Besluit vrijstelling, krachtens artikel 4.22 Keur AGV 2017, voor peilafwijkingen ten behoeve van
hoogwatervoorzieningen
Besluit van het dagelijkse bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 28 mei 2019 tot het
verlenen van vrijstelling voor het voeren van een van het peilbesluit Holland Sticht, Voorburg Oost
(BBV19.0186) afwijkende waterstand in de aangewezen hoogwatervoorzieningen;
Het dagelijks bestuur
gelet op artikelen 4.22, lid 1 van de Keur AGV 2017;
overwegende dat de waterstanden in de hoogwatervoorzieningen tegemoet komen aan de
specifieke particuliere belangen in de hoogwatervoorzieningen;
overwegende dat de afwijkende waterstanden geen afbreuk doen aan de doelstellingen die
ten grondslag liggen aan het peilbesluit Holland Sticht, Voorburg Oost;
besluit:

Artikel 1.1

(activiteit)

1.

Vrijstelling wordt verleend van artikel 4.11, lid 2, onder b en artikel 4.10, onder k van de Keur
AGV 2017 voor:
a. het voeren van een waterstand die afwijkt van het peilbesluit;
b. het hebben, vervangen en verwijderen van de kunstwerken die noodzakelijk zijn om
de afwijkende waterstand te kunnen handhaven;
binnen de door het bestuur op kaart aangegeven peilafwijkingengebieden.

2.

De vrijstelling bedoeld in lid 1, sub a, is niet van toepassing op voor het eerst aanbrengen van
een inlaat in een peilafwijkingengebied.

Artikel 1.2

(specifieke zorgplicht)

1.

Degene die een vergunningvrije activiteit verricht als bedoeld in artikel 1.1 en weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor de
belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, is verplicht:
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die
gevolgen te voorkomen;
b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk
te beperken of ongedaan te maken;
c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te
laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.

2.

Die plicht houdt in ieder geval in dat:
a. de waterstand in het peilafwijkingengebied wordt gehandhaafd binnen de marges
zoals aangegeven op de kaart van het peilafwijkingengebied;
b. niet meer water in het peilafwijkingengebied wordt ingelaten dan noodzakelijk om de
waterstand, bedoeld onder a, te kunnen handhaven;
c. nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterbeheer door het waterschap worden
voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt;
d. nadelige gevolgen voor de stabiliteit van waterkeringen worden voorkomen, beperkt of
ongedaan gemaakt;
e. een inlaat heeft een binnendiameter van maximaal 100 mm en een instroomopening
van maximaal 50 mm, en is afsluitbaar en goed zichtbaar gemarkeerd.

3.

Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de kunstwerken binnen het
peilafwijkingengebied berust bij de gerechtige, tenzij op de kaart voor het
peilafwijkingengebied een ander is aangewezen.

4.

De gerechtigde is verplicht de aanwijzingen van het waterschapsbestuur op te volgen.

Amsterdam, 28 mei 2019,

Het dagelijks bestuur,

secretaris

dr. ir. G. M. van den Top,
dijkgraaf

Toelichting
Algemeen
De vrijstelling is bedoeld om bestaande situaties te kunnen conserveren bij het opstellen/herzien van
een peilbesluit. Het gaat hierbij om onder meer de volgende situaties.
1.
2.

Bestaande bebouwing in landelijk gebied (hoogwatervoorzieningen)
Landgoederen en kleine natuurgebieden

Artikelsgewijs
Artikel 1.1
Lid 1, sub b
De meest voorkomende kunstwerken voor peilafwijkingengebieden zijn stuwen, keerschotten, inlaten
en pompen.
De vervanging en eventueel (ver)plaatsing van een kunstwerk mag plaatsvinden binnen de grenzen
van het peilafwijkingengebied; de ‘grens’ tussen het peilafwijkingengebied en het polderpeil mag niet
wijzigen. Verplaatsen van grensschotten of-stuwen tot buiten de grenzen van het
peilafwijkingengebied is vergunningplichtig en handhaafbaar omdat de vrijstelling alleen geldt binnen
het peilafwijkingengebied.
Omdat het waterschap het aantal inlaten wil beperken, valt het aanbrengen van een nieuwe inlaat niet
binnen deze vrijstelling.
Het komt nog wel eens voor, dat een kunstwerk zowel een functie heeft als peilscheiding ten behoeve
van het peilbesluit als een functie voor de peilafwijking. Deze kunstwerken zijn in beginsel in beheer bij
het waterschap en staan op de kaarten van de peilbesluiten. De vrijstelling is hierop niet van
toepassing.
Lid 3 sub a In zijn algemeenheid is vanuit waterhuishoudkundig belang gewenst dat de waterstand in
het peilafwijkingengebied niet hoger komt dan het boezempeil en niet lager dan het polderpeil.
Daarom geldt dan ook de verplichting om alle maatregelen te nemen om de waterstand binnen die
bandbreedte te handhaven. De bedoelde uiterste waterstanden worden voor elk peilafwijkingengebied
op kaart aangegeven als de ‘beheermarge’ van de rechthebbenden binnen het peilafwijkingengebied.
Voor het onderhoud van de oppervlaktewateren en kunstwerken binnen het peilafwijkingengebieden
gelden de onderhoudsbepalingen bij of krachtens de Keur.

