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ONDERWERP
Uitstel peilbesluiten 

VOORSTEL
1. De voorgenomen herziening van peilbesluiten in het veenweidegebied opschorten in verband 

met het nu lopende proces rondom de Veenweidevisie;
2. Per brief een verzoek om uitstel van de betreffende peilbesluiten indienen bij de provincie 

Overijssel en de provincie tevens te vragen om na afronding van de Veenweidevisie de 
verplichte herzieningstermijn van 10 jaar uit de Omgevingsverordening te halen.

SAMENVATTING
Op grond van de Omgevingsverordening van de provincie moet het waterschap binnenkort enkele 
peilbesluiten herzien. De provincie en het waterschap werken nu samen met partners en betrokkenen 
in het gebied aan een gezamenlijke Veenweidevisie. Daarin zal gebiedspecifiek richting worden 
gegeven aan het gewenste waterbeheer in relatie met de functies van het gebied. Het is dan niet 
wenselijk, vooruitlopend op die visie en parallel aan dat proces, te starten met de herziening van de 
peilbesluiten in hetzelfde gebied. Daarom wordt voorgesteld de provincie om uitstel van de herziening 
te vragen.
In de Veenweidevisie zullen ook afspraken opgenomen worden met betrekking tot de herziening van 
de peilbesluiten, waardoor de verplichte herzieningstermijn uit de verordening gehaald kan geworden.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 

Veenweidevisie
Het waterschap is gezamenlijk met provincie Overijssel gestart met het opstellen van een 
veenweidevisie voor het veenweidegebied van Overijssel. In de Deltabijeenkomst van 24 oktober 
2017 bent u hierover geïnformeerd.

Nota peilbeheer 
In de nota peilbeheer staan de kaders voor het operationele peilbeheer. Daarin is ook aangegeven 
hoe het waterschap zorg draagt voor het actueel houden van haar peilen; gebiedsdekkend, dus ook in 
het gebied zonder de verplichte herziening. Deze werkwijze zou ook moeten kunnen gelden voor de 
verplichte peilbesluit-gebieden.

OMGEVING EN PARTNERS

Provincie Overijssel
Over dit onderwerp is reeds ambtelijk contact geweest tussen provincie en waterschap. Beide partijen 
zijn van mening dat uitstel van de herziening van de peilbesluiten in het licht van de op te stellen 
Veenweidevisie goed te verantwoorden is.
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Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
De natuurorganisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben het waterschap per brief 
uitgenodigd te praten over herziening van het peilbesluit Boezem van NW-Overijssel. Dat peilbesluit 
dateert van 2008 en zou in 2018 volgens de Omgevingsverordening moeten worden herzien.
Dat gesprek zal in april plaatsvinden. Dan zullen ook de Veenweidevisie en de verschillende 
onderzoeken die in het kader van N2000 plaatsvinden, aan de orde komen. Zij zullen al voor die tijd 
worden geïnformeerd over het voornemen uitstel van herziening aan te vragen.

RISICO’S

Peilbesluit Kamperveen en peilbesluit Mastenbroek
Voor deze gebieden zijn reeds processen gestart. Door uitstel van herziening zullen deze gebieden 
langer moeten wachten op een grootschalige herziening van de peilen en inrichting van het gebied. In 
de huidige situatie kunnen echter al knelpunten voorkomen die vragen om snel ingrijpen. Na 
inventarisatie van deze knelpunten kan besloten worden om op korte termijn kleinschalige, geen-spijt, 
maatregelen te nemen met slechts lokaal effect. Overigens geldt dit risico ook voor eventuele 
knelpunten in de andere veenweidegebieden.

TOELICHTING

In de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel is een kaart opgenomen met gebieden waar 
het waterschap peilbesluiten moet vaststellen. Daarin staat ook dat deze peilbesluiten elke 10 jaar 
moeten worden herzien. Het algemeen bestuur van het waterschap kan verzoeken om uitstel van die 
herzieningsplicht.

Verzoek uitstel peilbesluiten
De provincie en het waterschap werken nu samen met partners en betrokkenen in het gebied aan een 
gezamenlijke Veenweidevisie. Daarin zal gebiedspecifiek richting worden gegeven aan het gewenste 
waterbeheer in relatie met de functies van het gebied. Het is dan niet wenselijk om vooruitlopend op 
die visie en parallel aan dat proces te starten met de herziening van de peilbesluiten in hetzelfde 
gebied. Daar is de provincie het mee eens. Echter, op basis van de Omgevingsverordening kan de 
provincie Overijssel ook door derden gevraagd worden te handhaven op de herzieningstermijnen. Om 
die reden is het nodig om formeel bij de provincie om uitstel te vragen van de herziening van de 
verplichte peilbesluiten. In bijlage 1 zijn deze gebieden op kaart aangegeven.

Verzoek verplichte herzieningstermijn van 10 jaar uit omgevingsverordening
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. Voor de provincie zouden deze afspraken 
voldoende moeten zijn als borging dat het waterschap op de juiste manier met de vaststelling van de 
peilen in het betreffende gebied omgaat. En daarmee zou de grondslag komen te vervallen de 
verplichte herzieningstermijn te handhaven. 

In aanvulling op voorgaande argumentatie, past de verplichte herzieningstermijn van 10 jaar niet meer 
bij de huidige integrale werkwijze van het waterschap. 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 dus feitelijk ook voor 30 jaar afspraken gemaakt over de te hanteren 
peilen en hoe deze in de tijd aangepast of geïndexeerd worden. Deze gebiedsprocessen duren van 
verkenning tot uitvoering meerdere jaren. Een herzieningstermijn van 10 jaar past niet meer bij deze 
integrale gebiedsaanpak.
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Uit een rondgang bij collega-waterschappen blijkt dat nagenoeg alle provincies de verplichte 
herzieningstermijnen reeds uit de verordening hebben gehaald of voornemens zijn dat te doen. Dit 
geldt vooralsnog niet voor de provincies Utrecht en Overijssel.

Om deze redenen wordt in de concept-brief verzocht op termijn de verplichte herzieningstermijn van 
10 jaar te schrappen.

BIJLAGEN
1 Kaart met verplichte peilbesluitgebieden
2 Concept brief aan GS van provincie Overijssel


