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Onderwerp: Verlenen vrijstelling herziening peilbesluiten.

Geacht Bestuur,

Op 17 mei 2018 ontvingen wij uw verzoek om vrijstelling van de herziening van een aantal 
peilbesluiten. Concreet vraagt u een vrijstelling voor 5 jaar. Over het vrijstellingsverzoek 
hebben wij in 2018 en begin 2019 een aantal gezamenlijke ambtelijke sessies gehouden.
Daarin hebben wij u gevraagd om het verzoek aan te vullen met een plan van aanpak en een 
overzicht van de peilbesluiten waarop uw verzoek betrekking heeft.

In deze brief leest u ons besluit.

U krijgt eenmalig 5 jaar vrijstelling om de peilbesluiten te actualiseren 
U vraagt om vrijstelling omdat er een veenweidetraject loopt. In de veenweidegebieden is 
sprake van bodemdaling. Dit kan leiden tot overlast. Vooral in gebieden waar veel 
verschillende functies samenkomen. Daarnaast leiden verdroging en inklinking van het 
veenpakket tot C02 uitstoot, uitspoeling van mineralen en problemen in stedelijk gebied 
(bijvoorbeeld scheuren in asfalt en huizen). Om te komen tot een toekomstbestendig 
plan voor dit gebied waarbij alle belangen zijn afgewogen, organiseert uw waterschap samen 
met ons sessies met agrariërs, terreinbeheerders en gemeenten. Uw waterschap en de 
provincie zijn bestuurlijk trekker van de nu afgeronde verkenning veenweide. Er zijn 
verschillende scenario's voor bodemdaling met mogelijke maatregelen uitgewerkt.

In het kader van het interbestuurlijk programma werken de overheden in het gebied 
samen aan een gebiedsprogramma en -perspectief, waarin opgaven in het gebied in 
samenhang worden opgepakt. De resultaten van de afgeronde veenweideverkenning worden 
daarbij gebruikt. In het gebiedsproces vindt de komende jaren visievorming en integrale 
afweging plaats, op basis waarvan een samenhangende herziening van de diverse 
peilbesluiten binnen het veenweidegebied in gang kan worden gezet.

Wij zijn dan ook met u van oordeel dat een actualisatie van de individuele verouderde 
peilbesluiten op dit moment niet zinvol is. Daarom verlenen wij u de gevraagde 5 jaar 
vrijstelling voor de herziening van de volgende 15 peilbesluiten gelegen in de volgende 
gebieden:

Naam Peilbes/uitgebieden 
1 Eesveen-Kallenkote Eesveen, Kallenkote 
2 Kamperveen, Kamperveen, Haatland, Broeken, Maten en Dronten 
3 Mastenbroek Polder Mastenbroek 
4 Blokzijl-Leeuwterveld Leeuwterveld, Blokzijl 
5 Buitenpolder Achter Kuinre Buitenpolder achter Kuinre 
6 Oldemarkt Markerbroek, Hagenbroek, Brandsmapolder, Grote polder,

Randzone Ossenzijl-Steenwijk (Pikbroeken, Meenthebruq)
7 Kostverlorenzijl, Kloosterzijl KostverlorenzijlI Kloosterzijl 
8 Vollenhove-Zwartsluis Barsbeker binnenpolder, Bentpolder, Kadoelen 
9 Zuidveen -De Auken Zuidveen, De Auken, Noordelijk deel Nijeveen-Kolderveen 

(Broammeule)
10 Woldlake bos Woldlake bos 

provincie 



11 Doosje Doosje 
12 Boezem N-W Overijssel Boezem N-W Overijssel 
13 Zwartsluis Zwartsluis, Groene kruispunt 
14 Veldweg, Giethoorn, De Deukten Veldweg, Giethoorn, De Deukten 
15 Beulakerpolder Beulakerpolder 
Zie bijlage Kaart met de ligging van de 15 peilbesluitgebieden.

Deze peilbesluiten zijn ouder dan 10 jaar. Op grond van artikel 4.5.5.lid 1 van de provinciale 
Omgevingsverordening moeten peilbesluiten eenmaal in de 10 jaar worden herzien. Hoofdstuk 
4 (water) is op 22 december 2009 in werking is getreden (gelijk met de Waterwet) en heeft 
directe werking. Dit betekent dat deze peilbesluiten 10 jaar na 22 december 2009 hadden 
moeten worden herzien. Deze vrijstelling van 5 jaar van de herzieningsplicht is eenmalig, en 
loopt tot 22 december 2024.

Wat betekent dit voor de knelgebieden?
Er zijn twee zogenaamde knelgebieden: Kamperveen en Mastenbroek. Daarnaast is er ook een 
knelpunt bij Leeuwterveld, als gevolg van de herinrichting in het kader van Natura 2000. Op 25 juli 
heeft hierover een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden tussen uw bestuurder de heer Oegema, en 
onze gedeputeerde de heer Boerman. Voor deze specifieke knelgebieden heeft uw waterschap 
voorgesteld om lokale `geen spijt' maatregelen te onderzoeken en uit te voeren, vooruitlopend 
op uitkomsten van het veenweidetraject. Tijdens het bestuurlijk overleg hebben wij hiermee 
ingestemd. Daarnaast is er een peilbesluitherziening bij Leeuwterveld nodig vanwege de 
herinrichting in het kader van Natura2000. Tijdens het bestuurlijk overleg is afgesproken dat 
deze peilbesluitherziening gezamenlijk wordt gestart met het peilbesluit voor het aangrenzend 
landbouwgebied.

Hoe houden wij de vinger aan de pols in de komende 5 jaar?
Omdat het een eenmalig uitstel is, en er geen andere overgangsregeling is, is het zaak dat er 
aan het eind van de 5 jaarperiode, op 22 december 2024, inderdaad actuele peilbesluiten 
liggen.
Uw waterschap heeft hiervoor een `plan van aanpak peilbesluiten' opgesteld. Overige 
afspraken die zijn gemaakt'.

U evalueert jaarlijks de voortgang van de actualisatie van de peilbesluiten van de 
peilbesluitgebieden waarvoor deze vrijstelling geldt en informeert ons daarover.

U neemt tijdig contact met ons op over eventuele peilbesluitherzieningen via de provinciale 
accounthouder. Dan kunnen wij gezamenlijk in een vroegtijdig stadium nagaan welke 
provinciale belangen er worden geraakt. Dat is bepalend voor de mate van provinciale 
betrokkenheid bij het peilbesluitenproces.

Vervolg 
Daarnaast willen wij graag met u in gesprek over de verplichte herzieningstermijn van 10 jaar.
In uw brief van 17 mei 2018 heeft uw waterschap namelijk gevraagd om deze termijn uit onze 
Omgevingsverordening te halen. Wij willen, na een eerste interne verkenning te hebben 
uitgevoerd, hier graag met uw waterschap en met de overige waterschappen in Overijssel 
over om de tafel.



Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Klappe-Kruizinga, waterjurist van de eenheid 
Ruimte en Bereikbaarheid. Schrijft u ons een brief of e-mail? Behandel dan onderwerp per 
brief of e-maii. Wilt u ook het kenmerk vermelden dat u links in de marge van deze brief 
vindt? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of opmerking reageren.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken 
Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben 
genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.
De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het 
kenmerk te vermelden dat in de kantlijn van onze brief staat.
U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt 
ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.
Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 
10078, 8000 GB Zwolle.
Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vind het formulier via 

overijssel. ni/b ezwaar-klach t/bezwaar-bes/issing/.
Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?
Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen 
voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een 
zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast 
de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige 
voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten 
vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank 
Overijssel: 088 361 55 55.
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