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Inleiding
Het ontwerp-Peilbesluit drie deelgebieden de Wieden heeft samen met het ontwerp-PIP, het MER en 
de overige gecoördineerde vergunningen voor de Wieden, vanaf 24 maart tot en met 4 mei 2020 ter 
inzage gelegen. Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap konden 
gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen.

Er was op 31 maart 2020 een inloopbijeenkomst georganiseerd tijdens de terinzagelegging, maar in 
verband met de maatregelen rondom het Corona-virus is besloten deze te laten vervallen. 
Vanwege de Corona-maatregelen is er op geattendeerd dat, wie niet in staat zouden zijn om binnen 
de ter inzage termijn een inhoudelijke zienswijze in te dienen,  een pro-formazienswijze kunnen 
indienen, zonder aan te geven wat hiervoor de redenen zijn. 
Daarbij is aangegeven dat zij dan tot met 5 juni 2020 de gelegenheid hebben om hun zienswijze nader 
inhoudelijk te onderbouwen en/of aan te vullen.

Zienswijzen
Er is geen zienswijze ingediend op het ontwerp-Peilbesluit drie deelgebieden de Wieden. Wel zijn er 
gedurende deze termijn 13 zienswijzen ontvangen op het PIP, waarvan 1 heeft geleid tot aanpassing 
van het ontwerp-PIP.

Daarnaast was er een zienswijze formeel niet-ontvankelijk, maar deze zienswijze leidt wel tot 
aanpassing van een peilvak. Deze aanpassing van het peilvak is als wijziging doorgevoerd in het 
peilbesluit. 

Onderstaande is overgenomen uit de Nota van Antwoord Provinciaal Inpassingsplan (PIP) met 
bijbehorend MER en gecoördineerde vergunningen De Wieden.

Zienswijze
Het gebied is op boezempeil volgens het plan. Dat hiermee bedoeld wordt een “juridisch peil” is niet 
duidelijk. Feitelijke situatie is dat een groot gedeelte van het plangebied (ca. 30 ha.) gemiddeld ca. 
50 cm onder boezempeil is, en het zuidelijke deel (ca. 20 ha.) continue op ‘echte’ boezempeil is. Dit 
gegeven is belangrijk voor de planvorming. De MER zegt, “Om het gebied heen komen nieuwe 
kaden. Deze hebben een hoogte van ca. 30-50 cm, de maximale hoogte bedraagt 100 cm. Een 
waterkering (kade) rondom het gebied zal betekenen dat het zuidelijk deel (en ook de uitbreiding 
naar het oosten) droger zal komen te staan, o.a. door gebruik van een nieuwe uitlaat. Dit in 
onwenselijk voor de weidevogelhabitat.” 
Het plan spreekt van de noodzaak om een nieuwe inlaat te realiseren. Een kade is doeltreffender 
en goedkoper. 

Reactie
Uw opmerkingen met betrekking tot de feitelijke situatie zijn correct. In het zuidelijk deel ligt het 
gebied onder boezempeil en hier verandert niets ten opzichte van de huidige situatie. In het 
noordelijk deel wordt de huidige situatie met inlaat en uitlaat verbeterd en de verlaging van het peil 
voor beheersdoeleinden wordt vastgelegd in het peilbesluit. 
Water inlaten is nodig omdat grondwaterstanden ver uit kunnen zakken als gevolg van wegzijging. 
Zou dit gebied omringd worden door een kade zoals u voorstelt en in open verbinding worden 
gebracht met de Boezem dan is het laten uitzakken voor beheersdoeleinden niet mogelijk. De 
Duinweg functioneert wel als kade, daarom wordt hier de aflaat aangelegd. 



Rood = hoog; blauw = laag 

De nieuwe inlaat is bedoeld om water in te kunnen laten, ter compensatie van de wegzijging. 
Hierdoor wordt het gebied niet natter dan ten behoeve van de N2000 doelen noodzakelijk is. De 
weidevogel zal ook van dit habitat profiteren. De aflaat wordt geplaatst om incidenteel te gebruiken 
voor beheersdoeleinden. 
Aanpassing PIP / MER nodig 
Ja, het peilvak wordt opgesplitst in twee delen 

Consequentie voor het peilbesluit
Het peilvak 4 is opgesplitst in 2 vakken. Peilvak 4 Vollenhovermeer – de Wieden was in het 
ontwerppeilbesluit 1 peilgebied dat een beheerpeil had (-0.73/-1.2). Dit peilvak is nu opgesplitst in 2 
peilvakken; het noordelijk peilvak (peilvak 4a) behoudt een beheerpeil en het zuidelijk peilvak (peilvak 
4b) krijgt een boezempeil. 
In de toelichting op het peilbesluit is deze wijziging doorgevoerd in de figuren A, C, 17, 38 en 40 en 
bijlage C en de tabellen B en 9 in het rapport. 

Aanpassing van de toelichting bij het peilbesluit 
Op 8 september 2020 heeft het algemeen bestuur het Peilbesluit voor de Boezem NWO vastgesteld. 
De beschrijving van het peilbeheer van de boezem in de toelichting bij het peilbesluit is hierop 
aangepast. 

Aangepaste tekst (blz 24 -25):
In de winter is het boezempeil NAP -0.83 m. Afhankelijk van het verschil in neerslag en verdamping 
wordt er in de zomer een flexibel peilbeheer gehanteerd tussen -0.73 m NAP en -0.83 m NAP., met 
dien verstande dat: 
a. onder normale omstandigheden het volgende van toepassing is: 

1. In maart mag het peil onder invloed van neerslag geleidelijk stijgen naar een maximumpeil 
van NAP -0,73 m; 
2. In de periode april tot en met september wordt een peil van minimaal NAP -0,76 m 
gehanteerd. Als het peil in die periode lager dreigt te worden dan NAP -0,76 m, dan wordt 
water ingelaten om het peil op NAP -0,76 m te kunnen handhaven; 
3. In oktober wordt het peil geleidelijk teruggebracht naar een winterpeil van NAP -0,83 m. 
4. In de periode november tot en met februari wordt het peil op NAP -0,83 m gehouden. 

b. onder extreem droge omstandigheden in de periode april tot en met september wordt water 
ingelaten om het peil op NAP -0,73 m te kunnen handhaven.


