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Voorwoord
Het waterschap is verantwoordelijk voor een zorgvuldig beheer van het waterpeil in het
gebied van Amstel, Gooi en Vecht. Een zorgvuldig peilbeheer moet ervoor zorgen dat
iedereen droge voeten houdt, maar dat het land ook niet verdroogt en de houten palen
onder huizen in goede conditie blijven. Om dit te regelen is een zorgvuldige afweging van
belangen noodzakelijk. De een wil nu eenmaal wat meer en de ander liever wat minder
water. Om de verschillende belangen goed af te kunnen wegen stelt het waterschap een
Nota Peilbeheer op.
De vorige Nota Peilbeheer dateert uit 2010 en voldeed in de afgelopen jaren eigenlijk heel
goed. Toch is er een aantal redenen om de Peilnota op dit moment te actualiseren.
Verreweg de belangrijkste reden is wel de aandacht die er de afgelopen jaren is ontstaan op
het gevaar van bodemdaling.
Bodemdaling in veenweidegebied leidt tot tal van problemen. Waterbeheer in de diepe
gebieden wordt complexer en kostbaarder. Tevens leidt de afbraak van veen tot forse
uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Steeds duidelijker is dat een peilbeheer waarbij
de bodemdaling automatisch wordt gevolgd door peilverlaging op termijn niet meer
houdbaar is. Dit leidt tot een carrousel van bodemdaling>peilverlaging>bodemdaling>etc,
etc.
In het licht van zeespiegelrijzing, beperking van uitstoot van broeikasgassen en leefbaarheid
is het tegengaan van bodemdaling een speerpunt geworden van algemeen landelijk en
regionaal beleid voor klimaat- en waterbeheer. Met goed peilbeheer kan waterschap Amstel,
Gooi en Vecht haar bijdrage leveren aan de aanpak van deze maatschappelijke opgave. De
afspraken over bodemdaling in deze Nota Peilbeheer staat direct in relatie tot de strategie
Bodemdaling die tegelijk met de Nota Peilbeheer is opgesteld. In deze strategie wordt
aangegeven hoe het waterschap samen met gebiedspartners de komende jaren om wil
gaan met bodemdaling. Deze visie is “zelfbindend”. De ambities en inzet die we vastleggen
leggen geen juridische verplichtingen op aan derden. Tegelijkertijd is het aanpakken van
bodemdaling een gedeelde verantwoordelijkheid. Bodemdaling kan alleen succesvol worden
bestreden als alle bestuurlijke partners en betrokkenen hun bijdrage leveren.
De onzekerheid over het peilbeheer op langere termijn maakt het voor ondernemers moeilijk
besluiten te nemen over maatregelen en aanpassingen die kunnen helpen bodemdaling
effectief te beperken. Er is nu momentum om de, al langer bestaande en breed gedragen
wens om bodemdaling af te remmen en te vertalen in concrete voorstellen en maatregelen.
Dit is voor het eerst en betekent een trendbreuk. Voorwaarde is dat waterschap Amstel,
Gooi en Vechtstreek in de nota Peilbeheer een lange termijn perspectief biedt, dat
grondgebruikers duidelijkheid geeft hoe bij peilbeheer en watergebiedsplannen omgegaan
zal worden met bodemdaling.
Het waterschap Amstel Gooi en Vecht zal de komende jaren actief met de andere
bestuurlijke partners, zoals provincies en gemeenten blijven zoeken naar oplossingen voor
bodemdaling, zodat ook zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en voldoende middelen
beschikbaar stellen om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Op die manier
ontstaat er voor de inwoners ook meer zekerheid en duidelijkheid om mee te kunnen werken
aan de invulling en uitvoering van onze gezamenlijke taak.
Wiegert Dulfer, portefeuillehouder peilbeheer Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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1

Introductie
Deze nota bevat het kader van en voor het waterschapsbestuur om peilbesluiten te nemen. De
nota geeft inzicht in de manier waarop beleid en regelgeving van hogere overheden door het
waterschap worden vertaald naar een praktisch uitvoerbaar peilbesluit in het beheergebied.
Een peilbesluit is het resultaat van een afweging van verschillende belangen.
Deze nota laat zien op welke wijze deze afweging plaatsvindt.
De medewerkers van het waterschap die actief betrokken zijn bij het peilbeheer gebruiken deze
nota bij het voorbereiden van peilbesluiten. Verder wordt de nota ook gebruikt bij de uitvoering
(het instellen van peilen) en het handhaven (het in standhouden van peilen).
De regels voor Peilafwijkingen (zoals onderbemalingen en hoogwater-voorzieningen) zijn niet
opgenomen in deze nota, maar staan in de Keur.
De volgende wijzigingen (ten opzichte van de vorige nota) zijn in de nota opgenomen:
Afremmen bodemdaling
Voor de problematiek van bodemdaling in veenweidegebied wordt de reeds uitgesproken
ambitie om deze af te remmen verder geconcretiseerd. Gestreefd wordt naar gebiedsgerichte
maatregelen om bodemdaling af te remmen. Waar dit niet lukt wordt in peilbesluiten vanaf 2030
nog maar 75% van de bodemdaling gevolgd door het peil.
De in deze nota opgenomen norm van75% geldt vanaf 2030, waarbij het faciliteren van het
actuele grondgebruik het uitgangspunt blijft. Met gebiedspartners worden in de komende tien
jaar in gebiedsprocessen afspraken gemaakt over de mate waarin en de wijze waarop de
remming van de bodemdaling in dat specifieke gebied uitgewerkt kan worden.
In sommige gebieden zal die ambitie technisch of financieel niet altijd mogelijk zijn, daar wordt
rekening mee gehouden.
Criteria voor actualisatie peilbesluiten
Tot 1 januari 2017 was het op basis van Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
2017 verplicht om peilbesluiten eens in de 10 jaar te herzien. Deze verplichting is komen te
vervallen. In de nota zijn nu criteria opgenomen voor de actualisatie van peilbesluiten.
Werkwijze bepalen grondgebruik
In de nota is een werkwijze beschreven om het grondgebruik te kunnen bepalen. Dit omdat in
het Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht 2016 – 2021 is - zoals in vorige versies wel het
geval was – geen functiekaart meer is opgenomen.
Overige actualisaties
In de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 is ook een aantal andere
wijzigingen opgenomen, zoals het vervallen van de verplichting tot het opnemen in het
waterbeheerplan van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregiem (GGOR) en een enkele
wijziging (aanvulling) bij de normen tegen wateroverlast. Deze zijn in de geactualiseerde nota
verwerkt.
Waar dat verder noodzakelijk was, zijn wijzigingen aangebracht die te maken hebben met de
wettelijke kaders en plannen van andere overheden.
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werkingsgebied
Het waterschap is krachtens de Waterverordening AGV 2017 verplicht tot het vaststellen van
peilbesluiten voor de gebieden die op de kaart bij de verordening zijn aangegeven. De hoger
gelegen vrij afwaterende gebieden, zoals Het Gooi, zijn vrijgesteld van de verplichting om een
peilbesluit op te stellen. In bijlage één wordt het werkingsgebied beschreven.

2

Peilbesluiten

2.1

Wat is een peilbesluit

Een peilbesluit is een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht.
Een peilbesluit moet (tevens) voldoen aan de voorschriften in artikel 5.2 van de Waterwet en
in Titel 4.2 van de Waterverordening AGV 2017.
Peilbesluiten hebben een belangrijke functie in het in standhouden van de bewoonbaarheid
van Nederland (artikel 21 Grondwet), met name van onder de zeespiegel gelegen delen van
het land. Peilbesluiten hebben dus een maatschappelijke functie, en waterschappen hebben
een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het vaststellen en uitvoeren van daarvan.
Een peilbesluit bevat:
 de waterstanden of de bandbreedte van fluctuatie, die het waterschap gedurende
de daarbij aangegeven perioden zoveel mogelijk zal handhaven onder reguliere
omstandigheden;
o in een tabel worden per peilgebied de waterpeilen aangegeven en per
waterpeil de periode van handhaving door het waterschap;
o aan elk peil is een standaardbeheermarge verbonden van plus of min 5 cm.
Een beheermarge is geen flexibel peil, maar vloeit voort uit eventuele
meetonzekerheden, verhang in een peilgebied en tijdelijke fluctuaties
vanwege neerslag. In sommige gebieden kan een ruimere marge worden
gehanteerd, mits de rechtszekerheid niet in het geding komt.
 een kaart met de begrenzing van het gebied waarop het peilbesluit betrekking heeft.
o de kaart bevat de ligging van de peilgebieden, peilschalen en van
toegestane particuliere peilafwijkingen.
Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin tenminste zijn opgenomen:
 de afwegingen die aan het peilbesluit ten grondslag liggen;
 het beoogde effect van het peilbesluit;
 de uitkomsten van de verrichte onderzoeken,
 een beschrijving van het actuele grondgebruik;
 een omschrijving van de wijziging van de waterpeilen ten opzichte van de
bestaande situatie;
 een omschrijving van de gevolgen van de wijziging van de waterpeilen voor de
diverse belangen,
 de noodzakelijk maatregelen in het watersysteem om het peil te kunnen instellen en
handhaven.
Een peilbesluit geeft uitvoering aan de Waterwet en is gericht op de doelstellingen van
waterbeheer in artikel 2.1 van de Waterwet:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met
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b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
Het waterschap is in beginsel aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet handhaven
van het in het peilbesluit vastgestelde waterpeil onder normale waterhuishoudkundige
omstandigheden. Buitengewone omstandigheden vallen buiten de reikwijdte van het
normaal beheer en van deze nota.
Om een nieuw peil in te stellen en te handhaven kunnen maatregelen nodig zijn. Deze
nemen we op in een waterinrichtingsplan. Het waterinrichtingsplan is een projectplan in de
zin van artikel 5.4 van de Waterwet.
Een uitgebreider plan is een watergebiedsplan. In een watergebiedsplan besteden we naast
waterpeilen ook aandacht aan maatregelen gericht op het verbeteren van de waterberging
of de waterkwaliteitsdoelstellingen.
De doelstellingen van waterbeheer zijn uitgewerkt in regelgeving en beleid van het Rijk, de
provincies en het waterschap zelf, in het bijzonder het waterbeheerplan van het waterschap.
Zoals gezegd is een peilbesluit een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht. Dit
brengt met zich mee dat het waterschap de nodige kennis vergaart omtrent de relevante
feiten en de af te wegen belangen (onderzoeksplicht) en dat het waterschap de rechtstreeks
bij het besluit betrokken belangen tegen elkaar afweegt, voor zover niet uit een wettelijk
voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit
(zorgvuldige afweging).
Wettelijk beschermde belangen buiten het domein van het waterbeheer kunnen specifieke
eisen stellen aan de onderzoekingen en afwegingen van het waterschap bij het vaststellen
van een peilbesluit. Het kan dan gaan om aardkundige of archeologische waarden.
Verder kunnen maatschappelijke functies die water kan hebben relevant zijn bij de
voorbereiding van een peilbesluit, zoals bijvoorbeeld vaarwater of besproeiing van agrarisch
land.
Ook cultuurhistorische en landschappelijke aspecten kunnen een rol spelen. Verder dient
met betrekking tot de waterhoeveelheid blijk gegeven te worden van een respectvolle en
zorgvuldige omgang met dieren en hun leefomgeving.
Een peilbesluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het
waterschap hecht grote waarde aan actieve ontsluiting van lokale gebiedskennis bij de
voorbereiding van een peilbesluit.
De planning van de actualisatie van peilbesluiten wordt opgenomen in de jaarlijkse
voortgangsrapportage aan de provincies.

2.2

Doelstellingen peilbesluiten

Het waterschap draagt er zorg voor dat peilbesluiten actueel zijn. Veranderingen in lokale
omstandigheden of van grondgebruik kunnen aanleiding geven een peilbesluit geheel of
gedeeltelijk te herzien.
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Om te kunnen bepalen of en wanneer een peilbesluit herziening behoeft, worden hieronder
criteria uitgewerkt aan de hand van doelstellingen voor peilbesluiten. De doelstellingen
beogen het bestaande beleid samen te vatten.
In de motivering bij het peilbesluit wordt ingegaan op deze doelstellingen voor actuele
peilbesluiten. De doelstellingen zijn in deze nota verder uitgewerkt.

Actuele peilbesluiten zijn:
1. Afgestemd op het grondgebruik en belangen;
2. Klimaatbestendig en waterrobuust;
3. Afgestemd op de doelstellingen in het waterbeheerplan van het waterschap;
4. Handhaafbaar in termen van doelmatigheid en kosteneffectiviteit.

3
3.1

Wanneer actualiseren we een peilbesluit?
Algemeen

In de nieuwe opzet worden peilbesluiten herzien àls en wáar dat nodig is. In elk geval wordt
elk peilbesluit na maximaal 20 jaar herzien.
Herziening kan in de praktijk betekenen dat het gehele peilbesluit (voor het desbetreffende
gebied ) integraal wordt bezien, maar ook dat slechts het peilbesluit voor een deel van een
gebied wordt heroverwogen.
Het waterschap voert een toets uit op de actualiteit van peilbesluiten aan de hand van
criteria die hieronder zijn uitgewerkt. Criteria zijn bijvoorbeeld (een komende) wijziging van
het grondgebruik, bodemdaling of verzoeken of meldingen van belanghebbenden in het
gebied.
Aan de hand van de toetsing wordt bepaald of een peilbesluit nog actueel is. Als dat niet
meer het geval is wordt bekeken of een gehele of gedeeltelijke herziening wenselijk is.
Vervolgens zal een prioritering worden vastgesteld voor het herzien van de betreffende
peilbesluiten. Daarbij zal ook worden aangegeven of er in principe sprake zal zijn van een
integraal gebiedsproces, of van een peilherziening met een beperktere reikwijdte.
Dit overzicht en de bijbehorende prioritering zullen jaarlijks door het Dagelijks Bestuur
worden vastgesteld, en resulteren in het in voorbereiding nemen van peilbesluiten. Het
vervolgens vaststellen van de peilbesluiten is een bevoegdheid van het algemeen bestuur
van het waterschap.
Bij de uitgebreide variant voor het in voorbereiding nemen van een peilbesluit wordt het
watersysteem binnen een plangebied (geheel of gedeeltelijk) onder de loep genomen. Dat
begint met een uitgebreide inventarisatie van het watersysteem, inclusief bestaande
klachten en knelpunten, waarna een watersysteemanalyse volgt. Het resultaat van deze
watersysteem-analyse wordt met inwoners en belanghebbende organisaties
gecommuniceerd en daarop worden oplossingen bedacht en geanalyseerd (in hoeverre
worden daarmee alle problemen opgelost, welke bijstellingen zijn nodig). Uiteindelijk
resulteert dit proces in peilbesluiten (en inrichtingsmaatregelen) voor het plangebied in het
integraal watergebiedsplan.
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In een beperkter proces wordt niet een geheel gebied herzien. Toch zullen in beginsel
dezelfde aspecten worden doorlopen (analyse, proces met belanghebbenden, maatregelen,
enz). Het eindresultaat kan in dit geval ook een relatief eenvoudig overzicht van peilen zijn
(zonder nadere inrichtingsmaatregelen).

