In dit projectplan zijn ook werkzaamheden opgenomen 
om het laatste NBW knelpunt in het gebied op te lossen.

Het ontwerppeilbesluit is afgestemd met de partners in het bestuurlijk overleg IBP-vitaal 
Platteland/Veenweidevisie op 8 juli. Het peilbesluit en projectplan hebben vervolgens 6 weken er 
inzage gelegen. Hierop hebben wij vier zienswijzen ontvangen. Wij hebben op basis van de 
zienswijzen het peilbesluit en projectplan op onderdelen aangepast, zoals verwoord in de reactienota 
zienswijzen. De wijzigingen zijn verwerkt in stukken die ter vaststelling aan u worden voorgelegd.  



BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Het beoogd effect is dat het waterschap weer de beschikking heeft over een actueel, 
toekomstbestendig peilbesluit met een optimaal peil dat tegelijk duidelijkheid biedt voor 
belanghebbenden in het gebied. Dit is een verplichting uit de provinciale omgevingsverordening. Het 
huidige peilbesluit dateert uit 1993. 

In het peilbesluit onderbouwt en beschrijft het waterschap welke peilen het gaat hanteren op 
Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder onder normale omstandigheden. De peilen 
zijn gericht op optimaal landbouwkundig gebruik (overwegend grasland, lokaal bouwland), onder de 
voorwaarde dat het peil geen negatieve effecten heeft op de omgeving. 

KADER
Er gelden (inter)nationale, provinciale en gemeentelijke kaders voor een peilbesluit. Daarnaast heeft 
het waterschap eigen beleid. De kaders zijn gericht op het borgen van een goed proces en het borgen 
van de belangen van ingelanden, natuur, landschap, erfgoed, alsook de bedrijfsvoering van het 
waterschap. Deze kaders zijn uitgebreid beschreven in de toelichting op het peilbesluit. 

ARGUMENTEN
Op grond van de provinciale omgevingsverordening dient het peilbesluit Kampereiland, 
Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder periodiek te worden geactualiseerd.

De voorgestelde peilen zijn de resultaten van een proces waarin de wens van ingelanden om het peil 
te wijzigen centraal stond. Daar waar een ingeland niet tevreden was over het peil en waarbij extra 
onderhoud niet een oplossing zou vormen, heeft het waterschap onderzocht of peilaanpassing een 
mogelijkheid is. Dit gebeurde aan de hand van toetsingscriteria van het waterschap (optimaal peil voor 
overwegend grondgebruik) en de bovengenoemde kaders waaraan een peilbesluit moet voldoen. 

FINANCIËN
Wij hebben vastgesteld  dat de geraamde kosten voor uitvoering van het projectplan (€ 309.000) 
passen binnen het beschikbare budget in de meerjarenraming en besloten het krediet te verlenen, 
conform de mandateringslijst, onder voorbehoud dat u het peilbesluit en projectplan vaststelt.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Om het peilbeheer op basis van het nieuwe peilbesluit te kunnen realiseren, moeten wij een aantal 
werkzaamheden uitvoeren: aanleg van 5 stuwen, 1 duiker aanleggen, 1 duiker vergroten, 1 dam met 
duiker verwijderen, 1 afsluitbare duiker aanleggen, 3 peilkerende dammen aanleggen en verwijderen 
van 1 stuw. Daarnaast wordt op een locatie een lage rand opgehoogd. Om deze werken mogelijk te 
maken, is een projectplan Waterwet vereist. De besluitvorming over peilbesluit en projectplan vindt 
gelijktijdig plaats.
De wijzigingen die nodig zijn om het nieuwe peilbeheer mogelijk te maken, worden doorgevoerd in de 
Legger. Organisatorisch zijn de veranderingen voor het waterschap nihil, omdat er slechts  kleine 
veranderingen zijn in aantal objecten in beheer van het waterschap.

Het peilbesluit en het projectplan staan open voor beroep op de rechtbank, in principe alleen voor 
belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend.     

