
Geacht bestuur, 

Op 17 april 2018 heeft u in uw vergadering het verzoek aan provincie Overijssel behandeld, waarin wij haar 
vragen om vrijstelling van de verplichte herzieningstermijn voor peilbesluiten, voor de maximale periode van vijf 
jaar. In het bestuursvoorstel wordt verwezen naar de gesprekken die in april 2018 plaatsvinden met de 
natuurorganisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In de vergadering is toegezegd dat u geinformeerd 
zou worden over de uitkomsten van deze gesprekken. Bij deze.

Het eerste gesprek met de natuurbeheerders heeft in april plaatsgevonden. Daar is afgesproken dat het 
waterschap een procesvoorstel opstelt dat in het najaar besproken zal worden. In juli van dit jaar zijn naar 
aanleiding van de droogte nog twee brieven ontvangen van natuurbeheerders, waarin zij hun wensen hebben 
geuit over het peilbeheer van de boezem van Noord West Overijssel. Op 21 november heeft een bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Uiteindelijk zijn in het bestuurlijk overleg de volgende conclusies getrokken. De door de natuurbeheerders 
gewenste peilaanpassing lijkt mogelijk. Door de noodzakelijke procedure en een aantal inhoudelijke 
onderzoeksvragen is formalisering voor komend voorjaar echter niet haalbaar. Uitgezocht wordt of dit, 
vooruitlopend op een formele peilaanpassing, in de vorm van een pilot kan. Het waterschap zal onderzoeken wat 
hiervoor nodig is en de voorbereidingen in gang zetten. Voordat een procedure in gang wordt gezet vindt nog een 
keer afstemming plaats met de natuurbeheerders (zie bijlage voor volledig verslag).

Met deze brief hopen wij te hebben voldaan aan uw verzoek (d.d. 17 april 2018). In het verdere traject omtrent het 
peilbesluit van de boezem van NW Overijssel, zult u via de reguliere weg geinformeerd worden. Immers een, 
wijziging van een, peilbesluit zal door u vastgesteld dienen te worden. 

Tot slot is de stand van zaken omtrent het verzoek om vrijstelling van de verplichte herzieningstermijn, dat de 
provincie verwacht eind januari 2019 haar reactie gereed te hebben.
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