3.2

Criteria voor actualisering

Om te toetsen of het peilbesluit nog voldoende bijdraagt aan het behalen van
watersysteemdoelen en het faciliteren van het grondgebruik worden onderstaande criteria
gehanteerd.
Een actueel peilbesluit is een besluit dat voldoet aan de doelstellingen die hierboven (2.2)
staan weergegeven.
In de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 wordt een actueel
peilbesluit gedefinieerd als een peilbesluit dat is afgestemd op de aanwezige functies en
belangen in het gebied.
In de toelichting bij deze Waterverordening worden als mogelijke redenen voor actualisatie
genoemd:
A.
B.
C.
D.

Een structurele wijziging in grondgebruik, bestemmingsplan
Bodemdaling (met name veenbodem).
Verandering van de belangenafweging, mede op verzoek van bewoners.
Verandering in het (technisch) beheer met gevolgen voor het watersysteem.

Het moet daarbij gaan om een substantiële wijziging van omstandigheden. Geringe
wijzigingen (bagatellen) met beperkte waterhuishoudkundige afwegingen kunnen worden
meegenomen in een periodieke ‘veegronde’.
Verder moet het gaan om een wijziging die gewenst is vanuit de doelstellingen van
waterbeheer (art. 2.1 Waterwet).
Peilaanpassingen van zuiver particulier belang worden geregeld door een watervergunning
of een vrijstelling, volgens de regels voor peilafwijkingen in de Keur. Kosten en aanleg van
zo’n voorziening zijn voor de particulier.
De mogelijke redenen tot actualisatie van een peilbesluit worden hieronder verder
geconcretiseerd. Deze zullen worden gebruikt om te komen tot een gemotiveerde
prioritering in een jaarprogramma.

Ondergrens:

Elk peilbesluit wordt tenminste eens in de 20 jaar herzien.
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A

Een structurele wijziging grondgebruik, bestemmingsplan:

Peilbesluiten zijn gericht op het faciliteren van het feitelijke (toegestane) grondgebruik.
Voorafgaand aan een structurele wijziging in grondgebruik, bestemmingsplan of
natuurdoeltype overlegt de initiatiefnemer met het waterschap. In dat (voor)overleg
stemmen we grondgebruik (of natuurdoeltype), waterpeilen en benodigde (water)inrichting
op elkaar af. Dit kan leiden tot (gedeeltelijke) aanpassing van het peilbesluit gekoppeld aan
de realisatie van de wijziging van het grondgebruik.

B

Bodemdaling (met name veenbodem):

Een sterke afname van de drooglegging kan een indicator zijn om een hogere prioriteit voor
heroverweging toe te kennen. Dit betekent dat een gebied door daling van de bodem steeds
natter wordt.
Onder sterke afname van de drooglegging kan worden verstaan dat van meer dan 20% of
10 ha van het landoppervlak van een peilgebied de drooglegging ten opzichte van het
vastgestelde peil met meer dan 15% is afgenomen.
Het tempo van de bodemdaling is te betrekken bij de programmering van actualisering van
peilbesluiten. In gebieden met een historisch sterke bodemdaling zal vaker een nieuw
peilbesluit nodig zijn.
Ten behoeve van de prioritering kunnen de volgende categorieën van (tempo van)
(gewogen gemiddelde van) bodemdaling worden onderscheiden in een afvoergebied:
•
0 tot 0.3 cm/ jaar
•
0.3 tot 0.6 cm/jaar
•
meer dan 0.6 cm/jaar

Beide prioriteringsargumenten gelden niet voor natuurgebieden.

C

Verandering van de belangenafweging, mede op verzoek van bewoners:

Belanghebbenden kunnen een verzoek tot herziening indienen. Het waterschap beoordeelt
dit verzoek en bepaalt of er wel of niet een onderzoek wordt verricht. Een verzoek zal altijd
onderbouwd moeten worden. Er is alleen aanleiding om tot een onderzoek te besluiten als
het verzoek ‘nieuwe feiten’ bevat. Dat zijn feiten die niet reeds aanwezig waren bij het
vaststellen van het vigerende peilbesluit en die toen dus niet zijn meegewogen in het besluit.
Van de nieuwe feiten moet aannemelijk zijn dat ze kunnen leiden tot aanpassing van het
peil(regime). Een verzoek kan worden getoetst aan de criteria genoemd onder A, B en D .
De beantwoording van het verzoek is geen besluit en dus niet vatbaar voor bezwaar en
beroep.
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D

Belang AGV (halen watersysteemdoelen, energiegebruik, efficiënt peilbeheer):

1
2

3
4
5
6

E

In KRW-waterlichamen of KRW-overige wateren worden vanwege het
waterpeil(regime) de op waterkwaliteit gerichte AGV-doelstellingen niet gehaald.
Met een ander peil(regime) is per afvoergebied een (kosten)besparing op energie
van > 25% te bereiken; voorwaarde is dat met het andere peil(regime) het
grondgebruik niet wordt beïnvloed en dat watersysteemdoelen niet negatief worden
beïnvloed.
In het dagelijks beheer is het vastgestelde peil moeilijk handhaafbaar (het gaat dan
met name als de in het peilbesluit opgenomen beheermarge niet is te handhaven).
Vanwege het peilbesluit kan bij hevige of langdurige neerslag niet aan normen voor
wateroverlast en water aan- en –afvoer worden voldaan.
Aanpassing van het (soort) waterpeil kan leiden tot een verbetering van de
waterkwaliteit.
Er is sprake van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijkheden bieden om AGVdoelstellingen en ambities (uit het dan geldende waterbeheerplan of
waterprogramma) te realiseren.

Overige criteria:

Beleid dat betrekking heeft op de belangen die worden betrokken in de
1
belangenafweging is gewijzigd . Er is alleen aanleiding om te onderzoeken of het
peilbesluit nog actueel is, wanneer aannemelijk is dat de beleidswijziging in een nieuwe
afweging van belangen ook tot een ander peil kan leiden.
Voornoemde criteria zijn hanteerbaar (SMART geformuleerd) en beperkt voor wat betreft de
aanleiding tot actualisatie. Er kunnen altijd situaties zijn die niet voorzien zijn en die
aanleiding kunnen zijn voor actualisatie. Dat zal dan onderzocht moeten worden.

1

Bijvoorbeeld de normering voor wateroverlast uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
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4

Afwegingskader
Vaststelling van het juiste peil is het resultaat van een zorgvuldige afweging van alle bij de
waterhuishouding betrokken belangen en van de wijze van grondgebruik.
Er zijn vier doelstellingen voor peilbeheer geformuleerd:

De peilkeuze dient te zijn:
1.
2.
3.
4.

Afgestemd op het grondgebruik
Klimaatbestendig en waterrobuust
Afgestemd op de doelstellingen van het waterbeheerplan
Doelmatig en kosteneffectief

De doelstellingen ondersteunen de keuze van het waterpeil en de tijdsgebonden variatie erin.
Specifieke maatregelen zoals flexibel peilbeheer etc. zijn niet direct te verbinden aan één
doelstelling.
De verschillende soorten maatregelen en hun effecten zijn opgenomen in bijlage 4 bij deze
nota.
Het peilbeheer in de bemalingsgebieden richt zich mede op het oppervlaktewaterpeil en is
bedoeld om de voor het gebruik en de bestemming van het land (gewenste grondwaterstand) zo
goed mogelijk te benaderen.
Het peilbeheer in de boezem is gericht op het voorkomen van wateroverlast, het in
standhouden van de keringen, de reguliere water aan- en afvoer naar en van
bemalingsgebieden en het gebruik als de vaarweg.

4.1

Doelstelling 1: Peilkeuze afgestemd op het actueel grondgebruik

Vanuit de taakstelling en de jurisprudentie is peilbeheer erop gericht om de aanwezige vormen
van grondgebruik te faciliteren.
Het gaat daarbij over een optimaal waterpeil onder normale omstandigheden en over een op de
actuele situatie afgestemd peil.
4.1.1

Een optimaal waterpeil onder normale omstandigheden

Het beheren van het waterpeil onder normale omstandigheden is een van de kerntaken van
het waterschap.
In tijden van waterschaarste vinden (tijdelijk) andere afwegingen plaats. De prioritering wordt
dan bepaald door de zogenaamde Verdringingsreeks Amstelland en die voor NoordNederland (zie bijlage 4). Bij wateroverlast gelden normen die door de provincies zijn
opgesteld (zie ook bijlage 4).
Het peilbeheer richt zich op een optimaal waterregime voor het aanwezige grondgebruik,
waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met (eventuele) verschillende vormen
van grondgebruik.
Daarbij moet uiteraard ook rekening worden gehouden met gemeentelijke, provinciale en
rijksregels, -kaders, -visies en -plannen. Ook kunnen maatschappelijke belangen,
waterbeheerbelangen en toekomstbestendig waterbeheer (robuust waterbeheer en kosten
waterbeheer) meespelen in de afweging.
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Bepalen grondgebruik
Bij het faciliteren van bestemmingen/functies is het feitelijk grondgebruik leidend voor de
peilkeuze, mits dit niet in strijd is met het bestemmingsplan.
In het verleden werd het grondgebruik bepaald aan de hand van een “functiekaart”.
Provincies maken geen streekplannen en dus ook geen bijbehorende functiekaarten meer.
2
Bestemmingsplannen alleen geven onvoldoende duidelijkheid. Daarom is hiervoor een
nieuwe werkwijze ontwikkeld. Deze is in een protocol vastgelegd (bijlage 3). Er wordt
gekeken naar het huidige grondgebruik uitgaande van de actueelste LGN (Landelijk
Grondgebruiksbestand Nederland). Momenteel is dat de LGN7.
(Combinaties van) grondgebruik
In een vlak peilgebied, met één type grondgebruik en een eenduidig bodemtype is het redelijk
eenvoudig om met de GGOR systematiek een optimaal peil af te leiden. Vaak zijn er echter
meerdere (hoofd/neven) vormen van grondgebruik en/of zijn er verschillende bodemtypes
binnen een peilgebied die ieder een ander peil verlangen.
Het voor het peilbeheer meest relevante grondgebruik is leidend voor de peilkeuze. Aan
bijzondere belangen (bijv. bebouwing of waterkeringen) wordt zoveel mogelijk tegemoet
gekomen door het treffen of toestaan van passende maatregelen.
Verschillende vormen van grondgebruik van aangrenzende peilgebieden kunnen tot
verschillen in peilen leiden. Dat zou tot wegzijging kunnen leiden van bijvoorbeeld hoger
gelegen natuurgebieden. In dat geval is het realiseren van een tussenpeil een mogelijkheid.
Maar dat zal afgestemd moeten worden met provincie en gemeente, om een wijziging van
de bestemming te bewerkstelligen.
Deze situatie kan ook een overgangsfase zijn, waarbij bijvoorbeeld deels in de tijd een
transitie van landbouw naar natuur plaatsvindt. In dat geval houden we rekening met de
bestaande èn de toekomstige situatie.
Als de meeste grond landbouw is, dan stellen we daar het peil voor in en maken we een
afwijkend (flexibel) peil mogelijk voor de natuur (hoogwatervoorziening).
Andersom (meer natuur dan landbouw) kunnen we een flexibel peil instellen voor natuur met
een onderbemaling voor de landbouw. Het punt is dan wel (in beide gevallen) om een goede
overgangszone af te stemmen, met de mogelijkheid van compensatie.
GGOR
De systematiek van GGOR (Gewenst Grondwater- en Oppervlaktewater Regime) is een
hulpmiddel voor het bepalen van het peil. Dit betekent vooral dat we bij het bepalen van het
oppervlaktewater peil rekening houden met het grondwaterpeil. Het is (tegenwoordig) niet
verplicht de GGOR toe te passen. In de praktijk worden de hoofdlijnen van deze systematiek
nog steeds gebruikt.
Per peilgebied wordt een samenvatting gemaakt van de wensen vanuit het gebied en van het
relevante beleid vanuit de diverse , voor de vormen van grondgebruik, waterkwaliteit,
archeologie enzovoorts. Dit vatten we samen in een tabel en kaartmateriaal.
De keuze voor een bepaald peil bij een bepaalde vorm van grondgebruik heeft in de meeste
gevallen effect op de waterhuishouding voor een andere vorm van grondgebruik in de
omgeving. Deze uitstraling kan zich beperken tot de nabijgelegen percelen of kan via de
diepere grondwaterstromingen invloed hebben op andere gebieden binnen of buiten het

2 Met de komst van de Omgevingswet (2019) wordt dit een omgevingsplan.
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plangebied. Deze algemene waterhuishoudkundige effecten op de omgeving worden
meegenomen in de afweging voor een bepaald peil.

4.1.2

Actueel grondgebruik

De ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en het waterbeheer lopen niet altijd synchroon. De
plannen op strategisch en operationeel niveau zijn daardoor niet volledig op elkaar afgestemd.
Het nemen van een peilbesluit in een gebied waarvoor veel uiteenlopende plannen spelen kan
dan een lastige opgave zijn. AGV richt zich op dat moment voor de peilkeuze alleen op
voornemens voor gewijzigd grondgebruik als deze voldoende concreet is en bestuurlijk
draagvlak heeft.
Landbouw en glastuinbouw
Het peilbeheer in gebieden met landgebruik “landbouw” is in beginsel afgestemd op meest
voorkomende type grondgebruik.
In gebieden waar landbouw niet meer het dominante grondgebruik is, en er een
maatschappelijke aanleiding is (vanuit bijvoorbeeld het halen van natuurwaarden, wateroverlast,
verschillen in bodemdaling), kan op vrijwillige basis met betrokkenen een peil gekozen worden
dat afwijkt van het optimale peil voor landbouw.
Bij het peilbeheer houdt AGV indien mogelijk rekening met weidevogels, maar de eisen van het
onderliggende hoofd grondgebruik (doorgaans landbouw) zijn doorslaggevend. Weidevogels
hebben meestal relatief hoge grondwaterstanden nodig, en hebben in het voorjaar baat bij plasdras op de percelen, en/of tijdelijk verhoogde (sloot)peilen. Hieraan wordt meegewerkt, door
tijdelijke peilafwijkingen toe te staan, mits dit niet tot verslechtering van de waterkwaliteit leidt.
Voor sommige percelen zullen mitigerende maatregelen nodig zijn, om te voorkomen dat er
teveel nutriënten uit de bodem in het oppervlaktewater komen.
In gebieden met glastuinbouw is het peil in beginsel afgestemd op het ‘landbouwkundig’ gebruik.
3

Tabel: Drooglegging hoofd grondgebruik agrarisch (bouwland of grasland).
Grondsoort

Grondgebruik

Veen

Bouwland en grasland

4

Maximale drooglegging
(mediaan) in m
0,60

In veengebied wordt de drooglegging niet vergroot ten opzichte van het huidige peilbesluit.
Ambitie is bodemdaling niet meer geheel te volgen, en de drooglegging te verminderen.

