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Onderwerp 

Goedkeuring peilbesluit Reijerswaard-oost 

Geacht college. 

Op 27 September 2007 heeft de Verenigde Vergadering van uw waterschap een peilbesluit 

vastgesteld voor het op bijhorende waterstaatkundige tekening aangegeven gebied 

Reijerswaard-oost. Bij uw brief van 10 oktober 2007 heeft u dit besluit aan ons ter goedkeuring 

aangeboden. 

Bij besluit van heden verlenen wij goedkeuring aan het peilbesluit Reijerswaard-oost. Bijgaand 

zenden wij u het goedgekeurde exemplaar van het besluit en de bijbehorende gewaarmerkte 

waterstaatkundige tekening. De goedkeuring heeft betrekking op de door u vastgestelde 

begrenzing van de peilgebieden en de daarbij behorende waterpeilen. 

De door u verstrekte informatie met betrekking tot de peilafwijkingen nemen wij voor kennisgeving 

aan. Hiervoor geldt krachtens de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland geen 

goedkeuringsvereiste. 

Eozoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

25«B AW Dan Haajj 

Tram a en bus 65 

stoppcn bij net 

provirtdehuis. Van at 

station Den I iaag CS Is 

hel liar minuten lopen. 

De parkeerru Trie vcor 

auto's Is beperkt 

Bij de goedkeuring hebben wij het volgende overwogen. Door ons college zijn voor de gebieden 

Donkersloot, Gorzen en Crezeepolder voor het laatst peilbesluiten goedgekeurd op 

respectievelijk; 7 juni 1994, 30 november 1992 en 8 februari 1994. De vastgestelde waterpeilen 

zijn afgestemd op de bodem, functie en het grondgebruik. De droogleggmgen behorend bij de 

vastgestelde oeilen zijn conform de Nota Uitwerking Peilbeheer (NUP). Wij kunnen instemmen 

met de behandeling van de ingediende zienswijzen door uw algemeen bestuur. 

Volledigheidshalve wijzen wij u op artikel 151 van de Waterschapswet waarin de mogelijkheid van 

beroep en bekendmaking van ons besluit zijn geregeld. Het beroep kan worden ingesteld, binnen 
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zes weken met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking, bij de Rechtbank s 

Gravenhage. sector Bestuursrecht. postbus 20302. 2500 EH Den Haag. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

voor dezen, 

drs. D.M A Jakobs-Coolen 

hoofd bureau Cobrdinatie 

Doze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat ergeen fysieke handtekening in de brief. 

Bijtagen 

- Beslurt 
- Gewaarmerkte waterstaatkundige kaart 
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c*w*ww goedkeuring peilbesluiten Reijerwaard-oost, Rozenburg en Voorne-oost 

HolLindse 
Delta 

Het college van Gedeputeerde Staten 
van Province Zuid-Holland 
Postbus 90602 
2509 LP DENHAAG 

Geacht college, 

Op grand van artikel 22 en 23 van het reglement voor ons waterschap en artikel 
./. 10 van de verordening Waterbeheer Zuid-Holland zenden wij u hlerbij ter 

goedkeuring het besluit van de verenigde vergadering tot vaststelKng van de 
peilbesluiten Reijerwaard-oost, Rozenburg en Voorne-oost nr. B0701645, d.d. 
27 September 2007 met toelichtingen en bijbehorende bijlagen. 

De goedgekeurde exempiaren van de peilbesluiten zien wij graag van u 
tegemoet. 

Hoogachtend, 

dijkgraaf en heemraden, 
secretaris, dijkgraaf 

van Gerdingen 

SPpy/07/?38 

Biilaaen: 
W-besluit van 27 September 2007, nr B0701645 met behandelde 
2ienswijzen; 

- Procedure; 
Peilbesluit Reijerwaard-oost met toelichting en tekeningen (in viervoud); 
Peilbesluit Rozenburg met toelichting en tekeningen (in viervoud); 
Peilbesluit Voorne-oost met toelichting en tekeningen (in viervoud). 
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•esuirrw: 
VASTSTELUNG VAN DC P — M W I R EUf RW AA RD-OOST, 
ROZENBURG EN VOORNH-OOST 

