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Deze antwoordnota bevat een samenvatting van de (enige) zienswijze die is ingediend in de 
periode van terinzagelegging van het ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost van maandag 3 
maart tot en met dinsdag 15 april 2014 met een reactie daarop. Tevens wordt aangegeven of 
deze zienswijze leidt tot een aanpassing van het ontwerp peilbesluit.  
 
Zienswijze 
In het kader van het ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost is 1 zienswijze ontvangen, deze 
zienswijze is op navraag buiten de inspraakprocedure later aangepast:  
 
Tabel 1: Ontvangen zienswijzen met administratieve gegevens 

Nr Naam registratienr. Datum ontvangst 

1 Dhr C.J. van Driel, Rijk Taxatie & Advieskantoor 
B.V. namens dhr. H.J. Meijer Landbouwbedrijf 
Oosthof VOF  

2014009313  19-03-2014 

1 Dhr C.J. van Driel, Rijk Taxatie & Advieskantoor 
B.V. namens dhr. H.J. Meijer Landbouwbedrijf 
Oosthof VOF 

2014013711 23-04-2014 

 
De ontvangen zienswijze heeft betrekking op het onvoldoende verlagen van het zomerpeil. 
De ingebrachte zienswijze heeft niet geleid tot herziening van de in het ontwerp voorgestelde 
peilen. In tabel 2 is de zienswijze samengevat en is de reactie daar op weergegeven.  

 
Tabel 2: Inhoud van en reactie op ontvangen zienswijzen  
Nr Naam Onderwerp/ 

peilgebiedc
ode 

Samenvatting zienswijze Reactie / aanpassingen 

1 Rijk Taxatie & 
Advieskantoor 
B.V. namens 
dhr. H.J. 
Meijer 
Landbouwbedr
ijf Oosthof 
VOF 

Bathpolder, 
peilgebied 
GJP545  

Jarenlang is er wateroverlast op een 
perceel van ongeveer 3,5 ha hetgeen 
tot schade leidt. Op 23 april heeft 
dhr. van Driel aangegeven dat de 
klacht niet om de winterperiode gaat 
zoals in de zienswijze staat maar 
enkel om de zomerperiode. De 
voorgenomen zomerpeilverlaging van 
10 cm ten opzichte van het vorige 
peilbesluit vindt hij onvoldoende. De 
eerder voorgestelde 
maaiveldverhoging met vrijkomende 
baggerspecie uit de Vinkenisse- of de 
Bathsekreek vindt hij niet gewenst.  

In het peilbesluit stellen we voor 
om het streefpeil in de winter te 
handhaven (NAP -0,20 m).  
Bij het streefpeil in de zomer van 
NAP +0,20 m voldoet het gebied 
aan de norm dat maximaal 10% van 
het gebied een beperkte 
drooglegging mag hebben. Indien 
het zomerpeil zou worden 
verlaagd, komt de zoetwater-
aanvoer in gevaar. 
In het peilbesluit is voorzien in een 
vaststelling van de beheersmarge 
voor het peil nabij gemaal Rilland 
tijdens de normale 
zoetwateraanvoer. Voorheen kwam 
het peil op maximaal NAP +0,50 m. 
In dit peilbesluit is de 
beheersmarge begrensd tot 
maximaal NAP +0,40 m.  
Indien in extreem droge 
omstandigheden een hoger 
aanvoerpeil dan NAP +0,40 m nodig 
is om droogteschade te voorkomen, 
zal dit gebeuren in overleg met dhr 
H.J. Meijer. 
Ons aanbod om het maaiveld op te 
hogen met vrijkomende 
baggerspecie en daarmee een op-
timale drooglegging te krijgen op 
het betreffende perceel is door 
H.J. Meijer definitief afgeslagen. 
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