3

In bestemmingsplannen wordt geen onderscheid gemaakt tussen soorten grondgebruik voor de landbouw, tenzij …

(bijvoorbeeld indirect door middel van een verbod op scheuren van land). AGV kan gemeenten verzoeken om uitsluitend
grasland als bestemming op te nemen.
4

Waaronder boom/fruitteelt.
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Grondsoort

Grondgebruik

Klei
Klei
Zand
Zand

Bouwland
Grasland
Bouwland
Grasland

Indicatieve drooglegging
(mediaan) in m
1,30
0,90
0,90
0,70

De drooglegging is het verschil tussen het oppervlaktewaterpeil en de gemiddelde
maaiveldhoogte5 en geeft een beeld van hoe gevoelig het land is voor vochttekort en
natschade. Globaal geldt een minimaal wenselijke drooglegging (30-40 cm) en een maximale
wenselijke drooglegging van 130 cm. Bij deze bandbreedte wordt ook rekening gehouden met
het bodemtype en kwel of wegzijging. Bij sterk uiteenlopende maaiveldhoogten wordt de
drooglegging bepaald ten opzichte van de mediaan .

Natuur
In Natura 2000-gebieden wordt het waterpeil afgestemd op de instandhoudingdoelstellingen en
wordt gestreefd naar het bewerkstelligen van de optimale hydrologische omstandigheden.
Bij de peilkeuze (voor welk type grondgebruik dan ook) dient te worden voorkomen dat
inbreuk wordt gemaakt op natuurwaarden die beschermd worden in de Wet
natuurbescherming. De wet onderscheidt in soortenbescherming (flora en fauna) en
gebiedsbescherming Natura-2000 of Natuur Netwerk Nederland). Als een inbreuk niet kan
worden voorkomen, moeten maatregelen worden genomen die de nadelige gevolgen van
een project voorkomen of verminderen.
Natuur stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Om die reden is
de grondwaterstroming en de kwaliteit van eventueel aanvoerwater van belang.
In aaneengesloten natuurgebieden zijn de ecologische doelen hoog en specifiek toegepast op
het gewenste (natte) natuurdoeltype, en dus goed realiseerbaar. Voor snippers natuurgebied
omringd door landbouw of stedelijk gebied zijn de in te stellen peilen mede afhankelijk van de
beperkingen die de omgeving oplegt.
De eisen vanuit het huidige grondgebruik zijn richtinggevend voor het peilbeheer. Daarbij moet
AGV rekening houden met toekomstige natuur. Dat betekent in ieder geval geen verdere
achteruitgang van de natte natuurwaarden die er al zijn.
Bij het peilbeheer houden we rekening met ecologische verbindingszones, maar dit zal niet
leidend zijn. Voorwaarde is wel dat de peilkeuze niet mag leiden tot extra verdroging van een
ecologische verbindingszone.
Peilbeheer in reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden en verdrogingsgebieden
In reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden die ten dele nog agrarisch worden gebruikt
(eigendomssituatie is richtinggevend) geldt als uitgangspunt dat landbouw en natuur gelijkwaardig, waar
mogelijk naar rato van het betreffende oppervlak, worden meegenomen bij de bestuurlijke afweging ter
bepaling van het peil. Daarbij is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om bestaande snippers natuur te
verdrogen dan wel bestaande snippers landbouw te vernatten.

5

Bij een ‘hellend’ maaiveld gaan we uit van de mediaan omdat deze waarde representatiever is voor de

maailveldhoogte in het peilgebied dan een gemiddelde.
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Bestaand grondgebruik wordt gefaciliteerd, behoudens bij afspraken in het kader van een gewenste
wijziging. Hier hoort ook bij hoe moet worden omgegaan met grond van natuurorganisaties in pacht bij
landbouwers. Uitgangspunt is dat AGV doet wat de eigenaar van de grond wil. Als er natuurgrond is maar
door pacht in agrarisch gebruik, is het afhankelijk van de eigenaar of peil omhoog gaat of niet, en is het de
verantwoordelijkheid van de eigenaar om dit te communiceren en regelen met zijn/haar pachter.

Overige landgebruik en watergebruik
Het peilbeheer kan voor overig watergebruik en landgebruik ondersteunend zijn voor
kwaliteitsdoelstellingen. Dat gebruik kan zijn voor:
 Drinkwaterwinning.
 Natuurplas.
 Recreatieplas met natuurwaarden.
 Zwemwater.
 Infiltratiegebieden (grondwater).
De algemene ambities voor dat gebruik liggen voornamelijk op het bereiken van op de
waterkwaliteit gerichte doelstellingen. De hoogte en variatie van het peil is één maatregel om de
gestelde waterkwaliteitsdoelen te bereiken. Wanneer er negatieve effecten van de voorgestelde
peilen in en rondom het gebied zijn, wordt dit meegenomen in de afweging om een ander peil in
te stellen.
Archeologie (cultuurhistorie) en landschappelijke inpassing
AGV heeft bij de peilkeuze en de maatregelen aandacht voor archeologische
(cultuurhistorische) aspecten en ook recreatieve gebruiksmogelijkheden. Wettelijke
verplichtingen (Verdrag van Valetta, Wet op de archeologische monumentenzorg) en hoever
AGV hierin kan en wil gaan is uiteraard afhankelijk van de betekenis van de waarden. De
provincie Noord-Holland en Utrecht vragen compensatie bij peilwijziging voor cultuurhistorie. De
provincie Utrecht legt nadruk op beschermen van organisch archeologisch materiaal tegen
oxidatie (als gevolg van verlaging van de grondwaterspiegel).
Bij het voorgaande werkt AGV samen met provincies, gemeenten, terreinbeheerders en
belangenverenigingen. Bij de peilkeuze onderzoeken we of er in het gebied waardevolle
elementen liggen die gevoelig zijn voor peilveranderingen. In dit geval zijn maatregelen nodig
om cultuurhistorische waarden te beschermen.
Bebouwd gebied
Er is een onderscheid tussen bebouwd en overig gebied. Bij bebouwd gebied zal door
ophoging met zand een min of meer onafhankelijke relatie met de grondwaterstand bestaan
waardoor een peilbesluit bij stedelijke waterplannen veelal niet aan de orde is. Als stedelijk
gebied deel uitmaakt van dezelfde waterhuishoudkundige eenheid als landelijk gebied
(bijvoorbeeld in een polder), dan zal de vaststelling van het peil in de regel worden
meegenomen in het peilbesluit van het landelijke gebied.
Het stedelijk gebied bestaat voornamelijk uit bebouwing, bedrijventerreinen, hoofdinfrastructuur
en extensief en intensief gebruikte groengebieden.
Het peilbeheer is afgestemd op het beschermen van funderingen (voldoende hoge
grondwaterstand dan wel het voorkomen van het opdrijven van kelders), kunstwerken,
beschoeiingen en op het voorkomen van grondwateronderlast en -overlast (voor zover
beïnvloedbaar met peilbeheer).
De belangen van bebouwing dienen uiteraard ook wanneer bebouwing niet het overwegend
grondgebruik is bij de afwegingen in het peilbesluit te worden betrokken. Daarbij wordt
onderzocht of bebouwing schade kan ondervinden van een eventuele peilverandering. Als
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uit onderzoek blijkt dat deze risico’s aanwezig zijn, dienen de mogelijke gevolgen voor de
bewoners te worden meegenomen in de afweging voor de peilkeuze.
Bij een peilverlaging als gevolg van bodemdaling hoeft dit niet, daar is het risico voor de
eigenaar/bewoner.
In praktijk blijkt dat veel bebouwing, om funderingen te beschermen, een ander peil heeft dan
het omliggende gebied. Er ontstaan vaak vele kleine peilgebieden, ofwel peilafwijkingen. De
regels voor peilafwijkingen staan in de Keur.
In nieuwere wijken of te ontwikkelen wijken staan over het algemeen nieuwe huizen niet op
houten funderingen en is er minder kwetsbaarheid voor peilveranderingen. Via de watertoets is
de waterbeheerder in staat om vroegtijdig met gemeenten dan wel projectontwikkelaars een zo
goed mogelijk functionerend watersysteem te ontwerpen. Bij peilbeheer kan dan gedacht
worden aan flexibel peilbeheer maar ook aan diverse andere zaken (bijvoorbeeld de
aanvoerroute, mogelijkheid van circuleren, scheiden van sloten, water van schoon naar vuil
laten stromen) die de waterkwaliteit op een hoger niveau kunnen brengen.
In grondwaterbeschermingsgebieden zoals de Bethunepolder wegen ook
drinkwateraspecten mee.

4.2

Doelstelling 2: Klimaatbestendig en waterrobuust

Voor blijvende ondersteuning van de aanwezige of toekomstige vormen van grondgebruik is
het belangrijk om rekening te houden met de te verwachten ontwikkelingen in en buiten het
beheergebied. Het gaat dan bijvoorbeeld over bodemdaling en effecten van mogelijke
klimaatontwikkelingen.
De huidige klimaatscenario’s geven aan dat er vooral meer extremen zullen optreden. De
verwachting is dat er meer neerslag (per bui) zal vallen en dat het in de zomer droger en
warmer wordt. De verwachte klimaatveranderingen hebben naar verhouding weinig effect op de
peilkeuze, maar wel op het peilbeheer. Mogelijke gevolgen nemen we mee bij het opstellen van
onze plannen. Zo kan in het maatregelpakket geanticipeerd worden op de gevolgen van
waterschaarste met de verdringingsreeksen Amstelland en Noord-Nederland. De gevolgen van
meer neerslag en het vergrote risico op wateroverlast nemen we mee in de toetsing op de
NBW-normen voor regionale wateroverlast (dat kan betekenen dat er meer open water/berging
wordt gerealiseerd).

4.2.1

Minimalisering bodemdaling

Om veengrond goed bruikbaar te maken wordt deze (al eeuwenlang) ontwaterd. Als gevolg
daarvan oxideert het veen klinkt het in, en daalt de bodem. Door het dalen van het maaiveld/
bodem wordt de (veen)grond geleidelijk weer natter en vervolgens wordt opnieuw een lager
peil vastgesteld, volgens het uitgangspunt peil volgt functie (of gebruik).
Bodemdaling door veenafbraak heeft negatieve effecten op het waterbeheer (waterkwaliteit,
kosten waterbeheer, robuustheid waterbeheer) en heeft negatieve maatschappelijke
effecten zoals uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.
Bodemdaling heeft grote negatieve effecten zoals het verzakken van huizen, wegen en
tuinen, en leidt daarmee tot hoge kosten.
In elk peilbesluit in bodemdalingsgevoelige gebieden wordt aandacht gegeven aan
bodemdaling, waarbij gebiedsspecifieke kenmerken, de snelheid van de bodemdaling, de
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effecten op waterbeheer en maatschappelijke effecten zoals broeikasgasemissie in beeld
worden gebracht.
Waar door bodemdaling problemen ontstaan voor een robuust watersysteem of waar grote
negatieve effecten op de omgeving ontstaan, participeert AGV in gebiedsprocessen
voorafgaand aan peilbesluiten om samen met gebiedspartijen te komen tot passende
perspectieven en oplossingen om bodemdaling te remmen.
In deze gebiedsprocessen zullen veelal ruimtelijk regievoerende overheden de lead hebben
vanwege de integrale problematiek in een polder waarin verschillende partijen eigen
verantwoordelijkheden hebben. Hierbij zijn investeringsbeslissingen van derden en
ruimtelijke ontwikkelingen minstens zo bepalend. Het waterschap participeert in deze
gebiedsprocessen vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het peilbeheer en vanuit zijn kennisen adviesrol.
Vanwege de bodemdalingsproblematiek wordt in veenweidegebieden terughoudend
omgegaan met het verlagen van het waterpeil. Voor veenweidegebieden is het uitgangspunt
dat het waterpeil niet meer wordt verlaagd dan de opgetreden bodemdaling. Hierbij geldt als
bovengrens een maximaal toegestane drooglegging van (gemiddeld) 0,60 m.
Verder is het raadzaam om te streven naar grote peilgebieden, naar zo min mogelijk
peilafwijkingen- zoals onderbemalingen - en naar maatregelen die peilverschillen niet
vergroten of zelfs verkleinen. Als er een groot aantal peilgebieden is, ontstaan er grotere
verschillen tussen hoge en lage gebieden binnen een polder. Dit is ook een aandachtspunt
bij de pilots voor natte teelten.
Het inzicht dat de bodemdaling moet worden afgeremd is steeds wijder verspreid. Dat is
goed, want om hierin echt resultaat te behalen is het ook nodig dat alle betrokken partijen
meewerken.
Het waterschap kan en wil vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan
het verminderen van de bodemdaling.
Daarom wordt de volgende ambitie geformuleerd voor de bijdrage van het peilbeheer aan
het verminderen van de bodemdaling:
Vanaf 2030 wordt de bodemdaling nog maar voor 75% gevolgd door een verlaging
van het peil, waarbij het faciliteren van het actuele grondgebruik het uitgangspunt
6
blijft. .
We willen bevorderen dat maatregelen worden getroffen om bodemdaling te verminderen,
zoals bijvoorbeeld onderwaterdrainage, slim vasthouden van water of natte teelten. Er kan
ook in een gebied onderbouwd worden dat het technisch of financieel onhaalbaar is de
bodemdaling voor 75% te volgen. Dit is een reden om de bodemdaling voor een hoger
percentage te volgen omdat uiteindelijk het waterschap de wettelijke taak heeft het actueel
grondgebruik te faciliteren en dit dus niet onmogelijk wil maken.