Of VERENIGOC VERGADCRING VAN WATERSCHAP HOLLANDS* DELTA; 

op voordracht van dijkgraaf an heemraden van waterschap Hollandsa Delta 
d.d. 28 augustus 2007; 

gezten net advles van de commissie Waterhurihoudtng en Waterzurvering van 
10 September 2007; 

overvregende dat: 
de gekMgheidsduur van 10 Jear voor de vigerende petibestuten Donkersioot 
De Gorzen, Crezeepoider en Voome-oost Is vertopen; 
herzienlng van peitbesluit Rozenburg noodzakelijk is. OR ten aanzien van de 
uitvoeringsproblemen Wj net reallseren van de voorgesteJde pellen zoats 
gesteld in net peHbeskitt Rozenburg van 19 September 2003; 
de wastgestetde ontwerp peilbesluiten na ti}d*g voorafgaande openbare 
bekend making valgens de irvspraakverordening water&chap Hollandse Delta 
gedurende 6 wefcen, te websn vanaf 11 jum 2007 tot en met 20 jult 2007, 
op de daartoe in deze verordening aangewezen plaatsen en via internet voor 
een Seder ter Inzage heeft gelegen; 
er in de periode van 11 juni 2007 tot en met 20 juii 2007 enkele ziensvrrjzen 
aan net waterschap kenbaar zi j n gemaakt en die nebben getetd tot 
aanpassingen in de ontwerp petfoesJurten. 

geletop: 
- artikel 16 van de Wet op de vraterhuishoudlng; 
- hoofdstuk 4 , artikel 12 en volgende en hoofdstuk 6, artikel 19 t /m 22 van 

de Verordening Waterbeneer Zukj-Holland; 
- artikel 77 en 79 van de Waterschapswet; 
- net Reglement voor net waterschap Hollandse Delta; 
- de Inspraakverordenlng waterschap Hollandse Delta 2005. 

B E S L U I T : 

Het petlbestuit Donkersioot, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van 
net voormalkje waterschap Usselmonde d.d. 14 oktober 1993 en 
goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provmde Zuid-Hofland 
op 16 ]uni 1994 blj besluit nr DWM/76878, in te trekken; 
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Het peilbeslurt De Gorxen, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van 
hot voormaiige waterschap Usselmoode d.d. 26 maart 1992 an 
goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de province ZuKJ-HoHjnd 
op 30 november 1992 bij beskiit nr. DWM/38821, In te trekken; 

Hat peiibesJurt Crexeepoider, vastgesteld door da Verenigde Vergadering van 
hat voormaiige waterschap Usseimonde d.d. 14 oktober 1993 en 
goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provinde ZuW-MoMand 
op 16 jum 1994 bij bestuit nr. DWM/64273, In te trekken; 

Hat peilbeslurt Rozenburg, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van 
het voormaJIge waterschap Oe Brieise Dijknng d.d. 19 September 2003 en 
goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provinde Zuid Holland 
op 5 decamber 2003 bij besluit nr. OGWM/2003/13826, In te trekken; 

Het peilbestuft Voorne-Oost, vastgesteld door de Verenigde Vergadertng van 
het voormaiige waterschap Oe Brietee Dfjkrtng d.d. 23 September 1994 en 
goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provinde Zuid Holland 
op 29 maart 1995 Wj besiult nr. DWM/84615, In te trekken; 

Vaststellen van da bij dlt besluit behorende behandelde zienswtjien; 

VastsbiBen van de peilbeskjiten Reijerwaard-oost Rozenburg en Voorne 
oost met de navolgende peUen: 

Voor pellbesiuit Reijerwaard-oost 

In peilgebied DSLi 
in peilgebied DSL? 
in peilgebied OSL3 
in peilgebied OSL4 
In peilgebied DSL5 
in peilgebied DSL6 

mpertgebiedGRZl: 
in peilgebied GRZ2: 
in peilgebied GR23: 

in peilgebied CREI: 
in peilgebied CRE2: 
In peilgebied CRE3: 

-inpeikjet>ied20.0i: 
- inpatiget>iea204}2: 
- in peilgebied 20.0 
- in peilgebied 20.04: 
- in peilgebied 20. 
• In peilgebied 20.06: 
- in peilgebied 20.07: 

^_J*t>e»lgebied 20.08: 

StreefpeJI 

• i t 00m NAP; 
-1,35 m NAP; 
-0,65 m NAP; 
-0.6S m NAP; 
-0,45 m NAP; 
-1,20 m NAP; 

-0,75 m NAP; 
-1,10 m NAP; 
-1,40 m NAP; 

-0,75 m NAP 
-1,00 m NAP; 
-0,70 m NAP. 

