BIJLAGE 1 Het peilbesluit

PEILBESLUIT Hoeker-Garstenpolder

21 mei 2015

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
(BBV15.0162)

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 maart 2015,

gelet op het door het toenmalige bestuur van de bovengenoemde polder
vastgestelde peilbesluit:


Hoeker- Garstenpolder, vastgesteld op 13 december 1995, goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten van Utrecht bij besluit van 20 juni 1996;

Overwegende:












dat het peilbesluit van de Hoeker-Garstenpolder de maximaal toegestane herzieningstermijn van
10 jaar heeft overschreden;
dat Gedeputeerde Staten vrijstelling hebben verleend van de verplichting het peilbesluit voor de
Hoeker-Garstenpolder te herzien voor een periode van maximaal 5 jaar en ook deze termijn is
overschreden;
dat het wenselijk is het peilbesluit te actualiseren;
dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan het door Gedeputeerde Staten van Utrecht
vastgestelde streekplan en Provinciaal waterplan Utrecht 2010-2015 en het Waterbeheerplan
van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en
afgewogen overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden
aangemerkt;
dat het peilbesluit overeenkomstig het gestelde in artikel 4.4. van de Waterverordening
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is voorbereid conform afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht;
dat het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken, overeenkomstig het bepaalde in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 1 december 2014 tot en met 11 januari
2015 voor een ieder ter inzage hebben gelegen en de omgeving geïnformeerd is via een
voorlichtingsavond op 10 december 2014 en voorlichtingsochtend op 19 december 2014;



dat drie zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in het peilbesluit;

gelet op artikelen 4.2 en 4.5 van de Waterverordening hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;

BESLUIT:
I

Het geldende peilbesluit voor de Hoeker-Garstenpolder (vastgesteld op 13 december 1995,
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 20 juni 1996), in te
trekken met ingang van de onder IV van dit peilbesluit genoemde datum;

II

Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) als
referentiepeil te laten gelden; dit peil is op de peilschalen aangegeven;

III

De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden en de plaats van
de peilschalen als volgt vast te stellen:

Hoeker-Garstenpolder1
Peilgebied nr.

Waterstand in m t.o.v. NAP

Vastpeil
53-1

-2,20

53-9 (vh 53-2)

-2,20

53-3

-2,25

53-4

-2,00

53-5

-1,60

53-6

-1,20

53-7

-1,40

53-8

-1,90

6000-1

-0,40

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende peilenkaart worden
gehandhaafd met inachtneming van de volgende bepalingen:





1

Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van de in
dit besluit genoemde peilen.
De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied geplaatste peilschaal.
Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een
afwijking van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden.
De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een
peil dat afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van
het beleid verwoord in de Beleidsregels Keurvergunningen bij de Keur AGV 2013.

Peilgebieden, peilen en peilschalen zijn aangegeven op de bij dit peilbesluit behorende kaart 6.

IV Dit besluit in werking te laten treden op een nader door het dagelijks bestuur aan te geven tijdstip.
Dit zal middels een publicatie geschieden na het gereedkomen van de verbeteringswerken ten
behoeve van de waterbeheersing.

Amsterdam, 21 mei 2015,

Het algemeen bestuur,

Dhr. H.J. Kelderman,

Dr. Ir. G. M. van den Top,

Secretaris

Dijkgraaf