6

In een aantal gebieden is in het verleden besloten de bodemdaling zeer beperkt te volgen
vanwege het voorkomen van schade aan bebouwing en/of bodeminstabiliteit. In gebieden
met deze specifieke problematiek kan afgeweken worden van het genoemde %.
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In peilgebieden waar gebiedsafspraken zijn gemaakt en voor minstens 2/3 van het
oppervlak (effectieve) maatregelen worden genomen om de bodemdaling af te
remmen blijven we de resterende bodemdaling voor 100% volgen met het peil.
De bodemdaling zoals die zich voordoet in het deel van het peilgebied waar maatregelen
zijn genomen wordt hiervoor bepalend. Deze wordt voor het gehele peilgebied gevolgd.
Indexatie kan wel leiden tot aangepast gebruik, maar kan niet tot gevolg hebben dat het
feitelijk grondgebruik geheel onmogelijk wordt.
Uitgangspunt is dat de 75% geldt als norm ter beoordeling van de resultaten van een
gebiedsproces waarbij facilitering van het actueel grondgebruik een hoger percentage
noodzakelijk kan maken. De Nota Peilbeheer, en daarmee ook deze norm, is een
afwegingskader voor gebiedsprocessen met alle gebiedspartners die leiden tot concrete
peilbesluiten.
In gebieden waarin het technisch of financieel voor een belangrijk deel van het oppervlak
niet mogelijk is om maatregelen tegen bodemdaling te nemen kan worden besloten dit deel
niet mee te tellen in het bepalen of wordt voldaan aan de eis dat maatregelen voor minimaal
2/3 van het peilgebied moeten worden genomen. Het moet in totaal nog wel om een
significant gebied gaan.
Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn bij (delen van) een peilgebied die voor veeteelt worden
gebruikt waarbij de mediane drooglegging nu al kleiner dan 25 cm is.
Alle gebiedsspecifieke aspecten zullen moeten worden meegewogen om te komen tot een
juiste indexatie.
Dit is een trendbreuk in het beleid. Maar dat doen we als waterschap wel in samenspraak
met de belanghebbenden. We nemen hiervoor een lange overgangsperiode in acht. In de
periode tot 2030 krijgen de belanghebbenden in het gebied de tijd om te anticiperen op
mogelijke maatregelen als onderwaterdrainage, innovaties en/of nieuw (natter)
grondgebruik.
We willen ook onderzoeken of de bodemdaling nog kan worden afgeremd, door het peil
gedurende het jaar meer te laten variëren.
Nadere uitwerking van de ambitie m.b.t. de verminderde peilindexatie zal plaatsvinden in de
gebiedsprocessen.
Per gebied wordt gezamenlijk met de belanghebbenden bepaald of er sprake zal zijn van
een peilgebied waar i.v.m. de te nemen maatregelen het peil de – daadwerkelijkebodemdaling voor 100% zal volgen. Daarbij wordt vooraf ingeschat of het gaat om
maatregelen die ook daadwerkelijk effectief kunnen zijn. Afspraken worden met het gebied
vastgelegd.
Belanghebbenden weten zo voor zij investeringen doen om de bodemdaling af te remmen
weten welk effect dit heeft op ons peilbeheer.
Bij het vaststellen van het peilbesluit wordt bepaald hoe de indexatie voor de betrokken
peilgebieden wordt toegepast.

Voorbeeldberekening van de effecten.
Uitgangspunten zijn een bodemdaling van 1 cm per jaar, drooglegging nu van 50 cm. De
effecten worden weergegeven voor:
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-

de peilgebieden waar geen maatregelen worden getroffen
de peilgebieden waar voor meer dan 2/3 van het gebied maatregelen worden
getroffen, en
de percelen binnen dit gebied waarvoor geen maatregelen worden getroffen, die
liggen in een peilgebied waar voor meer dan 2/3 het gebied maatregelen worden
genomen.

Tabel 1
Huidige beleid (100%)
Bodemdaling

Peildaling

Drooglegging

10 jaar

10

10

50

20 jaar

20

20

50

30 jaar

30

30

50

Tabel 2
Nieuw beleid:
effecten voor peilgebied zonder maatregelen
Bodemdaling

Peildaling

Drooglegging

10 jaar

10

7,5

47,5

20 jaar

20

15

45

30 jaar

30

22,5

42,5

Tabel 3
Nieuw beleid: effecten voor peilgebied mét maatregelen
Rendement: maatregel bodemdaling remt met 25%

Bodem-

>2/3e Deelgebied met

<1/3e Deelgebied zonder

maatregel

maatregel

Peildaling

daling

Droog-

Bodem-

legging

daling

Peildaling

Drooglegging

10 jaar

7,5

7,5

50

10

7,5

47,5

20 jaar

15

15

50

20

15

45

30 jaar

22,5

22,5

50

30

22,5

42,5

Tabel 4
Nieuw beleid: effecten voor peilgebied mét maatregelen
Rendement: maatregel bodemdaling remt met 50%
>2/3e Deelgebied met

<1/3e Deelgebied zonder

maatregel
Bodem-

Peildaling

daling

maatregel
Droog-

Bodem-

Peildaling

Droog-

legging

daling

10 jaar

5

5

50

10

5

legging
45

20 jaar

10

10

50

20

10

40

30 jaar

15

15

50

30

15

35
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4.2.2

Afstemmen op toekomstige ontwikkelingen

De afweging voor de peilkeuze maken we op basis van de actuele situatie.
Bij de afweging voor de inrichting en uitvoering moeten we conform het provinciale beleid wel
zoveel mogelijk rekening houden met verwachte ontwikkelingen (bijvoorbeeld zoals die
opgenomen worden in structuurvisies, met name als die afwijken van wat er in
bestemmingsplannen is opgenomen; die zullen daarop aangepast moeten worden). Dit
provinciale beleid heeft als doel om spijt-maatregelen te voorkomen, bv. geen peilverlaging in
toekomstige natuurgebieden.
In gebieden waar binnen 5 tot 10 jaar ruimtelijke ontwikkelingen verwacht worden, heeft het
herzien van het peilbesluit een lage prioriteit. Wel wil AGV betrokken worden bij de
verschillende planstadia (watertoets).

Keuzemogelijkheden voor de toekomst
Het is belangrijk om ook in de toekomst mogelijkheden te behouden om in te spelen op
veranderingen. Wijzigingen van het klimaat kunnen leiden tot een vergroting van de
afvoerbehoefte.
De in WB21 genoemde trits vasthouden, bergen en afvoeren en voorkeursvolgorde houdt in dat
bij locatiekeuzes en bij (her)inrichting van een gebied de volgende stappen worden doorlopen,
ten einde een goede afweging te maken tussen vasthouden, bergen en afvoeren:
− motiveren en afwegen in hoeverre en in welke mate vasthouden wel of niet mogelijk is, mede
gelet op de waterkwaliteit;
− als vasthouden niet kan, motiveren in hoeverre en in welke mate bergen wel of niet mogelijk
is;
− als bergen niet kan, motiveren op welke wijze (extra) aan/afvoer naar buiten het gebied het
beste plaats kan vinden (afwenteling);
− bij afvoeren aangeven op welke wijze we compenserende maatregelen nemen om het
watersysteem van het betreffende deelstroomgebied kwantitatief en kwalitatief op orde te
houden (op kosten van de initiatiefnemer van de locatiekeuze of inrichting); de
compenserende maatregelen worden eveneens afgewogen op de trits vasthouden-bergenafvoeren;
− bestuurlijk afwegen van de noodzaak van aan/afvoeren; deze afweging vindt in eerste
instantie plaats binnen het waterschap; de mogelijkheid tot aan/afvoeren toetsen we bij de
beheerder van het ontvangende oppervlaktewater (en indien aanwezig/relevant: aan het
toepasselijke waterakkoord).
Bij een onevenwichtige verhouding tussen het percentage open water en de gemaalcapaciteit,
heeft AGV de voorkeur het percentage open water te vergroten. Volgens het waterakkoord
ARK/NZK, het boezembeheer van AGV en de stroomgebiedsvisie Amstelland is het ongewenst
om de gemaalcapaciteit te vergroten. Eventueel wél uitbreiden van gemaalcapaciteiten moet ter
toetsing gemeld worden aan Rijkswaterstaat directie Noord-Holland volgens afspraak in het
Waterakkoord ARK/NZK.
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4.3

Doelstelling 3: Afgestemd op de doelstellingen in het waterbeheerplan

Vanuit haar taakopvatting moet AGV als waterkwaliteitsbeheerder ook invulling geven aan de
resultaatsverplichting vanuit Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor het kunnen voldoen
aan deze taak is het belangrijk dat AGV controle heeft over de belangrijkste kunstwerken om de
waterstromen te kunnen sturen. Ook zorgt AGV voor de veiligheid van inwoners en bedrijven
door hoogwaterbescherming te bieden, onder meer door een systeem van waterkeringen.
Schoon water
De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt om het vaststellen van doelen waarbij we tegelijkertijd
moeten aangegeven met welke maatregelen deze kwaliteit bereikt kan worden. Hiervoor geldt
een resultaatsverplichting. Veranderingen in het bestaande peilregime kunnen in specifieke
gevallen een bijdrage leveren aan het halen van de doelstellingen.
De peilkeuze kan invloed hebben op de diepere grondwaterstromingen en daarmee de
waterkwaliteit beïnvloeden. Peilbeheer in bijvoorbeeld de vorm van flexibel peilbeheer kan een
bijdrage leveren aan het verminderen van de aanvoer van water met een lagere kwaliteit. Bij het
veranderen of laten uitzakken van het peil kunnen ook aspecten als uitspoeling van nutriënten
van belang zijn. AGV onderzoekt bij elk peilbesluit de mogelijkheden om flexibel peilbeheer in te
stellen.
Voor de waternatuur (bijzondere aquatische natuurwaarden) streven we naar het behoud van
ecologische waarden en het scheppen van randvoorwaarden om deze optimaal (verder) te
ontwikkelen.
Een vergelijking van de specifieke doelstellingen voor natuur met de huidige situatie van de
omgevingswaterkwaliteit geeft aan dat er een knelpunt is.
De inlaat van water wordt zoveel mogelijk beperkt. Dit geldt overigens voor alle soorten
grondgebruik, niet alleen voor natuur.
Bij de peilkeuze wordt rekening gehouden met eventuele benodigde inlaat van water in droge
perioden. Flexibel peilbeheer helpt de waterinlaat te beperken. Wanneer de inlaat van water met
ongewenste kwaliteit toch noodzakelijk is dan maatregelen (laten) nemen om de negatieve
effecten zo veel mogelijk te beperken (keuze locatie inlaatpunt, aanvoerroute,
kwaliteitsverbetering inlaatwater etc).
Belangrijke negatieve effecten (fysiek) van waterinlaat kunnen zijn:
·
Indringing van gebiedsvreemd water in het grondwatersysteem met potentiële
beïnvloeding terrestrische ecosystemen.
·
Interne en externe eutrofiëring.
·
Verdwijnen gebiedseigen waterkwaliteit.
·
Wijziging soortensamenstelling, afname diversiteit, verruiging en verspreiding.
·
Verandering van karakteristieke soorten naar algemene soorten, wegspoelen
macrofauna.
·
Verdwijnen dynamische leef- en foerageermilieus.
Bij peilbesluiten in gebieden waar waterkwaliteitsverbetering en/of oeververbetering nodig is,
worden de mogelijkheid van flexibel peilbeheer in beeld gebracht. Daar waar vormen van
grondgebruik elkaar raken (bijvoorbeeld natuurgebieden en recreatiegebieden, met name
7
vaarrecreatie) is maatwerk nodig .
7

Denk hierbij ook aan de Groene Ruggengraat, dit is een robuuste verbindingszone tussen de Biesbosch en het
Gooimeer. Deze verbindt een aantal natuurgebieden in het Groene Hart en is onderdeel van een ecologische
verbinding (de “Natte As”) in Westelijk Nederland. De Groene Ruggengraat is ook een project uit het Programma
Randstad Urgent.
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Ook voor een aantal vormen van overig landgebruik en watergebruik (drinkwaterwingebieden,
natuurplas, zwemwater en infiltratiegebieden) geldt dat het peilbeheer moet bijdragen aan het
aldaar bereiken van de op de waterkwaliteit gerichte doelstellingen.
Veiligheid
AGV heeft als kerntaak om het gebied voldoende waterstaatkundige veiligheid te bieden. Dit
betekent dus dat de peilkeuze en/of (met name) de benodigde kunstwerken voor het instellen of
handhaven van dit peil de waterkering niet mogen verzwakken.
Aangezien iedere inlaatconstructie door een waterkering een verzwakking van de waterkering
betekent, hanteert AGV strikte regels ten aanzien van de aanleg en onderhoud van deze
werken. Uitgangspunt is het aantal inlaatconstructies zo beperkt mogelijk te houden. Een
inlaatconstructie is dan ook alleen toegestaan indien er een aantoonbare noodzaak is voor de
waterhuishouding.
Voldoende water
Om aan de gestelde taken te kunnen voldoen, is het voor AGV essentieel om het overzicht en
de controle op het watersysteem te behouden. Dit betekent dat AGV de belangrijkste
watergangen en peilregulerende kunstwerken beheert en onderhoudt.
Voor inlaatvoorzieningen hanteert AGV het uitgangspunt dat constructies die essentieel zijn
voor peilhandhaving in een polder of peilgebied in eigendom, beheer en onderhoud komen van
AGV. Particulieren kunnen vergunning aanvragen voor peilafwijkingen en inlaatvoorzieningen
voor de instandhouding van particulier onroerend goed. Deze zijn doorgaans in beheer en
onderhoud van de betreffende eigenaar.
Om een eerste inschatting te kunnen maken van een redelijke balans tussen afvoercapaciteit en
berging in een gebied hanteert AGV een aantal vuistregels. Deze vuistregels hebben geen
formele status, maar dienen als eerste stap om hierover een uitspraak te kunnen doen.
De omvang van sloten en kunstwerken wordt bepaald door de hydraulische capaciteit. Een krap
bemeten sloot/kunstwerk levert meer weerstand voor de waterstroming waardoor het verhang
groter is en het waterpeil stijgt. Bij het ontwerp van het watersysteem zoekt AGV naar het
optimum. En ruimer bemeten systeem heeft vele voordelen bijvoorbeeld robuuster,
natuurvriendelijker, beheersbaarder maar heeft als nadeel een groter ruimtebeslag en daarmee
hogere aanlegkosten. Ook voor de hydraulische capaciteit zijn vuistregels opgesteld.
Om controle van het ingestelde peil mogelijk te maken zal AGV zich inspannen om in elk
peilgebied minstens één representatieve peilschaal te plaatsen. Deze peilschaal wordt op
regelmatige basis afgelezen en de waarde zal geregistreerd worden. Op deze wijze vergelijkt
AGV het optredende peil met het afgesproken peil uit het peilbesluit.