Streefpeil 

Wkrterpeil 

-0,85 m NAP; 

Gcedgokmird door Gedeputeerde Siatea 
van Zuld-Hoiiand 

Nr. DGWM/ p * " - 1**7 - J 1 } $ZC) 

S-Graveratooa, £ Q DEC. 2 0 0 7 
VnCT 0228A 

- B l » l g e b i e d j . 0 l : 
-in peitgabiad 3. 
- in gej]gebied-3v03T 

Streefpeil 

mijov 
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\ m pcilgebied 3.04: 
- in peilgebied 3.05: 
- irkpetigebied 3.06: 
- in peilgcbted 3.07*. 

«n p«-Jfetted 3.06: 
- m pehgebied 3.09: 
- in peMtettied 3.10: 
- in pelgetted 3.11: 
- in peflgefed 3.12: 
- in psilgebfej 3.13: 
- in ptilgebMl 3.14: 
-lnpeilgeWedtt.15: 
- in peilgebted 3\ l6: 
- in peitgebied 3.17: 
- in pe.kjebied 3. IB: 
- inpei»g*bied3.19: 
- in peflgebtod 3 . 2 0 : \ 
- inpt«u*t ted3.21: \ 
- In peNgebied 3.22: \ 
- in peitgebied 3.23: N 

- In peilgebied 3.24: 
- in peMgebted 3.25: 
- in p«!geb*ed 3.26: 
- If? peilgebted 3.27: 
- in pdigebied 4.01: 
- in peiigebied 4 02. 
- in petigebied 4.03: / 

- in pdUfenjking 3-AP03 
- in pe<MW<)king 3AP04 
- m petefirijldng 3CAP05 
- in peHaftrtjking/3 AP06 
-»np«>afwijk*n«/3.AP08 
- in peilafwiJkMj 3.AP10 
- In Pdlafwlj^ng 3.AP11 
- In peHafMffcing 3.AP12 
- in petian«f]king 3.AP18 
- in peHafjw'jkirK) 3.AP19 
- in peilafo-fjldng 4.AP01 
- in peiWWjjking 4.AP02 
- in wrtafwljklng 4.AP04 
- in pHWWiJidng 4.AP05 
- m>0«ildfvvijkif>9 4.AP06 
- iff peilafwijking 4.AP07 
- * i pettafwitking 4.AP08 

-2^0f*l«£. 
-2,75 m N * ; 
- 2 * 0 m NAP; 
•Q,JQmHfiP; 
-2£0n/NAP; 
-0,75 Ai NAP; 
-0,4flfrnNAP; 
2,00mNAP; 

-2y2SmNAP; 
-X.80 m NAP; 
/0 .50 m NAP; 

/ -2 ,00 m NAP; 
/ -1,25 m NAP; 

/ -1,65 m NAP; 
/ -2,50 m NAP; 

/ -0,30 rn NAP; 
/ -0,70 m NAP; 

/ -0,40 m NAP; 
/ -1,75 m NAP; 

V / -1,80 m NAP; 
\ / -2,40 m NAP; 

V +0,40 m NAP; 
A +0,60 m NAP; 

/ \ -1,80 m NAP; 
/ \ -1,75 m NAP; 

\ -1,90 m NAP; 
V -2,25 m NAP; 

\ -2,55 m NAP; 
\ -3,00 m NAP; 

\ -2,80 m NAP; 
\ -2,90 m NAP; 

\ 2 , 6 0 m NAP; 
^ , 0 0 m NAP; 
-2\B0mNAP; 
- 2 3 0 m NAP; 
-l^lOmNAP 
-2,70Nji NAP; 
-2,10 r\NAP; 
-2,50 m>IAP; 
-2,60 m NAP; 

: -2,40 m NAP; 
; -2,75 m NA* 

-1,50 m NAP; 
-0,70 m NAP. 

Holiandse 
Delta 

-un m nm 

Oe pei!besJurt«n treden in werking op vrfjdag 5 oktober 2007. 

Dordrecht, 27 September 2007. 

De Vererrtgde Vergadertng vtxjrnoernd, 
dijfcgraaf. 
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Peilschalen 

Peilgebiednummer met waterpeil in m t.o.v. NAP 

Gemaal 

Vaste stuw 

Stuw regelbaar 

Stuw automatisch 

fr~< Afsluitbare duiker 

•**» Hevel 

) Regelbare stuw, te realiseren 
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