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Geactualiseerd beleid peilbesluiten

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

In te stemmen met het geactualiseerde beleid peilbesluiten

Inleiding
In januari 2017 heeft Waterschap Noorderzijlvest het Uitvoeringsprogramma 2017–2021
Peilbesluiten Bodemdalingsgebied uitgebracht. Met dit uitvoeringsprogramma zullen tot en met
2021 negen peilbesluiten genomen worden. Bovendien zijn nu de peilbesluiten in de NBW-polders in
voorbereiding. Daarom is het juist op dit moment extra belangrijk dat het beleidskader zo snel
mogelijk op orde is.
De normen en beleidsuitgangspunten waarop peilbesluiten gebaseerd moeten worden, zijn deels
verouderd. Peilbesluiten die nu geprogrammeerd staan voor het bodemdalingsgebied en de NBWpolders, en later ook in de andere gebieden, zouden zo goed mogelijk moeten voldoen aan actuele
normen en beleidsuitgangspunten, want alleen dan kunnen peilbesluiten goed onderbouwd worden
bij belanghebbenden. Bovendien is de kans op optimaal functionerende peilgebieden dan het
grootst.
Beoogd effect
Dit geactualiseerde beleid zal ertoe leiden dat peilbesluiten volgens actuele wet- en regelgeving
genomen worden. Bovendien geeft dit nieuwe beleid voor het eerst een kader voor het meenemen
van de volgende thema’s in peilbesluiten:








Wateroverlast
Bodemdalingsprognoses
Zoetwatertekort
Sturing watersysteem
Veen
Drainage
Waterkwaliteit

Argumenten
1.1 Wijzigingen in wet- en regelgeving maken actualisatie noodzakelijk.

Het oude beleidsdocument voor peilbesluiten1 gaat nog uit van inmiddels vervallen wet- en
regelgeving. Bovendien geeft dit oude beleid niet aan hoe peilbesluiten met bovengenoemde
thema's rekening moeten houden. Het geactualiseerde beleidsdocument lost deze problemen op.
1.2 Meenemen van actuele thema’s voorkomt tussentijdse bijstelling van peilbesluiten.
Het is aannemelijk dat ingelanden van het waterschap verwachten dat bij peilbesluiten rekening
gehouden wordt met bovengenoemde thema's. Het niet meenemen van bovengenoemde thema's
kan ertoe leiden dat enkele jaren na een peilbesluit opnieuw een gebiedsproces opgestart moet
worden om bijvoorbeeld te toetsen op wateroverlast. Dit geeft bij ingelanden onzekerheid ten
aanzien van het no-regret gehalte van maatregelen die bij peilbesluiten genomen worden.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1 Het beleidsdocument is kaderstellend
Het beleidsdocument is kaderstellend. Voor bepaalde onderdelen is het wenselijk om extra
onderzoek uit te voeren. Hiermee worden onderdelen nader gespecificeerd. Het geactualiseerde
beleid geeft aanbevelingen voor dit aanvullende onderzoek.
1.2 Een programmering zal inzicht geven in de benodigde middelen
Consequenties voor benodigde tijdsinvestering, uitgaven en peilbesluitenplanning zijn niet volledig in
kaart gebracht in het beleid. De genoemde consequenties zullen in beeld gebracht worden in een
uitvoeringsprogramma. Een belangrijke reden hiervoor is dat de precieze consequenties zeer
gebiedsafhankelijk zijn.
Financiën
Uitvoering van het geactualiseerde beleid zal in bepaalde situaties meer onderzoek vereisen om te
komen tot een peilbesluit. Dit laatste zal naar verwachting echter niet tot grote toenames in
bestedingen leiden. Deze financiële consequenties van het geactualiseerde beleid kunnen vooralsnog
binnen het daartoe bestemde budget (Beheerproduct Peilbesluiten) worden opgevangen.
Communicatie
Het beleid peilbesluiten zal na vaststelling tijdens een bijeenkomst gepresenteerd worden aan
belanghebbenden binnen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Wetterskip, Provincie Groningen en
Provincie Drenthe.
Uitvoering
Na vaststelling van dit geactualiseerde beleid, zal het iedere vijf jaar worden geëvalueerd, en zo
nodig geactualiseerd. Eind 2018 zal een uitvoeringsprogramma voor nieuwe peilbesluiten in het nietbodemdalingsgebied geschreven worden. Dit uitvoeringsprogramma zal uitgaan van het
geactualiseerde beleid.
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