Zie voor vaarroutes het Nationaal Waterplan en de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) 2015 - 2020.
Welk grondgebruik in hoeverre moet worden gefaciliteerd daar waar ze elkaar raken, is een zaak van de algemene
democratie.
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4.4

Doelstelling 4: Doelmatig en kosteneffectief

Het beperkt willen houden van (de stijging van) de waterschapslasten is een uitgangspunt voor
AGV. Om die reden zullen we de investeringen en de kosten voor beheer en onderhoud die
benodigd zijn, binnen bepaalde grenzen houden.
Bij het beheer is het eveneens van belang om een overzichtelijk watersysteem te hebben dat
voldoende en eenvoudig bestuurbaar is.
Eén peilbesluit kan betrekking hebben op meerdere peilgebieden. Vanuit juridisch
perspectief wordt hierbij geadviseerd om het totale gebied waarvoor een peilbesluit wordt
vastgesteld zo groot mogelijk te laten zijn. Dit het oog op een doelmatig en transparant
administratief beheer van de peilbesluiten.

Redelijke investeringen
Het is zeker niet het doel om de investeringen te minimaliseren, maar het maken van een
afweging of een investering rendement zal opleveren en vervolgens of de investering door het
waterschap gedaan moet worden, is alleszins redelijk. Het is niet zinvol en wenselijk om een
zeer gedetailleerde kosten- en batenanalyse op te zetten voor alle maatregelen. Veel doelen
van het waterschap liggen op het maatschappelijke vlak, wat moeilijk in geld uit te drukken is.
Deze doelstelling kent een vrij groot raakvlak met het inspelen op verwachte ontwikkelingen om
daarmee te voorkomen dat AGV inrichtingsmaatregelen neemt die naar verwachting binnen de
afschrijvingstermijn overbodig blijken.
Er is eveneens een groot raakvlak met de doelstelling om een heldere scheiding te maken
tussen de publieke en de private taken en doelen om te voorkomen dat er met collectief geld
private investeringen gedaan worden.
Met betrekking tot wateroverlast en waterschaarste is een kosten- en batenanalyse op regionale
schaal gemaakt. Maatregelen (peil en inrichting) op het gebied van wateroverlast en watertekort
hebben doorgaans ook een positief effect op de andere doelstellingen van peilbeheer in onze
plannen. De meerwaarde van deze maatregelen geeft AGV aan in het watergebiedsplan.

Haalbaar beheer en onderhoud
De doelstelling haalbaar beheer en onderhoud komt in de kern vrij veel overeen met de
investeringen. Bij het ontwerp van peilgebieden en de peilkeuze kan AGV ook rekening houden
met de gevolgen voor met name het beheer. Het streven naar een minimalisatie van het aantal
peilgebieden is mede ingegeven vanuit deze doelstelling.
Het beperkt houden van het aantal peilafwijkingen verhoogt de overzichtelijkheid van het
watersysteem en het kunnen beheersen van de waterstromen. Daarnaast is het logisch dat
onderhoud aan kunstwerken en watergangen ten behoeve van de private belangen (zonder
aanmerkelijke waterhuishoudkundige belangen) uitgevoerd wordt door de particulieren en niet
door het waterschap.
Het instellen van flexibel peilbeheer kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de
beheersinspanning. Dit gebeurt alleen indien de vormen van grondgebruik daardoor niet
onevenredig benadeeld worden.

Grootte van peilgebieden
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8

De minimaal gewenste grootte van een peilgebied is ca. 25 ha.
Door een (te) groot aantal peilgebieden ontstaan er grotere verschillen tussen hoge en lage
gebieden binnen een polder. Om ongelijkmatige bodemdaling tegen te gaan is het raadzaam
om te streven naar grote peilgebieden (zo groot mogelijk aaneengesloten gebieden met
hetzelfde peil).
Dit vergroot de beheersbaarheid en kosteneffectiviteit van een watersysteem.
Daarbij moet worden opgelet dat door de grootte van een peilgebied plaatselijke
(hoogte)verschillen (met name aan de randen van peilgebieden) geen onaanvaardbare (met het
oog op het grondgebruik) verschillen in drooglegging ontstaan. Als er sterke hoogteverschillen
binnen een peilgebied zijn, is de peilkeuze ook moeilijk. Er zullen binnen het peilgebied altijd
relatief droge en relatief natte plaatsen bestaan. Overigens speelt dit met name voor
landbouwgebieden vaak een rol. Als bij de peilkeuze naderhand, als gevolg van de scheve
maaiveldverdeling die niet voorzien kon worden vanwege de schaalgrootte, een onwerkbare
situatie ontstaat in een deel van een peilgebied, bestaat de mogelijkheid voor het aanvragen
van een vergunning voor een peilafwijking.
Dit kunnen we voorkomen door nader onderzoek bij met name rivieren en overgangsgebieden
tussen klei en veen. Worden er problemen voorzien dan ligt opsplitsing van dat peilgebied voor
de hand. Als er sterke hoogteverschillen binnen een peilgebied zijn, kan voor de peilkeuze
gebruik worden gemaakt van de mediaan (middelste waarde) van de maaiveldhoogteverdeling.
De mediaan geeft bij een scheve verdeling een beter beeld (dan het gemiddelde) van de
representatieve maaiveldhoogte in een peilgebied.
In zettingsgevoelige gebieden daarentegen kan vergroting van peilgebieden helpen om (te
grote) verschillen in de hoogte van het maaiveld af te vlakken.
In grotere peilgebieden is een evenwichtigere visstand mogelijk. Er zijn meer
uitwisselingsmogelijkheden tussen populaties wanneer peilscheidingen achterwege blijven.
Bovendien is het leefgebied groter.
Bij het inspelen op relevante ruimtelijke ontwikkelingen kan ook worden bezien of een
investering in een ander peil rendement zal opleveren en of de investering door AGV gedaan
moet worden (in een samenvattend afwegingskader kan een kosteninschatting opgenomen
worden).

Peilafwijkingen
Er zijn twee soorten van peilafwijkingen: onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen. Beide
zijn geregeld in de Keur (dan wel in de bijbehorende regelingen).
De peilkeuze moet erop gericht zijn om het percentage onderbemalingen sterk te
verminderen. Het totale oppervlak met een lager peil mag niet groter zijn dan 10% van het
oppervlak van het peilgebied. Dit percentage is een vuistregel. Meer of minder dient
beoordeeld te worden aan de hand van de doelstellingen van peilbeheer en de specifieke
omstandigheden van het geval.
In knelpunten bodemdaling wordt gestreefd naar het verminderen van
maaiveldhoogteverschillen. Dit kan ook betekenen dat juist in bestaande onderbemalingen extra
ingezet wordt op remmen verdere bodemdaling om verschillen niet nog verder op te laten lopen.
8

Dit zal ongetwijfeld niet altijd mogelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de Bethunepolder waar in een relatief klein

gebied meerdere vormen van grondgebruik voorkomen.een relatief klein gebied meerdere vormen van
grondgebruik voorkomen. Ook in stedelijk gebied en ter bescherming van waterkeringen kunnen kleinere
peilgebieden gewenst zijn.
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De aanpak van hoogwatervoorzieningen is sterk gerelateerd aan de vraag of en in welke mate
een publiek belang aanwezig is.
Het is relevant om onderscheid te maken tussen het publieke belang dat AGV behartigt bij de
uitoefening van zijn taken en de private belangen en verantwoordlijkheden van particulieren en
bedrijven. Dit heeft gevolgen de kosten van aanleg, beheer en onderhoud.
Wie er verantwoordelijk is niet vooraf voor alle gevallen te beantwoorden. Het moet per geval
worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden.
Daarbij wordt gekeken naar de mate waarin er sprake is van een publiek dan wel privaat belang.
Er wordt ook gekeken of er meerdere particulieren zijn met een zelfde waterhuishoudkundig
belang, of juist met een verschillend belang. Verder speelt mee de mate van complexiteit van
het beheer (kan iedere particulier zijn eigen belang zelfstandig en adequaat borgen). En er
wordt gekeken naar het risico dat het waterschap loopt in de uitvoering van zijn beheer wanneer
particuliere voorzieningen falen.
De omvang van de kosten voor particuliere voorzieningen zijn nooit een zelfstandige reden om
een publiek belang aan te nemen.

Nadeelcompensatie
Bij het afwegen van de peilkeuze kan het voorkomen dat AGV aan een of meerdere belangen
niet in voldoende mate tegemoet kan komen. In dat geval kan de belanghebbende om
vergoeding van zijn schade verzoeken, krachtens artikel 7.14 van de Waterwet. Hoofdstuk 6 van
de Keur AGV 2017 bevat de procedure voor de behandeling van schadeverzoeken. Schade die
onder het ‘normaal maatschappelijk risico valt komt niet voor vergoeding in aanmerking. Het
normaal maatschappelijk risico is begrensd op schadepercentage, als gevolg van een
peilbesluit. Het nadeel kan dan misschien beperkt worden door het treffen van aanvullende
maatregelen, voor zover het nadeel het normaal maatschappelijk risico overschrijdt
Het nationaal en provinciaal beleid legt voor veengronden maximale droogleggingen op. De
drooglegging wordt berekend als gemiddelde over een peilgebied. Bij sterk verschillende
maaiveldhoogten binnen één peilgebied rekenen we met de mediaan. Maximale droogleggingen
mogen niet overschreden, maar wel onderschreden worden.
Bij de afweging voor de peilkeuze hanteert AGV geen minimale drooglegging.
De uiteindelijke peilkeuze en daarmee minimale drooglegging is mede afhankelijk van gemaakte
afspraken op basis van de regeling Nadeelcompensatie.
Voor een toekenning (op een aanvraag, waarvan het initiatief ligt bij degene die zich benadeeld
voelt, meestal de gebruiker/eigenaar) van een schadevergoeding wordt verwezen naar het
desbetreffende hoofdstuk in de Keur. Zie ook het hiernavolgende kader voor een nadere
uiteenzetting over gevolgen voor bebouwing.
De hoogte van de nadeelcompensatie wordt door een commissie vastgesteld. De hoogte van de
inkomensschade wordt vastgesteld op basis van HELP-tabellen en/of Waterpas (te gebruiken
bij verminderde drooglegging). In de Waterpasmethodiek wordt om schadebedragen te
bepalen, rekening gehouden met de bedrijfsvoering. Hierdoor is het lastig om een uitspraak te
doen over de grens waarbij schade op gaat treden.
Bij peilaanpassingen als gevolg van bodemdaling wordt de mogelijke schade gezien als het
normaal maatschappelijk risico. Het waterschap hoeft geen mitigerende of compenserende
maatregelen op te nemen in de plannen. Het waterschap is in die situatie niet verplicht om
hoogwatervoorzieningen ten behoeve van bescherming van funderingen aan te leggen.
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Bij peilveranderingen (niet als gevolg van bodemdaling) zal het waterschap streven naar
mitigerende en/of compenserende maatregelen. De betrokkenen zullen vooraf actief
geïnformeerd worden. Voor financiële compensatie van de schade kan AGV de
compensatieregeling inzetten.
In het kader van een zorgvuldige belangafweging dienen de belangen van de
bebouwing te worden onderzocht en uitdrukkelijk in de motivering bij het besluit te
worden betrokken (bij de peilkeuze is het grondgebruik leidend, verspreide
bebouwing is daarbij ondergeschikt). Voorzienbare onevenredige schade dient te
worden gecompenseerd, primair door het treffen van schade voorkomende of
beperkende maatregelen en in laatste instantie in geld. Is het besluit zorgvuldig tot
stand gekomen dan is het rechtmatig. In het geval zich onvoorzien schade
voordoet als gevolg van het peilbesluit kan een beroep worden gedaan op de
wettelijke schaderegeling in de Waterwet. Dat is een nadeelcompensatieregeling
die voorziet in een aftrek vanwege normaal maatschappelijk risico. Als een
dergelijk risico zich niet voordoet, wordt een volledige schadevergoeding
uitgekeerd. Hoofdstuk 6 van de Keur AGV 2017 bevat de procedure voor de
behandeling van een verzoek om nadeelcompensatie. Kortom: het (nadelige) effect
van de beoogde peilkeuze op de bebouwing dient in het kader van een zorgvuldige
besluitvorming te worden onderzocht en zo nodig dienen schade voorkomende (of
beperkende) maatregelen te worden getroffen.

Voorkomen van vermogensschade door de beleidswijziging voor veengronden
Om waardevermindering van gronden of bebouwing vanwege toekomstige vernatting te
voorkomen wordt aan belanghebbende een ruime termijn geboden om maatregelen te
treffen om de gevolgen van vernatting voor de bedrijfsvoering of bebouwing op te vangen.
Het waterschap ondersteunt het gebied actief in die overgang door in cocreatie met het
gebied alternatieven en maatregelen te ontwikkelen, en door onderzoek en kennisdeling. In
een peilgebied kan van de geleidelijke vernattingsstrategie worden afgeweken als
maatregelen worden genomen waarmee een gelijkwaardig effect kan worden bereikt om de
bodemdaling te remmen of wanneer maatregelen technisch niet mogelijk zijn, zoals
aangegeven in paragraaf 4.2.1. Ook hierin ondersteunt het waterschap het gebied actief in
gebiedsprocessen.
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Bijlage 1

Werkingsgebied

Kaart: gebieden waar peilbesluiten moeten worden vastgesteld

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-holland/72384/72384_2.html

Het waterschap is krachtens de Waterverordening AGV 2017 verplicht tot het vaststellen van peilbesluiten
voor de gebieden die op de kaart bij de verordening zijn aangegeven. De hoger gelegen vrij afwaterende
gebieden, zoals Het Gooi, zijn vrijgesteld van de verplichting om een peilbesluit op te stellen.
Het peilbeheer van de ’s-Gravelandse Vaart boezem en de Vinkeveenboezem valt binnen de werking van
deze nota. Het praktisch peilbeheer van de Haarlemmervaart berust bij het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Voor de overige boezemwateren is AGV voor het peilbeheer (deels) afhankelijk van het
peilbeheer op het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal door Rijkswaterstaat. Deze
boezemwateren vallen niet binnen de werking van deze nota.
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Bijlage 2

Begrippenlijst

Actueel peilbesluit

Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017: een
peilbesluit dat is afgestemd op het aanwezige grondgebruik en
belangen in het gebied.

Beheermarge

Een beheermarge dient om in te spelen op de actuele
weersgesteldheid, bijvoorbeeld in een droge periode het waterpeil
verder laten uitzakken als er regen wordt voorspeld. Dit om het inlaten
van water te verminderen. Of in een extreem natte periode het
waterpeil tijdelijk wat lager te malen (bijvoorbeeld winterpeil in de
zomer).

Bemalingseenheid

Gebied dat door een gemaal wordt bediend, voor wat betreft de afvoer
van overtollig oppervlaktewater.

