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Toelichting op verzoek om vrijstelling te verlenen van herziening peilbesluiten
Hieronder volgen enkele onderwerpen als onderbouwing van het verzoek om vrijstelling te verlenen
voor herziening van de peilbesluiten in het veenweidegebied.
Veenweidevisie
Het waterschap is gezamenlijk met provincie Overijssel gestart met het opstellen van een
Veenweidevisie voor het veenweidegebied van Overijssel. Het veenweidegebied van West Overijssel
komt grotendeels overeen met de peilbesluitgebieden waarvoor de verplichte herzieningstermijn van
10 jaar geldt. Daarmee heeft het proces van de Veenweidevisie directe invloed op de keuzes die voor
de betreffende gebieden gemaakt zullen worden. De juiste volgorde is dan ook, eerst een visie met
een uitvoeringsplan en dan de bestendiging van de afspraken in bijvoorbeeld peilbesluiten. Om die
reden willen we u dan ook verzoeken om uitstel van de verplichte herziening voor de gebieden die
onderdeel zijn van de op te stellen Veenweidevisie.
Met het opstellen van de Veenweidevisie worden, gezamenlijk met de provincie, kaders voor het
waterbeheer bepaald. Daarin kunnen ook afspraken opgenomen worden over de herziening van de
peilbesluiten in het betreffende veenweidegebied. De verplichte herzieningstermijn in de
Omgevingsverordening heeft dan geen toegevoegde waarde meer. Wij verzoeken u daarom de
verplichte herzieningstermijn uit de verordening te halen.
Peilbeheer en actualisatie peilen
Peilbesluiten vormen een belangrijke afspraak met het gebied over hoe het waterbeheer dient plaats
te vinden. Het waterschap is zich zeer wel bewust van haar taak en kent het belang van een goed
peilbesluit voor de aanwezige functies van het betreffende gebied. In de Nota Peilbeheer, vastgesteld
in onze vergadering van 2 mei 2017, staan de kaders beschreven waarbinnen het waterschap het
operationele peilbeheer uitvoert en hoe omgegaan dient te worden bij gewenste
wijzigingen/aanpassingen van de peilen.
Integrale gebiedsprocessen
Het waterschap streeft er naar door middel van integrale gebiedsprocessen te komen tot afspraken
met betrekking tot het peilbeheer en bijbehorende inrichting en onderhoudsfrequentie. Voor de
inrichting geldt dat bij grote en/of grootschalige investeringen vooruit wordt gekeken voor een periode
van 30 jaar, gelijk aan de afschrijvingstermijnen. In dat gebiedsproces worden ook voor 30 jaar
afspraken gemaakt over de te hanteren peilen en hoe deze in de tijd aangepast of geïndexeerd dienen
te worden. Deze gebiedsprocessen duren van verkenning tot uitvoering meerdere jaren. Een
herzieningstermijn van 10 jaar past niet bij deze integrale gebiedsaanpak.

