5.12 Voorzieningen die peilafwijkingen tot gevolg hebben.
Wijziging beleidsregel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:

kader
Keur
Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1:
1. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of
bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige
functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden
of vaste substanties of voorwerpen te leggen, te laten staan, te vervangen, te verwijderen of te vervoeren.
Het aanbrengen van voorzieningen die peilafwijkingen ten opzichte van het vigerende peilbesluit ten gevolg hebben,
valt hieronder.
Verklaring van een aantal begrippen
Bij voorzieningen die peilafwijkingen tot gevolg hebben, kan worden gedacht aan het afdammen van
wateraanvoerende oppervlaktewaterlichamen of het plaatsen van een pomp.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen kortdurende, lokale en bovenlokale peilafwijkingen.
- Kortdurende peilafwijkingen zijn peilafwijkingen in het kader van het operationele peilbeheer door het
waterschap zelf. Voorbeelden hiervan zijn: het verhogen van het peil in verband met onderhoud met een
maaiboot, het spoelen van oppervlaktewaterlichamen, het verlagen van het peil ten behoeve van het
vangen van muskusratten, etc.
- Lokale peilafwijkingen hebben meestal betrekking op een lokaal, particulier belang. Te denken valt hierbij
aan onderbemalingen ten behoeve van een specifieke agrarische functie. Deze afwijkingen worden altijd
gereguleerd door middel van een tijdelijke watervergunning op grond van de Keur Waterschap Rivierenland
2014.
- Onder bovenlokale peilafwijkingen worden peilafwijkingen verstaan ten behoeve van een algemeen belang.
Voorbeelden hiervan zijn peilafwijkingen als gevolg van een bestemmingsplanwijziging van landelijk naar
stedelijk gebied, (her)inrichting van (natte) natuurgebieden, het verplaatsen van stuwen, waardoor de
grenzen van de peilvakken wijzigen, etc. Naast een watervergunning is hiervoor ook een (partiële)
herziening van het peilbesluit noodzakelijk en zijn vergunningsplichtig op grond van de Keur.
Voor welke oppervlaktewaterlichamen geldt deze beleidsregel?
Deze beleidsregel is van toepassing op het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
Raakvlakken met ander beleid
Het waterschap is, volgens de Waterwet, verantwoordelijk voor het peilbeheer in zijn beheersgebied. De
waterstanden, en daarmee samenhangende drooglegging, worden in peilbesluiten vastgelegd. Door een peilbesluit
wordt het waterschap verplicht maatregelen te treffen die ervoor moeten zorgen dat de waterstand niet hoger of
lager wordt dan de vastgestelde peilen. Als het waterschap voorzieningen die peilafwijkingen tot gevolg hebben
toestaat, waardoor het vastgestelde peil wijzigt, waarbij meerdere belanghebbenden zijn betrokken of een
algemeen belang is gediend, wordt het geldende peilbesluit herzien.

Doel van het beleid
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van het waterhuishoudkundige systeem. In het geval van
voorzieningen die peilafwijkingen tot gevolg hebben wordt het waterpeil en dus ook het watersysteem beïnvloed. Zo
kan er een versnippering van het waterbeheer optreden, evenals een vermindering van het bergend vermogen.
Voorkomen moet worden dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal
functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) en de daaraan verbonden
rechtszekerheid worden geschaad.
Omdat lokale afwijkingen uitsluitend een particulier doel dienen en hertoetsing moet plaatsvinden bij de herziening
van het peilbesluit, worden alleen tijdelijke vergunningen verleend voor de looptijd van het vigerende peilbesluit tot

het einde van de geldigheidstermijn van het daarop volgende peilbesluit en de economische afschrijving van de
investeringen die gebonden zijn aan de peilafwijking.
Bij een gewenste grondwaterstand verlaging gaat de voorkeur uit naar het toepassen van horizontale drainage
onder het gewenst grondwaterpeil met centrale afvoerpomp naar oppervlaktewater. In dat geval kan het bestaande
peil in de oppervlaktewaterlichamen gehandhaafd blijven.
Mechanisch bemalen drainage van grondwater is vergunningplichtig op grond van de Keur. (zie beleidsregel 5.17)
Als er zich op het moment van de aanvraag een mogelijkheid voordoet om de nieuwe peilafwijking aan een
bestaande peilafwijking van dezelfde eigenaar te koppelen dan kan het waterschap verlangen dat beide
peilafwijkingen in een nieuwe aanvraag om vergunning worden samengevoegd zodat het geheel aan deze
beleidsregel kan worden getoetst.

Toelichting op de beleidsregel
Voorzieningen die peilafwijkingen tot gevolg hebben kunnen leiden tot:
-

een ongewenste verbrokkeling van het watersysteem, waarbij de onderlinge samenhang van het systeem
minder goed te beheren is (waterkwaliteit, waterkwantiteit en peilbeheer) door het waterschap;
een beperking van de bergingscapaciteit van het watersysteem;
een beperking van de mogelijkheden van het doorspoelen van het watersysteem ten behoeve van de
waterkwaliteit;
afwenteling van de wateroverlastproblematiek;
een toename van kwel en verzilting door de opwaartse druk van het grondwater;
schade aan gebouwen, infrastructuur en doelstellingen van specifieke waterhuishoudkundige functies;
versterking van (ongelijkmatige) bodemdaling in het veenweidegebied;
aantasting van landschappelijke-, natuur- en cultuurhistorische waarden.