Bodemtype

Het gaat hier om de ondergrond van een gebied. Het bodemtype van
de ondergrond is medebepalend voor de peilkeuze. De gegevens van
STIBOKA (Stichting voor Bodemkartering) zijn hierbij uitgangspunt. Zijn
er recente dan wel meer gedetailleerde gegevens voorhanden (de
provincie Utrecht heeft een recentere kaart) dan kunnen die gebruikt
worden.

Dynamisch peilbeheer

Bron: Delta Advies
Variant op flexibel peilbeheer (zie hierna), maar meer gericht op
peilbeheer bij actuele weersomstandigheden. De minima en maxima
variëren in hoogte en tijd. Tijdens een natte periode in de zomer kan
bijvoorbeeld een laag streefpeil worden ingesteld om waterberging te
realiseren (zie voorgaande figuur: half juli tot half augustus).
EHS

Afkorting (initiaalwoord) voor Ecologische Hoofdstructuur: een
samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen
belangrijke natuurgebieden in Nederland. Zie ook PEHS.
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Flexibel peilbeheer

Bron: Delta Advies
Peilbeheer waarbij door het jaar binnen een bepaalde bandbreedte
(met vaste boven- en ondergrens), zoals in een peilbesluit
aangegeven, flexibel kan worden omgegaan met het wel of niet inlaten
van water in een peilgebied. Zie voorgaande figuur.
Freatisch grondwater

Freatisch grondwater is water onder de grond- waterspiegel in het
Holoceen. Dit is inclusief het grondwater in eventuele
tussenzandlagen in het Holoceen. Het Holoceen bestaat uit de
geologische afzettingen die korter dan 11.000 jaar geleden
gevormd zijn.

GGOR

Afkorting (initiaalwoord) voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater
Regime: Het is zowel een concreet product (rapport en kaarten) als
een werkwijze.
Het product is de beschrijving van het streefbeeld van het
watersysteem. Het streefbeeld is afgestemd op het ruimtelijke
grondgebruik in een gebied en heeft betrekking op zowel het
grondwater als het oppervlaktewater. Het proces is een transparante
werkwijze volgens een vooraf geformuleerd stappenplan. Hierbij wordt
een belangenafweging gemaakt tussen de verschillende vormen van
grond gebruik en worden objectieve, duidelijk onderbouwde keuzen
gemaakt.

Grondgebruik

Het grondgebruik zoals dat is opgenomen in de meest actuele
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) en per (deel van
een )watergebiedsplan getoetst aan de vigerende structuurvisies en
bestemmingsplannen (Omgevingswet: omgevingsvisies en
omgevingsplannen).

HELP-tabellen

HELP staat voor Her-Evaluatie van Landinrichtings-Plannen. HELPtabellen geven voor combinaties van bodemtypen en
grondwatertrappen (klasse-indeling van de gemiddelde
grondwaterstand) opbrengst-dervingspercentages voor akkerbouw en
melkveehouderij. Zie ook Waterpas.

Hoogwatervoorziening

Een deel van een peilgebied (meestal) aan de rand waar een hoger
peil geldt.
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ILG

Afkorting (initiaalwoord) voor Investeringsbudget Landelijk Gebied: een
bundeling van de verschillende rijksbudgetten bedoeld voor inrichting
en beheer van landelijke gebieden. Hierdoor is een gezamenlijke
beleidsinzet mogelijk en komt er einde aan de verkokering.

Instandhoudingsdoelen

Aan de gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000 zijn
zogenoemde instandhoudingsdoelen gekoppeld. Die doelen kunnen
zijn: uitbreiden, verbeteren kwaliteit of behouden oppervlak/kwaliteit.
Voor AGV-gebied:
Botshol:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?su
bj=n2k&groep=7&id=n2k83&topic=doelstelling
Naardermeer:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?su
bj=n2k&groep=8&id=n2k94
Oostelijke Vechtplassen:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?su
bj=n2k&groep=7&id=n2k95

KRW

Afkorting (initiaalwoord) voor: Kaderrichtlijn Water.
Deze kaderrichtlijn is een Europese richtlijn die de lidstaten verplicht er
voor te zorgen dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in 2015
aan bepaalde maatstaven voldoet.

Laagste streefpeil

Bij verschillende peilinstellingen (jaarrond, dyna- misch, flexibel of
winterpeil) is dat de laagste waarde die op grond van een peilbesluit
toelaatbaar is.

Landbouwgebied met
natte natuurwaarden

Een landbouwgebied met een goede ecologische
toestand van de wateren en/of oevers of grote potenties voor
natuurwaarden.

Legger en beheerregister

Een legger bevat de onderhoudsverplichtingen voor watergangen,
dijklichamen en kunstwerken. Een beheerregister bevat de gegevens
en de actuele staat van onderhoud van voornoemde objecten.

LGN7

De 7e editie van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland van
Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Mediaan

In de statistiek is de mediaan het midden van een verdeling of
gegevensverzameling. De verzameling kan een concrete populatie of
een steekproef zijn. Met midden wordt het middelste getal in de
verdeling of verzameling bedoeld. Bij een even aantal elementen is er
geen midden; men neemt dan het gemiddelde van de twee om het
midden liggende elementen als mediaan.

Mitigerende maatregelen

Maatregelen die tot doel hebben negatieve effecten te doen (laten)
verminderen.

Natura 2000

Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op
het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk
vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel
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van biodiversiteit. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd
op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992).
Deze richtlijnen (kortweg VHR) zijn in Nederland geïmplementeerd in
de Natuurbeschermingswet 1998. Natura 2000 schrijft ook maatregelen
voor soortenbescherming voor. In Nederland zijn deze maatregelen
vertaald in de Flora- en Faunawet.
Voor een uitgebreide verhandeling over de relaties tussen Natura
2000, VHR, Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet.
Natuurdoeltype

Een natuurdoeltype is een in het natuurbeleid nagestreefd type
ecosysteem dat een bepaalde biodiversiteit en een bepaalde mate van
natuurlijkheid als kwaliteitskenmerken heeft. Een natuurdoel bevat één
of meerdere natuurdoeltypen. Het stelsel van natuurdoeltypen wordt
gebruikt als 'taal' in het natuur- en milieubeleid. Voor het realiseren en
duurzaam behouden van een natuurdoeltype zijn acties van
verschillende actoren nodig, zoals: terreinbeheerders, gemeenten,
waterschappen, provincies en het Rijk.

NBW

Afkorting (initiaalwoord) voor: Nationaal Bestuursakkoord Water.
Het akkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem
in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde te houden. Het gaat
daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegel- stijging,
bodemdaling en een veranderend klimaat. Nederland krijgt hierdoor
steeds meer te maken met extreem natte en extreem droge periodes.

Onderwaterdrainage

Onderwaterdrainage is een alternatief voor het verhogen van
slootpeilen om bodemdalingen te beperken; in vergelijking met het
huidige peilbeheer zijn zelfs iets hogere slootpeilen mogelijk omdat
door de drainerende werking van de onderwaterdrainage de
draagkracht van de bodem met name in de winter sterk toeneemt.

Onderbemaling

Een peilafwijking in een peilgebied waarbij een deel van dat peilgebied
een lager peil heeft. Hiervoor is een vergunning nodig op basis van de
Keur.

Peilbeheer

Het zodanig vaststellen, instellen (peilregiem) en instandhouden van
een oppervlaktewaterpeil dat de maatschappelijk gewenste vorm van
grondgebruik wordt gefaciliteerd.

Peilgebied

Een gebied waarvoor een bepaald peil geldt, behoudens indien daar op
perceelsniveau een vergunning voor een onderbemaling of
opmaling/hoogwatervoorziening is afgegeven.

Peilafwijking

Een afwijking (middels onderbemaling dan wel opmaling/toestroming
van oppervlaktewater) van een peil zoals in opgenomen in een
peilbesluit en waarvoor een vergunning nodig is.

Peilbesluit

Een door het bestuur van het waterschap vastgesteld peil voor een
bepaald gebied, zoals beschreven in een watergebiedsplan.
Waterverordening Waterschap Amstel Gooi en Vecht 2017: Een
peilbesluit geeft aan de ingezetenen van het waterschap die
verschillende belangen hebben (zoals droge voeten, natuur,

32/47

landbouw, voorkomen zetting, droge kruipruimte) aan welk peil
gehandhaafd zal worden. Een belanghebbende weet dan waar hij
of zij het gebruik op kan instellen.
PEHS

Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur. De PEHS is het stabiele en
ruimtelijk samenhangende netwerk van bestaande en nieuwe
natuurgebieden. Soms maken ook recreatiegebieden deel uit van de
PEHS. Andere recreatiegebieden maken officieel geen deel uit van de
PEHS, maar hebben er wel een belangrijke relatie mee.

Praktijkpeil

Een peil dat kan afwijken van een vastgesteld peil als gevolg van
diverse omstandigheden, zonder dat dit nader is gereguleerd of
anderszins vastgelegd
(oorzaken kunnen zijn: bodemdaling waarbij in praktische zin tegemoet
wordt gekomen aan de landbouw, voorkomen wateroverlast).

VHR

Vogel- en Habitatrichtlijn (respectievelijk in 1979 en 1992 in Nederland
doorgevoerd): EU-richtlijnen waarin aangegeven staat welke soorten
en natuurgebieden (habitats) beschermd moeten worden. Gebieden
die onder beide richtlijnen vallen zijn de zogenoemde Natura 2000
gebieden.
De VHR maakt thans onderdeel uit van de Flora- en Faunawet.

Watergebiedsplan

Het doel van een watergebiedsplan (waarvan een peilbesluit deel kan
uitmaken) is om te komen tot een goed (gezond) watersysteem voor
wat betreft kwaliteit, kwantiteit, ecologie en veiligheid.

Waterpas

Met HELP tabellen wordt een gemiddelde gewasschade voor grasland
berekend, maar allerlei aspecten rond de bedrijfsvoering worden niet
meegenomen. Het Waterpasmodel is een alternatief waarin dat wel
gebeurt.

Waterplannen

Betrekking hebbend op stedelijke en provinciale waterplannen.

Winterpeil

Het peil zoals dat wordt ingesteld tussen 1 oktober van een jaar en 1
april van het daaropvolgende jaar. Dit peil is lager dan een zomerpeil
om extra berging te hebben in regenperiodes.

Zomerpeil

Het peil zoals dat wordt ingesteld tussen 1 april en 1 oktober van een
jaar. Dit peil is hoger dan het winterpeil om de landbouwkundig
grondgebruik optimaal te kunnen bedienen.
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Bijlage 3 Werkprotocol samenstellen van gebruikskaarten bij peilafwegingen voor
peilbesluiten
Bij het faciliteren van functies en de daaruit volgende peilkeuze is het feitelijk en legaal grondgebruik
leidend voor de peilkeuze. Sinds provincies geen streekplannen meer maken en dienovereenkomstig
ook geen bijbehorende functiekaarten meer hanteren, is de “functiekaart” als basiskaart komen te
9
vervallen. Omdat het bestemmingsplan onvoldoende duidelijkheid geeft, wordt er gekeken naar het
huidige grondgebruik (voor zover dat grondgebruik niet in strijd is met een vigerend bestemmingsplan).
Omdat het grondgebruik wordt gebruikt als basis voor de peilafweging is het voor het waterschap
noodzakelijk een eenduidige werkwijze te hanteren. Hieronder volgt stapsgewijs de procedure om te
komen tot een basiskaart “huidig grondgebruik”.
Wijze om tot een basiskaart (geheel AGV-gebied dan wel per deelgebied) te komen op basis
van grondgebruik:
Stap 1:
Uitgangspunt is het meest recent uitgekomen LGN (Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland).
Momenteel is dat de LGN7.
NB: Het gebied waarvoor op grond van de Waterverordening AGV geen peilbesluit vereist is (met
name de hogere delen van het oostelijk AGV-gebied en boezemgebieden, zie bijlage 1), hoeft niet
meegenomen te worden.
Stap 2:
De landgebruiksklassen van de LGN worden getrechterd, mede op basis van de functiekaart zoals die
in het vorige waterbeheerplan was opgenomen (zie bijlage 1a en 1b: toegevoegde tabel en voormalige
functiekaart) tot eenheden die van belang zijn voor de peilafweging (ofwel: clusteren tot eenheden die
naar verwachting onderscheidend zijn voor de peilafweging). Er zijn namelijk meer klassen
aangegeven voor grondgebruik dan noodzakelijk voor het waterbeheer.
Stap 3:
De informatie uit stappen 1 en 2 wordt aangevuld met de informatie uit de meest recente (jaarlijks, in
het voorjaar gemaakt) vastgestelde beheertypenkaart uit de Natuurbeheerplannen van de betreffende
provincie(s), waarmee duidelijk is waar welke natuur is gerealiseerd.
Op de gebruikskaart worden de natuurbeheerplannen gebruikt voor:

-

Bestaande natuur: alle N-typen van de Beheertypenkaart.

-

Begrensde natuur: Begrenzingenkaart met Natura2000, natuurverbindingen, zoekgebied en
NNN.

-

Weidevogelgebied: is een van de A-typen van de Beheertypenkaart (arcering over agrarisch
landgebruik).

