Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest:

overwegende dat
- het gebied de Noordpolder, bestaande uit de watersysteemonderdelen Noordpolder,
stuwgebied Hiddingezijl, stuwgebied Warffumerverlaat en een aantal kleiner
stuwgebiedjes, de afgelopen jaren hydrologisch is geanalyseerd en getoetst;
- de bodemdalingsprognoses zijn meegenomen in de toetsing;
- het huidig peilbeheer niet overeenkomt met de droogleggingsnormen van de
provincie, vastgelegd in de Leidraad Peilbesluiten;
- de drooglegging groter is dan de gestelde norm;
- dat onderbouwd afgeweken mag worden van de gestelde norm;
- er onderzocht is of kleine peilveranderingen een gunstig effect hebben voor de
huidige functies in het gebied en dit geen verbetering zou opleveren;
- dat het effect van grote peilveranderingen beperkt is;
- grote peilveranderingen niet wenselijk zijn omdat het huidige systeem ingericht is
op het bestaande peil;
- het zoetwateraanvoersysteem van essentieel belang is voor het landbouwkundig
gebruik in dit gebied;
- als gevolg van peilverhoging een deel van de drainage onder water zou kunnen
komen te liggen;
- er geen droogte schade wordt ervaren in het gebied door de goed capillaire werking
van de ondergrond;
- met de provincie overeenstemming is om het huidige peil te consolideren in het
peilbesluit;
- het, met het oog op de rechtszekerheid van belanghebbenden, wenselijk wordt
geacht de toekomstige waterpeilen in het gebied vast te leggen in een peilbesluit;
- het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het ontwerp- peilbesluit
heeft vastgesteld in haar vergadering van 7 december 2011;
- er met de streek en belanghebbenden is gecommuniceerd en het ontwerp is
toegelicht;
- het ontwerp-peilbesluit Noordpolder met de daarbij behorende stukken ter inzage
heeft gelegen van 10 januari 2012 tot en met 2 maart 2012;
- gedurende de periode van tervisielegging van het besluit door belanghebbenden één
zienswijze naar voren is gebracht;
- het standpunt van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest is
vastgelegd in de Reactienota zienswijze peilbesluit Noordpolder;
- het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, gelet op de inhoud van
de inspraakreactie, het standpunt van het Dagelijks Bestuur overneemt en geen
aanleiding ziet om het definitieve peilbesluit Noordpolder ten opzichte van het
ontwerp-besluit gewijzigd vast te stellen;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest
d.d. 9 mei 2012;

gelet op artikel 5.2 van de Waterwet, gelezen in samenhang met de bepalingen, zoals
opgenomen in Titel 3.7 (Peilbesluiten) van de Omgevingsverordening provincie Groningen
2009;

voorts gelet op het bepaalde in de artikelen 56 juncto 77 van de Waterschapswet, alsmede de
artikelen 83 en 84 van die wet;

BESLUIT:
I. vast te stellen het peilbesluit Noordpolder, zoals bedoeld onder II, inclusief de daarbij
behorende kaarten;
II. de peilen per peilvak als volgt vast te stellen:
Voorgestelde peilen
GPG-code
Oppervlakte (ha)
1022
430,3
1141
2918,2
1451
494,3
1711
70,3

Nieuw peil ( mNAP)
Zomer
Winter
-0,23
-0,53
-0,33
-0,44
-0,60
-0,70
+0,30
+0,30

peilvak
Vast
Warffummerverlaat
Noordpolder
Hiddingezijl
Electraboezem
(Klutenplas)
Dijksloot onderdeel van
GPG 1688, 3 stuwen:

688
703
662

0,8

+0,33
+0,29
+0,10

Zeewijkerstuw
Salome
Communiestuw

III. vast te stellen de Toelichting op het peilbesluit Noordpolder (april 2012), waarin onder
meer een uiteenzetting omtrent de aan dit besluit ten grondslag liggende
belangenafweging en de daarvan te verwachten effecten is opgenomen;
IV. te bepalen dat de Toelichting op het peilbesluit Noordpolder in juridische zin
onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het peilbesluit voor dit gebied;
V. te bepalen dat dit peilbesluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op die
van de bekendmaking.
Aldus besloten in de vergadering
van het Algemeen Bestuur van het
waterschap Noorderzijlvest, gehouden
op 6 juni 2012 te Groningen.
Het Algemeen Bestuur:

drs. L.P. Middel, dijkgraaf
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