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BESLUIT VV: 
VERLENGING PEILBESLUITEN 

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; 

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta 
d.d. 9 September 2008; 

gezien het advies van de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering van 
22 September 2008; 

overwegende dat: 
- genoemde vigerende peilbesluiten binnen anderhalf jaar komen te 

vervallen; 
de huidige waterhuishoudkundige situatie is niet of weinig gewijzigd ten 
opzichte van de waterhuishoudkundige situatie ten ti jde van vaststelling; 
de praktijkpeilen zijn niet of nauwelijks gewijzigd (alles wordt binnen de 
beheersmarges beheerd); 
er geen structurele klachten bij het waterschap bekend zijn die gerelateerd 
kunnen worden aan het handhaven van de vigerende peilen; 
er voor de peilbesluiten 'Staring' en 'Johan Vis' wijzigingen in functie zijn 
toegekend, die nu worden uitgewerkt in het project 'Nieuwe Dordtse 
Biesbosch'; 
er voor het peilbesluit 'Noordbovenpolder' wijziging in functie is toegekend 
waarbij het bemalingsgebied op termijn niet meer actief zal worden beheerd 
en als zodanig ook als bemalingsgebied/peilgebied komt te vervallen. 
voor de bemalingsgebieden van 'Hogezandsepolder', Torensteepolder' en 
'Cromstrijen'_een studie wordt uitgewerkt waarbij gekeken wordt naar de 
mogelijkheid om de drie bemalingsgebieden samen te voegen en waarbij 
naar verwachting aanpassingen in waterpeil en peilgebieden noodzakelijk zal 
z i jn; 
voor het bemalingsgebied Groot Voorne West medio 2010 een gebiedsplan 
zal worden opgesteld. De gehele waterhuishouding zal worden bekeken en 
maatregelen zullen worden genomen om een en ander aan te passen of te 
verbeteren. 

gelet op: 
Wet op de waterhuishouding artikel 16, Verordening Waterbeheer Zuid-
Holland artikel 14, Waterschapswet artikel 77; 
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De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te verzoeken de geldigheid voor elk 
van de onderstaande vigerende peilbesluiten te verlengen met de daarvoor 
geldende maximale verlengingstijd van 5 jaar. 

- Cromstrijen (exclusief peilgebied 1); 
- Groot Voorne West; 
- Hogezandsepolder; 
- Johan Vis; 
- Loudon; 
- Noordbovenpolder; 
- Noorderdam; 
- Prinsenheuvel; 
- Stadspolders; 
- Staring; 
- Torensteepolder; 
- Weeskinderendijk. 

Dordrecht, 9 oktober 2008. 

De Verenigde Vergadering voornoemd, 
secretaris-directeur, dijkgraaf, 

drs. A.A. van Vliet. \ncf. J.M. Geluk. 