NB: Let op, de beheertypenkaarten kunnen doelstellingen bevatten die nog niet zijn opgenomen in
gemeentelijke bestemmingsplannen.
Stap 4:
Stappen 1, 2 en 3 worden gezet voor het jaarlijks produceren van een gebiedsdekkende (AGV-gebied)
10
kaart. Dit levert een basiskaart op waarvoor in de volgende stappen per (watergebieds)plan verfijning

9

Met de komst van de Omgevingswet (2019) wordt dit een omgevingsplan.
Dit is feitelijk geen kaart, maar een laag in GIS. Met behulp van die laag kunnen we kaarten maken
voor de afzonderlijke plannen.
10
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kan plaatsvinden (zie als voorbeeld bijlage 2).
Stap 5:
De basiskaart (desgewenst een uitsnede daarvan) die zo is ontstaan, wordt vervolgens bij de
startnotitie voor een peilbesluit of (watergebieds)plan gevoegd, zodat het DB deze kan vaststellen als
uitgangspunt daarvoor. Verfijning kan in het verdere proces bij het tot stand komen van het peilbesluit
of (watergebieds)plan plaatsvinden.
Stap 6:
Laat gemeenten en provincies zelf ook een (eind)check uitvoeren op basis van hun gemeentelijke en
provinciale structuurvisies/omgevingsvisies (of in ZH nog de Visie Ruimte en Mobiliteit), omdat actueel
grondgebruik kan afwijken van de toekomstige functie/bestemming waarmee wel degelijk rekening
gehouden moet worden, in zin dat een toekomstige functie/bestemming niet gehinderd of onmogelijk
gemaakt mag worden.
NB: wees alert op dubbel/nevenfuncties, voor peilbesluiten in principe uitgaan van de
hoofdfunctie/gebruik. (…)(niet opgenomen: legenda)
Voormalige functiekaart
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Voorbeeld Grondgebruikkaart
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Bijlage 4

Peilinstellingen

Er is een aantal peilinstellingen dat toegepast kan worden bij een bepaalde peilkeuze. Deze instellingen
hebben hun voor- en nadelen.
Globaal heeft bij een bepaald grondgebruik op een bepaalde bodemsoort een bepaalde peilinstelling de
voorkeur. De plaatselijke omstandigheden bepalen of die voorkeur peilinstelling optimaal is. Uitgangspunt
bij de peilafweging is het bestaande peilregime.
De voorkeur peilinstellingen voor de verschillende soorten grondgebruik en bodemsoort zijn:
grondgebruik
natuur (bestaande)
natuur (toekomstig)
landbouw, veeteelt
landbouw, gewassen
bebouwd

glastuinbouw

bodemsoort
klei
veen
klei
veen
klei
veen
bestaand gebied (houten fundering)
stedelijke ontwikkeling op zand (na
ophogen)
stedelijke ontwikkeling op klei
stedelijke ontwikkeling op veen
klei
veen

voorkeur peilinstelling
flexibel
vast, zo mogelijk flexibel
volgens bestaand grondgebruik
zomer/winter
vast, zo mogelijk flexibel
flexibel
vast, zo mogelijk flexibel
vast
flexibel
flexibel
vast, zo mogelijk flexibel
flexibel
vast, zo mogelijk flexibel

Beheerstechnisch passen we het liefst een jaarrond (vast) peil toe. Maar er zijn redenen om daar juist
niet van uit te gaan. Hieronder gaan we in op een aantal mogelijkheden om af te wijken van een jaarrond
peil.
Daarnaast gaan we in op de situatie in geval van wateroverlast, waarbij we streven naar het herstel van
de normaliter geldende peilinstelling. Voor watertekortsituaties wordt verwezen naar de Regionale
Verdringingsreeks Amstelland, alsmede die voor Noord-Nederland.
Omdat natte en droge perioden er voor kunnen zorgen dat het peil niet in stand gehouden kan worden,
wordt per definitie een zogenoemde beheermarge opgenomen bij peilbesluiten, behoudens bij flexibel
peilbeheer. Meestal is dat plusminus 5 cm. Binnen een in het peilbesluit vastgestelde termijn (door juist de
weersomstandigheden kan dit echter langer duren) dient het peil dan weer op het streefpeil terug te zijn.
Dit geldt uiteraard voor situaties die met de beschikbare middelen zijn te beheersen.

Jaarrondpeil
Een jaarrondpeil is een peil dat het gehele jaar hetzelfde is. Dat is in ieder geval het streven, afhankelijk
van de weersomstandigheden.
Zomer- en winterpeil
Het instellen van een zomer- en winterpeil heeft een aantal voor- en nadelen:
Zomerpeil: bijvoorbeeld 0,10 – 0,30 cm hoger dan winterpeil
Voordelen:
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Positief effect op de waterkwaliteit (meer waterdiepte).
Minder wateraanvoer nodig, dus minder tekort.
Beter water ten behoeve van veedrenking.
Beter gietwater voor landbouwgewassen.
Hoger peil, bredere sloten, minder oversteek door vee.
Hogere grondwaterstanden:
- Vermindering droogte schade landbouwgewassen.
- Vermindering droogteschade natuur.
- Vermindering krimp van veengronden.

Minder risico voor funderingen.

Afname kwel (zie hierna bij wegzijging: vereist balansstudie).

Gunstig voor weidevogels.
Nadelen:

Toename wegzijging, er is dan wél weer meer inlaat nodig.

Ongunstig voor natuurvriendelijke oevers (gebaat bij flexibel peil).
Winterpeil: lagere grondwaterstand.
Voordelen:

Berging van neerslag.

Betere grondstructuur.

Vergroting draagkracht bodem (denk aan landbouwmachines).
Nadeel:

Ongunstig voor weidevogels.
De overgang van zomer- naar winterpeil en omgekeerd gebeurt in de regel op/in vaste data/perioden, te
weten respectievelijk op/rond 1 oktober en 1 april. Vanwege de verwachte klimaatveranderingen en het
verloop van de freatische grondwaterstand ter plaatse is het wellicht zinvol hierin meer flexibiliteit aan te
brengen. Omdat er verschillende belangen bij in het geding zijn (landbouw versus natuur) is tussen
provincies en inliggende waterschappen afgesproken een protocol te ontwikkelen waarin aangegeven staat
wanneer en hoe de overgangsdata flexibeler te maken. Voor AGV zal dat het vastleggen van de al
bestaande flexibiliteit betekenen.
Flexibel peil
Verdroging kan optreden door een te laag grondwaterregime of omdat voor het handhaven van het juiste
(grond-)waterpeil het noodzakelijk is om water van onvoldoende kwaliteit aan te voeren. De peilkeuze moet
ertoe leiden dat het aanvoeren van water met een onvoldoende kwaliteit zo veel mogelijk beperkt zal zijn
(onder meer om een goede oeverontwikkeling te stimuleren).
Flexibel peilbeheer is een middel om de inlaat van water van onvoldoende kwaliteit te kunnen voorkomen
of beperken. Om die reden kan het aantrekkelijk zijn om een flexibel peil te onderzoeken. In die gevallen
waarin het toch noodzakelijk is om water in te laten, zullen maatregelen genomen worden om de
natuurwaarden niet te sterk te schaden. Hierbij kan gedacht worden aan de locatiekeuze, aanvoerroute en
kwaliteitsverbetering van het inlaatwater.
Bij het kiezen voor flexibel peilbeheer in bebouwd gebied moeten de onder- en bovengrenzen voor de
drooglegging duidelijk vastgelegd worden, gezien de belangen die hier spelen. Het (nieuwe) bebouwd
gebied moet een bijdrage leveren aan het vasthouden en bergen van water, hetgeen kan door middel van
flexibel peilbeheer.
Als bij flexibel peilbeheer een lager peil gehanteerd wordt dan het huidige peil (oftewel het peil mag verder
uitzakken) dan kunnen processen ontstaan die tot eutrofiëring kunnen leiden. Dit zal per situatie uitgezocht
dienen te worden of en in hoeverre dit speelt.
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Een nadeel van flexibel peilbeheer is dat geen of beperkte doorspoeling mogelijk is. Een ander mogelijk
nadeel is dat extra bodemdaling kan ontstaan, waardoor weer nalevering van onder andere sulfaat kan
optreden.
Dynamisch peil
Het toepassen van dynamisch peilbeheer lijkt door de verwachte klimaatveranderingen een optie voor met
name de landbouw.
Bij dynamisch peilbeheer worden jaarrond meerdere peilinstellingen gehanteerd dan bij een zomer- en
winterpeil. Het aantal instellingen is onder meer afhankelijk van het groeiseizoen van (landbouw)gewassen,
doch afhankelijk van de weersomstandigheden kan ook vrij direct ‘ingegrepen’ worden.
Een punt van aandacht is de kostenafweging. Welke maatschappelijke baten levert het op tegenover de
kosten van de extra ingrepen in het watersysteem.
En wat zijn de negatieve effecten op natuurwaarden (natuurvriendelijke oevers, weidevogels).
Ook is een nadeel dat er bij een dynamisch peil relatief veel water wordt verplaatst (niet duurzaam,
mogelijk negatieve effecten op waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid).
Voorkeur peilinstelling
Op grond van het uitgangspunt dat het grondgebruik gefaciliteerd dient te worden in een bepaald gebied,
worden (naar aanleiding van de voorgaande mogelijkheden om een peil in te stellen) de peilinstellingen
gehanteerd zoals opgenomen in de tabel.
Tussentijds instellen waterpeil
AGV heeft de instrumenten om het nieuwe peil direct in te stellen, maar om schade te voorkomen bij
(grote) peilwijzigingen stellen we het nieuwe peil in stappen in.
In natuurgebieden kan een peilverhoging doorgaans zonder al te veel schade ingesteld worden. Met name
in gebieden met agrarische grondgebruik of landbouwgebied met natte natuurwaarden dienen we hier,
onder meer om schade aan het grasland en de bedrijfsvoering te voorkomen, zorgvuldig mee om te gaan
(ook de zettingsgevoeligheid kan een rol spelen, bij peilverlagingen). Daarom gaat AGV zeer terughoudend
om met het direct instellen van (grote) peilwijzigingen. Dit betekent:
− waterpeilen bij instelling van het peilbesluit alleen in één keer naar de gewenste hoogte brengen, als
het verschil tussen het praktijkpeil en het nieuwe peil minder is dan 5 cm;
− waterpeilen bij instelling van het peilbesluit over een periode van maximaal 5 jaar in stappen van
maximaal 5 cm per jaar ten opzichte van het praktijkpeil naar de gewenste hoogte brengen;
− bij bodemdaling: de waterpeilen gelijk houden aan de huidige situatie; via de bodemdaling wordt de
drooglegging geleidelijk verminderd en uiteindelijk wordt de gewenste of maximale drooglegging
gehaald.
− met het oog op te verwachte bodemdaling: een indexering toe passen zodat de drooglegging constant
blijft.

Wateroverlast
Door een afgewogen peilkeuze en waterinrichting ontstaat een goed peilbeheer onder de meeste
omstandigheden. Er zullen altijd situaties mogelijk zijn waarbij wateroverlast optreedt. Van AGV kan niet
verwacht worden wateroverlast volledig te voorkomen, aangezien de kosten die dan gemaakt moeten
worden de beperking van de schade zwaar overschrijden. Dat zou tot maatschappelijk onaanvaardbare
kosten leiden.
De acceptabele frequenties van wateroverlast zijn opgenomen in de normen voor wateroverlast in de
Waterverordening AGV 2017. Bij het voorgestelde maatregelpakket en peilkeuzes toetsen we hier aan.
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Grondgebruik

Norm
wateroverlastfrequentie

Binnen bebouwde kom:
Bebouwd gebied
1x per 100 jaar
Overig gebied
1x per 10 jaar
Buiten bebouwde kom:
Grasland12
1x per 10 jaar
Akkerbouw
1x per 25 jaar
Hoogwaardige land1x per 50 jaar
en tuinbouw13
Glastuinbouw
1x per 50 jaar
Bebouwd gebied
1x per 100 jaar
Tabel: Normen opgenomen in de Waterverordening.

Maaiveldcriterium

11

0%
5%
10%
1%
1%
1%
0%

Bij wateroverlast ten gevolge van calamiteiten of extreme neerslag wordt bij AGV/Waternet opgeschaald
naar een crisisbeheersingsorganisatie. Doel hiervan is het zo snel mogelijk verhelpen van de
overlastsituatie, en dus om de normale peilbeheersing weer te bereiken.
De volgende punten zijn dan van toepassing:

Inzet noodgemaal op locatie waar mogelijk.

Achterhalen oorzaak (meestal hemelwateroverlast en/of niet werken van kunstwerken).

Oplossen door onderhoudsplichtige direct actie te laten ondernemen of zelf oplossen door
calamiteitenteam (ter voorkoming kan in het kader van de schouw op specifieke zaken
gelet/gewezen worden).

Inzet van personen en middelen is in calamiteiten bestrìjdingsplannen geregeld.

Het inzetten van (historische) windmolens is een mogelijkheid die benut kan worden.

Evaluatie, en acties om herhaling te voorkomen.

Waterschaarste
Bij tekort aan water gelden de beschikbare Verdringingsreeksen.
De optredende schade bij waterschaarste wordt voornamelijk veroorzaakt door lage grondwaterstanden. In
het oppervlaktewater van polders kan de samenstelling van het water veranderen door waterschaarste. Dit
als gevolg van het grotere inlaatdebiet van (boezem)water met een doorgaans afwijkende samenstelling
om het waterpeil te handhaven. Voor veel vormen van grondgebruik kan deze veranderende samenstelling
consequenties hebben.
Uit de zoetwaterverkenning Midden-West Nederland is gebleken dat het uitvoeren van grootschalige
maatregelen tegen schade bij watertekorten niet rendabel is. Daarom is gekozen (door betrokken
waterbeheerders en provincies) voor de lijn om de schade bij waterschaarste te accepteren, maar om daar
waar het mogelijk is met beperkte middelen de schade te reduceren door gerichte maatregelen te nemen.
Aan de hand van verdringingsreeksen wordt het schaarse beschikbare zoete oppervlaktewater uit
Markermeer en Amsterdam-Rijnkanaal verdeeld over de regio. Daarbij wordt uitgegaan van de landelijke
verdeling tussen gebruikers en functies. Daar waar de minste schade aan de orde is, wordt het eerste

11

Het maaiveldcriterium geeft aan dat volgens de werknormen kleinschalige inundaties aanvaardbaar worden

geacht. Voor grasland bijvoorbeeld wordt het aanvaardbaar geacht als 5% van het areaal vaker dan eens per 10
jaar onder water staat, voor de diverse soorten bouwland is dat 1%.
12

13

Van 1 maart tot 1 oktober.
Zoals boom- en fruitteelt.
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gekort op de wateraanvoer richting dit gebied. Wanneer het watersysteem robuuster gemaakt wordt
(minder afhankelijk van inlaatwater) zijn de gevolgen van watertekorten kleiner.
Voor het gebied van AGV geldt de Verdringingsreeks Amstelland14, waarmee een nadere invulling van de
regionale prioritering is gemaakt (voor Noord-Nederland). In perioden van droogte kan dit voor bepaalde
activiteiten tot gevolg hebben dat er geen zoet water beschikbaar wordt gesteld. Dit ten gunste van onder
meer de stabiliteit van waterkeringen, voorkomen van klink en zetting bij veengronden en
drinkwatervoorziening. Hieraan ligt een belangenafweging ten grondslag waarbij vertegenwoordigers van
betreffende belangenorganisaties betrokken werden en worden. Zie ook de hiernavolgende figuur.
Regionale verdringingsreeks Amstelland
categorie 1:
veiligheid en
onomkeerbare
schade

categorie 2:
nutsvoorzieningen

categorie 3:
kleinschalig
hoogwaardig
gebruik

categorie 4: overige
belangen

1. Stabiliteit van
waterkeringen
2. Klink en zetting
3. Natuur (vermijden
onomkeerbare
natuurschade)

1. Drinkwatervoorziening

1. Proceswater

1. Stedelijk water

2. Energievoorziening

2. Tijdelijke beregening
kapitaalintensieve
gewassen

2. Beroepsvaart
3. Akkerbouw
4. Beregening sportvelden
5. Grasland
6. Recreatievaart
7. Natuur

<-------------------------------------------------KWA15 ---------------------------------->
In het algemeen is voor het peilbeheer alleen de benodigde omvang van wateraanvoer voor
peilhandhaving van belang. Bij knelpunten betreffende waterkwaliteit in een gebied, besteden we onze
plannen aandacht aan de waterkwaliteitsmodellering. Op basis van deze modellering kunnen we de
capaciteit van een inlaat en het bedieningsregime bepalen.