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Het gebied van het peilbesluit maakt onderdeel uit van het gebied van het IBP-vitaal 
Platteland/Veenweidevisie. Het ontwerppeilbesluit is afgestemd met de partners in het bestuurlijk 
overleg IBP-vitaal Platteland/Veenweidevisie op 8 juli. 
De voorbereiding voor het nieuwe peilbesluit is gestart in 2015. Het heeft ten opzichte van de 
oorspronkelijke planning twee jaar vertraging opgelopen door personele wisselingen, lage prioriteit en 
onderzoeken. Het gebiedsproces, het beginstadium van het traject, verliep wel zonder vertraging. Er is 
zeker in de beginfase veel rechtstreeks contact geweest met bewoners en gebruikers van het gebied.

Het peilbesluit duidt de peilen niet meer aan met zomer- en winterpeil, maar binnen de bandbreedte 
van een minimaal en maximaal peil. Dit maakt adaptief peilbeheer mogelijk, waarbij het peilbeheer 



zich aanpast aan de situatie. In praktijk wordt sinds de invoering van de Nota peilbeheer (AB-besluit 
van 2 mei 2017) al gewerkt wordt conform deze nota, maar nu ligt het ook vast in het peilbesluit.
Tijdens het opstellen van het peilbesluit is de (indicatieve) NBW-opgave nogmaals doorgerekend. 
Knelpunten bleken na herberekening beperkt tot één locatie. Met een maatregel in het projectplan 
wordt dit NBW-knelpunt opgelost.

Het waterschap realiseert de maatregelen voor het peilbesluit gecombineerd met de maatregelen voor 
waterschapszorg. Uitvoering is voorzien in het tweede kwartaal van 2021. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd op basis van de principes van Duurzaam GWW.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Een klankbordgroep is betrokken geweest bij het opstellen van het peilbesluit. Hierin waren diverse 
lokale partijen vertegenwoordigd: Pachtersbond, LTO, Agrarische Natuurvereniging Camperland, 
Natuurvereniging IJsseldelta, Gebiedscoöperatie IJsseldelta, gemeente Kampen, gemeente 
Zwartewaterland en Stadserven. 
 
De peilwijzigingen zijn op verzoek van de gebruikers in het gebied. Niet alle verzoeken zijn (geheel) 
gehonoreerd. Dit kon meerdere redenen hebben: aanpassing van het onderhoud zou al voldoende 
bijdragen aan een optimaal peilbeheer, het ontbreken van een hydrologische onderbouwing, het 
verzochte peil past niet binnen de bandbreedte van een optimaal peilbeheer voor het overwegend 
grondgebruik of omdat peilwijziging negatieve effecten zou hebben op nabijgelegen N2000 gebied. 

De voorgestelde peil(vak)wijzigingen zijn beperkt in aantal en beperkt in de wijziging van het peil. Er 
verandert niet veel in het gebied. Dat het peilbeheer op orde is en weinig wijzigingen behoeft, komt 
overeen met de perceptie van het gebied door onze peilbeheerders.

Het peilbesluit en projectplan hebben 6 weken er inzage gelegen. Hierop hebben wij vier zienswijzen 
ontvangen. Wij hebben op basis van de zienswijzen het peilbesluit en projectplan op onderdelen 
aangepast.

COMMUNICATIE 
Wij zullen de indieners van de zienswijzen informeren over het definitieve peilbesluit, projectplan en de 
inzage-/beroepsperiode. Ook zullen wij het definitieve peilbesluit, projectplan en bijbehorende stukken 
formeel bekend maken worden via het digitale Waterschapsblad. Via een mailing zullen betrokken 
partijen in kennis worden gesteld van het definitieve peilbesluit. Een persbericht zal worden verspreid 
naar verschillende media. Een afschrift van het peilbesluit zenden wij naar Gedeputeerde Staten van 
provincie Overijssel.

VERVOLG / UITVOERING
Daar waar geen inrichtingsmaatregelen nodig zijn maar waar het peil aan het gemaal of stuw 
aangepast kan worden, treedt het peilbesluit in werking met de bekendmaking. Voor zover eerst de 
inrichtingsmaatregelen uit het projectplan gerealiseerd moeten worden, treedt het peilbesluit in 
werking na nadere bekendmaking door het dagelijks bestuur.

BIJLAGEN
1. Reactienota zienswijzen
2. Namenlijst van indieners zienswijzen (vertrouwelijk)
3. Peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder
4. Toelichting Peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder
5. Waterpeilenkaart Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder
6. Projectplan peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