Voorzieningen die peilafwijkingen tot gevolg hebben zijn in het algemeen onwenselijk. Als met een watervergunning
wel een voorziening die peilafwijkingen tot gevolg heeft, kan worden toegestaan, zal er in vrijwel alle gevallen
maatwerk moeten worden geleverd, waarbij alle relevante belangen moeten worden afgewogen. Het waterschap
verleent alleen een watervergunning als uit de toets van de aanvraag blijkt dat de voorzieningen die peilafwijkingen
tot gevolg hebben géén negatieve consequenties zullen hebben voor de omgeving of als deze consequenties met
voorschriften voldoende zijn af te vangen.
Bij de aanvraag om watervergunning moet het aangevraagde waterpeil onderbouwd worden op basis van
maaiveldhoogte, grondgebruik, bodemsoort en de gewenste drooglegging en ontwateringsdiepte voor het perceel.
De gevolgen ten aanzien van afwenteling van wateroverlast en beperking van bergingscapaciteit moeten volledig te
ondervangen zijn door het stellen van voorschriften.

Toetsingscriteria
1. Aanvragen worden aan de algemene toetsingscriteria getoetst.
Daarnaast gelden de volgende bijzondere toetsingscriteria:

2. De peilverlaging of -verhoging mag niet leiden tot ontoelaatbare gevolgen voor:
-

de berging van het watersysteem;
specifieke doelstellingen van het watersysteem;
de mogelijkheden voor het doorspoelen van het systeem;
wateroverlast;
kwelwateroverlast en verzilting;
schade aan gebouwen en infrastructuur (zoals waterkeringen);
bodemdaling;
de landschappelijke, natuur en cultuurhistorische waarden.

3. Een bemalingsinstallatie bij een peilverlaging mag een bemalingsintensiteit hebben van maximaal 540 m³
per uur per 100 hectare (1,5 liter per seconde per hectare).

4. De hoeveelheid van het geloosde water moet per dag worden bijgehouden aan de hand van pompuren en
capaciteit van de pomp(en). De vergunning en een actueel overzicht van alle meetgegevens en registraties

moeten bij de vergunninghouder aanwezig zijn. Op eerste aanzegging van het waterschap moet inzicht
worden gegeven in deze gegevens. Ingeval van (water)overlast dient de pompcapaciteit ten genoegen van
het waterschap te worden aangepast.

5. Bij een peilverlaging moet er een terugstroomvoorziening worden gemaakt met een door het waterschap te
bepalen overstorthoogte en -breedte. De overstorthoogte voor deze voorziening bedraagt het zomerpeil
plus 35 cm. In het gebied van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bedraagt de hoogte het zomerpeil plus
25 cm.

6. Bij een peilverlaging moet de voorziening die de peilafwijking veroorzaakt worden voorzien van één of
meerdere inlaten met een diameter van minimaal rond 125 mm met een afsluitmogelijkheid of
gelijkwaardige voorziening.

7. Bij een peilverhoging moet binnen het gebied van de peilafwijking berging worden gewaarborgd. Hiervoor
moet de voorziening die de peilafwijking veroorzaakt worden voorzien van een overstort met een
overstorthoogte gelijk aan het zomerpeil plus 25 cm. In het gebied van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
bedraagt de hoogte het zomerpeil plus 15 cm.

8. Bij een peilverhoging moet de voorziening die de peilafwijking veroorzaakt worden voorzien van een
knijpconstructie voor de afvoer van overtollig water boven het vastgestelde peil. De afvoer van de
knijpconstructie moet zijn afgestemd op de landelijke afvoer van 1,5 liter per seconde per hectare.

9. Het peil mag tijdens de looptijd van de vergunning niet worden aangepast. De eventueel optredende
maaivelddaling wordt niet gevolgd.

10. De vergunning voor de peilafwijking is maximaal geldig gedurende de looptijd van het vigerende peilbesluit
tot het einde van de geldigheidstermijn van het daarop volgende peilbesluit. Het waterschap zal bij de
integrale herziening van het daarop volgende peilbesluit de vergunning opnieuw beoordelen op zijn
bestaansrecht.

11. De voorziening die de peilafwijking veroorzaakt, moet worden voorzien van een goed afleesbare peilschaal
nabij de bemalingsinstallatie. Deze peilschaal moet stevig bevestigd zijn aan een niet aan zakking
onderhevige constructie. De peilschaal moet geplaatst worden op een locatie zo dicht als mogelijk bij de
openbare weg of op de snelst bereikbare plaats en dient te zijn geplaatst en geijkt door het waterschap op
kosten van vergunninghouder.

12. Grondeigenaren c.q. gebruikers waarvan het waterpeil op hun perc(e)el(en) direct wordt beïnvloed door de
peilafwijking, moeten akkoord gaan met de aangevraagde peilafwijking.