14
15

Geregeld in het Waterbesluit en in de Waterverordening AGV
De inzet van de KWA (= Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen: voorziet het gebied van Rijnland van zoet

water wanneer chloridegehalte op de Hollandse IJssel meer is dan 250 mg/l, de aanvoer bij Lobith minder is dan
1100 m3/s én er een ongunstige weersverwachting is) wordt niet alleen besloten op basis van de prioriteiten in
regio Amstelland. Besluiten over de inzet van de KWA worden in de KWA-commissie gedaan. De KWA staat
daarom “naast” de regionale verdringingsreeks Amstelland.
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Bijlage 5

Formele kaders

WAAR MOETEN WE BIJ EEN PEILBESLUIT REKENING MEE HOUDEN
In peilbesluiten of (watergebieds)plannen kan naar deze bijlage verwezen worden. In de toelichting bij de
peilbesluiten verwijst AGV voortaan naar dit hoofdstuk voor achtergrondinformatie over bepaalde
beleidslijnen. Alleen de informatie die van belang is voor de individualiteit van het betreffende peilbesluit
wordt dan nog in de toelichting beschreven. Verwachting is dat de omvang van de toelichting daardoor
vermindert. Onderstaande is niet bedoeld als volledige opsomming. Verder moet altijd worden gecheckt
welke kaders op dat moment actueel zijn.
1 Juridisch kader
Volgens de gezamenlijke provinciale verordening (Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
dient een peilbesluit actueel te zijn.
Het algemeen bestuur van AGV stelt het peilbesluit vast op grond van die verordening. Het voorstel voor
een peilbesluit komt tot stand na een uitgebreide procedure waarin iedereen op meerdere momenten de
gelegenheid krijgt om inspraak te hebben.
2 Beleidskader
Bij het opstellen van peilbesluiten houdt AGV rekening met beleid zoals dat op verschillende
bestuursniveaus geformuleerd is. In het resterende deel van dit hoofdstuk wordt het relevante beleid kort
beschreven; aangegeven is hoe dat beleid doorwerkt op de individuele peilbesluiten en het peilbeheer.
3 Vastgesteld beleid/nog niet vastgesteld beleid
Voor elk peilbesluit moet bij de inventarisatie van het ruimtelijke beleid, het waterbeleid en ander beleid
blijken of het beleid al uitgekristalliseerd is of nog in ontwikkeling is. Voorbeelden van vastgesteld
(vigerend) beleid zijn de rijks en provinciale structuurvisies en plannen. Bij beleid in ontwikkeling geeft AGV
aan of bij het opstellen van de peilbesluiten geanticipeerd is of zal worden op de te verwachten of
gewenste ontwikkelingen. Uiteindelijke dient de ontwikkeling concreet en uitvoerbaar te zijn. Uitvoerbaar in
de zin dat de financiering gewaarborgd is en dat de voor uitvoering van de ontwikkeling noodzakelijke
besluitvorming is gewaarborgd.
Anticipatie is vaak afhankelijk van voortschrijdend overleg. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen
binnen de gemeentelijke RO (vaak zijn bestemmingsplannen gedateerd) en ontwikkelingen rond de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook andere beleidsuitwerkingen binnen AGV kunnen gevolgen
hebben voor de peilbesluiten.
4 Peilbesluit en verwachte ruimtelijke ontwikkelingen
Bij de peilafweging wordt rekening gehouden met het huidige grondgebruik, of met het grondgebruik zoals
dat binnen een afzienbare periode verwacht kan worden in het gebied. De gevolgen voor het voor te
stellen oppervlaktewaterpeil zijn afhankelijk van de zekerheid in de ontwikkeling.
Er zijn grofweg 2 mogelijkheden:
1.
Het grondgebruik staat vast en de consequenties voor het oppervlaktewater-peil zijn duidelijk.
Bovendien zijn ze het resultaat van een volledig doorlopen watertoetsproces. Het nieuwe peil kan
AGV in het peilbesluit vastleggen. Indien nodig kan AGV een overgangspeil vaststellen voor de
periode totdat het grondgebruik en de bijbehorende inrichting op elkaar afgestemd zijn en het
nieuwe peil daadwerkelijk ingesteld kan worden.
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2.

De ruimtelijk plannen zijn nog niet ver genoeg uitgewerkt en de gevolgen voor het
oppervlaktewaterpeil zijn niet duidelijk. In dat geval zal AGV het peil afwegen op basis van het
huidige grondgebruik, tenzij we conform provinciaal beleid spijtmaatregelen moeten zien te
voorkomen Wel zal een advies voor de nieuwe situatie worden voorgesteld. Dit advies zal
vervolgens via de watertoets ingebracht worden in het planproces.
In de praktijk blijkt de zekerheid over het grondgebruik in een gebied gemiddeld niet langer dan 5 jaar
vooruit voorspelbaar.
5 Peilbesluit en GGOR
Het vaststellen van GGOR was een vast onderdeel van Watergebiedsplannen. GGOR staat voor
Gewenst Grond- en Oppervlakteregime. Aanvankelijk ging het bij het GGOR om nieuwe
droogleggingsnormen voor diverse vormen van grondgebruik, later speelde verdrogingsbestrijding een
belangrijke rol en ‘recent’ is de relatie van GGOR met de ruimtelijke ordening nadrukkelijk in beeld
gekomen.
6 Peilbesluit en gebiedsgericht werken
In de waterbeheerplannen van AGV wordt de ontwikkeling van gebiedsgericht werken verder ingezet. Deze
werkvorm gaat uit van een watersysteembenadering van grond- en oppervlaktewater. Deze werkvorm
betekent dat AGV samen met de betrokken partijen per gebied een studie uitvoert naar het functioneren
van het totale watersysteem (kwantiteit en kwaliteit, grond- en oppervlaktewater), onder normale
omstandigheden en tijdens extremen, en dat er een integrale afweging plaatsvindt met alle betrokken
(water)belangen. Dergelijke integrale aanpak leidt uiteindelijk o.a. tot het vastleggen van de gewenste
droogleggingen/waterpeilen per gebied en daardoor de gewenste peilen. Daaraan koppelt AGV een
maatregelenprogramma voor de gewenste inrichting, beheer en onderhoudssituatie van het watersysteem.
Door het eenmalig oppakken van een watersysteemanalyse ten behoeve van diverse taakvelden wordt de
werkefficiëntie verhoogd en hebben de maatregelen een multifunctioneel karakter. Uitvoering van
watersysteemanalyses en afstemming met derden vindt in één keer plaats in plaats van op meerdere
momenten. Gebiedsgericht werken is dus het integratiekader waarin AGV via het GGOR geïntegreerd
werkt aan peilbesluiten, ruimtelijke ontwikkelingen en de KRW.
Net als voor peilbesluiten zal gebiedsgericht werken een cyclisch proces doorlopen; bijstelling van plannen
zal plaats vinden na een bepaalde periode.

7 Peilbesluit en water - ruimtelijke ordening
Bij de afweging voor het te kiezen oppervlaktewaterpeil spelen de vormen van grondgebruik een
belangrijke rol. Anderzijds geeft AGV ook aan welke ruimte er nodig is voor een duurzaam watersysteem.
Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van (nieuwe) vormen van grondgebruik. Het aangeven van
de benodigde ruimte gebeurt op diverse wijzen. Op een dergelijke wijze waarborgt AGV dat nieuwe
situaties voldoen aan de gestelde eisen en denkt AGV actief mee in oplossingen voor de wateraspecten in
de inrichting om zoveel mogelijk aan de wensen te voldoen.
De beslissing over de bestemming blijft uiteraard de bevoegdheid van de
gemeente. Het is wenselijk dit overleg zo vroegtijdig mogelijk te houden, bijvoorbeeld bij
bestemmingsplannen en gemeentelijke waterplannen. Deze planvormen bieden een mogelijkheid voor een
voorbereidende invulling van het watertoetsproces. Een voorstel tot eventuele aanpassing van
oppervlaktewaterpeilen blijft voorbehouden aan het peilbesluit met de daaraan verbonden
inspraakprocedures.
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8 Gemeentelijke waterplannen
De gemeentelijke waterplannen (hiervan maken peilbesluiten geen onderdeel van uit, in tegenstelling tot
wat wel in stedelijke waterplannen het geval kan zijn) zoals die door AGV in samenwerking met de
gemeenten (daar ligt het initiatief) worden opgesteld, hebben het karakter van procesplannen. Daarin staan
afspraken over de verdere samenwerking (onder meer maatregelen en kostenverdeling).
Het karakter kan per waterplan verschillen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van ondersteunende
studies en andere gegevens over het watersysteem, gebruikt AGV deze gegevens als input, of worden er
afspraken gemaakt over het gezamenlijk uitvoeren van studies.

9 Watertoets/planadvies
Om te waarborgen dat provincies en/of gemeenten expliciet en op evenwichtige wijze de
waterhuishoudkundige doelstellingen meeweegt bij de afwegingen voor de ruimtelijke functiekeuzen en
voorschriften, is een watertoets verplicht. De watertoets (als proces op te vatten), uit te voeren door het
waterschap, moet inzichtelijk maken hoe het water in de ruimtelijke planvorming is meegenomen. Om dit te
stroomlijnen, geeft AGV in het vooroverlegstadium een wateradvies als grondslag voor de waterparagraaf
in het ruimtelijke ordeningsplan. Van het advies kan gemotiveerd worden afgeweken. Daarom moet de
waterparagraaf naast de invulling van het wateradvies ook aangeven of er nadelige gevolgen van een
ruimtelijke ingreep op het watersysteem zijn en hoe die worden gecompenseerd.
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Bijlage 6

Bodemdalingskaart

Zie PDF bijlage
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Bijlage 7

Vooruitblik Strategie Bodemdaling

In 2015 bepaalde AGV in zijn bestuursakkoord bodemdaling te willen remmen via een
toekomstbestendig peilbeheer. De toename van de waterbeheerkosten, de afname van de
waterkwaliteit, verzakkingen van infra en funderingen zijn hiervoor bekende aanleidingen. Recent komt
het thema bodemdaling op bestuurlijke agenda omdat de aandacht voor de vermindering van de
uitstoot van broeikassen bestuurlijk prioriteit krijgt. De ontwatering van AGV veengebieden draagt
hieraan sterk bij (jaarlijks ongeveer 0,5Mton CO2).
AGV agendeert het thema bodemdaling ook in de nieuwe nota peilbeheer. Deze heeft als strekking dat
het peil vanaf 2030 voor maximaal 75% bodemdaling volgt. Uitzonderingen hierop worden gemaakt
wanneer er gebiedsafspraken zijn gemaakt. Hiermee creëert AGV duidelijkheid over het lange termijn
perspectief en stimuleert AGV co-creatie nu actief om gebiedsgerichte maatregelen te ontwikkelen.
Daarvoor zoekt AGV tot 2030 in het hele veengebied als partner in gebiedsprocessen naar co-creatie
en een meer responsieve rol. Deze processen hebben als doel passende perspectieven per gebied te
ontwikkelen.
Om hierin maximaal samen met gebiedspartners op te trekken, komt AGV tot 2020 met hen tot
afspraken over rolverdeling en hoe te komen tot gebiedsperspectieven (spelregels). Dit sluit aan bij de
werkwijze van de op te stellen omgevingsvisies in 2019 door gemeenten en provincies in het kader
van de nieuwe omgevingswet. Daarbij zal ook de rolverdeling tussen partners (kunnen) veranderen.
Het waterschap is nu gewend de voorbereiding voor peilbesluiten en watergebiedsplannen als een
autonoom besluitvormingsproces ter hand te nemen. Met deze aanpak wordt dat proces veel meer
onderdeel van een breder en integraal gebiedsproces. Hierbij zijn investeringsbeslissingen van derden
en ruimtelijke ontwikkelingen minstens zo bepalend. Dit maakt dat de regie van deze
gebiedsprocessen niet op voorhand bij het waterschap ligt.
Deze hele strategie vergt een andere aanpak door AGV. Drie ontwikkelsporen zorgen voor de
gewenste ontwikkeling hiervoor: groeien in expertise, het positioneren van bodemdaling bij ‘ruimtelijk
regievoerende overheden’ en het samenwerken met gebiedsgebruikers in een open proces. Deze drie
sporen hebben een onderlinge relatie en beïnvloeden elkaar.
1.

Inhoudelijke ontwikkeling: groeien in expertise
Het proactief vergroten van technische kennis van maatregelen tegen bodemdaling of de effecten
ervan. Dit kan door samenwerking met kenniscentra, het uitvoeren van pilots, onderzoek naar
problemen van bodemdaling en de effectiviteit van oplossingen. Hierbij hoort de ontwikkeling van
instrumenten om te komen tot gebiedsgerichte toekomstverkenning en kosten-batenanalyse.

2.

Ontwikkeling van samenwerking met ‘ruimtelijk regievoerende overheden’: positioneren van
bodemdaling
Groeien in de samenwerking vanuit een inhoudelijk-functionele rol naar een partner die meedenkt
met en tegenspel biedt aan andere overheden. Zorgen dat we in de juiste netwerken zitten aan de
voorkant van belangrijke ontwikkelingen/ beleidsprocessen van ontwikkelingen die het gebruik van
de omgeving bepalen.

3.

Ontwikkelen van samenwerking met ‘gebiedsgebruikers’: open proces ontwikkelen
Deze lijn richt zicht op de ontwikkeling van expertise om in de gebiedsprocessen een open proces
te voeren. Daarnaast zal het waterschap moeten aanhaken en bij gebiedsprocessen en
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initiatieven van anderen. Doel is tijdige bewustwording en het activeren van maatregelen. Het
open proces vraagt groei in expertise om:
a. toekomstwensen, -beelden en belangen en kennis van anderen inventariseren en verbinden;
b. inzicht in de problematiek in eigen gebied creëren met
gebiedsgerichte toekomstverkenning;
c. gezamenlijk oplossingen ontwikkelen; en
d. daarbij om te gaan met de onzekerheid over de uitkomsten van dit proces.
Poldertafels zijn hiervan een goed voorbeeld. Aan deze tafel worden verschillende invalshoeken
samengebracht, zoals een toekomstverkenning, mogelijke maatregelen per gebied, noodzakelijke
randvoorwaarden vanuit waterbeheer en een kosten-baten analyse per gebied.
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