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Peilbesluit Tussenboezem Vinkeveense plassen en Eilinzon

Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
(BBV18.0412)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 november 2018,
gelet op het door het toenmalige bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 25 november
2004 vastgestelde en bij besluit van 14 februari 2005 met nummer 2005WEM000575i door gedeputeerde staten
van Utrecht goedgekeurde peilbesluit voor de Tussenboezem Vinkeveense plassen, onderdeel van het peilbesluit
voor de Polders Groot Wilnis Vinkeveen, Oukoop/Demmerik, Gagel en Groot en Klein Oud Aa;
en gelet op het door het toenmalige bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 21
december 2000 vastgestelde en bij besluit van 14 februari 2001 met nummer 2001WEM000349i door
gedeputeerde staten van Utrecht goedgekeurde peilbesluit voor Eilinzon en Buitenborgh, onderdeel van het
peilbesluit voor de Polder Baambrugge Westzijds.
overwegende:


dat het peilbesluit voor de Polders Groot Wilnis Vinkeveen, Oukoop/Demmerik, Gagel en Groot en Klein
Oud Aa is vastgesteld op 25 november 2004 door het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht.;



dat de Tussenboezem Vinkeveense plassen daar onderdeel van uitmaakt



dat het peilbesluit voor de Polder Baambrugge Westzijds is vastgesteld op 21 december 2000 door het
algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht



dat Eilinzon en Buitenborgh daar onderdeel van uitmaken;



dat het wenselijk is voor deze gebieden het peilbesluit te actualiseren;



dat met dit peilbesluit Tussenboezem Vinkeveense plassen en Eilinzon invulling wordt gegeven aan de
door Gedeputeerde Staten van Utrecht vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking
2016) en het Waterbeheerplan 2016-2021 van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;



dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen
overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt;



dat het peilbesluit overeenkomstig het gestelde in artikel 4.4 van de Waterverordening Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is voorbereid conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;



dat het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken, overeenkomstig het bepaalde in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 17 november 2017 tot en met 28 december 2017 voor
een ieder ter inzage hebben gelegen en de omgeving geïnformeerd is via een publieksbijeenkomst op
28 november 2018;



dat 35 zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in het peilbesluit;

gelet op artikelen 4.2 t/m 4.5 van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2017);
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;
BESLUIT:
I.

Het geldende peilbesluit voor de Polders Groot Wilnis Vinkeveen, Oukoop/Demmerik, Gagel en Groot en
Klein Oud Aa (vastgesteld 25 november 2004, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij
besluit 14 februari 2005), in te trekken met ingang van de onder V van dit peilbesluit genoemde datum;
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II.

Het geldende peilbesluit voor de Polder Baambrugge Westzijds (vastgesteld 21 december 2000,
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 14 februari 2001), in te trekken met
ingang van de onder V van dit peilbesluit genoemde datum;

III.

Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) als referentiepeil te laten
gelden; dit peil is op de peilschalen aangegeven;

IV.

De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden als volgt vast te stellen:

Peilvak

Locatie/ omschrijving

Peil
in m. t.o.v. NAP

2500-1

Vinkeveense plassen/ Tussenboezem

vp

-2,15

2500-18

Botsholse Dijk

vp

-2,71

2500-19

Amstelhoek

vp

-1,85

2500-20

Amstelhoek

vp

-1,90

2500-21

Amstelhoek

vp

-2,05

2500-22

Amstelhoek

vp

-2,10

2506-1

Eilinzon

vp

-2,40

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende peilenkaart worden gehandhaafd met
inachtneming van de volgende bepalingen:


Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van de in dit
besluit genoemde peilen.



De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied geplaatste peilschaal.



Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een afwijking
van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden.



Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaatsvinden in de maanden oktober/november
en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de maanden april/mei, waarbij de weersgesteldheid in
aanmerking zal worden genomen.



De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een peil dat
afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van het beleid verwoord
in de Beleidsregels Keurvergunningen bij de Keur AGV.

V.

De werking van dit besluit gaat in op de dag na bekendmaking van dit besluit, omdat er voor de instelling
van het peil geen inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Amsterdam, 15 november 2018,
Het algemeen bestuur,

drs. H.J. Kelderman,

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

secretaris

dijkgraaf

Gedurende zes weken na bekendmaking van het vastgestelde peilbesluit, kan beroep worden ingesteld bij de
echtbank Amsterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). U kunt ook digitaal beroep
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instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het plan bevat
wijzigingen aan waterstaatswerken en bevat daarom projectplannen als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet. Hierop is
de Crisis- en herstelwet van toepassing. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing is, geldt voor het indienden van beroep tegen het
vaststellen van de wijzigingen aan waterstaatswerken dat:
- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in
spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige
voorziening te treffen.
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PEILBESLUIT Oukoop en Groot Wilnis-Vinkeveen Oost

Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
(BBV18.0412)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 november 2018,
gelet op het door het toenmalige bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 25 november
2004 vastgestelde en bij besluit van 14 februari 2005 met nummer 2005WEM000575i door gedeputeerde staten
van Utrecht goedgekeurde peilbesluit voor Oukoop en Groot Wilnis-Vinkeveen Oost, onderdeel van het peilbesluit
voor de Polders Groot Wilnis Vinkeveen, Oukoop/Demmerik, Gagel en Groot en Klein Oud Aa;
overwegende:


dat het peilbesluit voor Oukoop en Groot Wilnis-Vinkeveen Oost is vastgesteld op 25 november 2004
door het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.;



dat het wenselijk is het peilbesluit te actualiseren;



dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan de door Gedeputeerde Staten van Utrecht
vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) en het Waterbeheerplan 2016-2021
van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;



dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen
overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt;



dat het peilbesluit overeenkomstig het gestelde in artikel 4.4 van de Waterverordening Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is voorbereid conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;



dat het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken, overeenkomstig het bepaalde in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 17 november 2017 tot en met 28 december 2017 voor
een ieder ter inzage hebben gelegen en de omgeving geïnformeerd is via een publieksbijeenkomst op
28 november 2018;



dat 35 zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in het peilbesluit;

gelet op artikelen 4.2 t/m 4.5 van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2017);
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;
BESLUIT:
I.

Het geldende peilbesluit voor Oukoop en Groot Wilnis-Vinkeveen Oost (vastgesteld 25 november 2004,
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit 14 februari 2005), in te trekken met
ingang van de onder IV van dit peilbesluit genoemde datum;

II.

Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) als referentiepeil te laten
gelden; dit peil is op de peilschalen aangegeven;

III.

De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden als volgt vast te stellen:
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Peilvak

Locatie/ omschrijving

Peil
in m t.o.v. NAP
regime winter

zomer

2501-2

Landbouw

vp

-2,55

-2,55

2501-3

Landbouw en woningen

vp

-2,25

-2,25

2501-4

Hoog gelegen

wp/zp

-2,15

-2,05

2501-5

Hoog gelegen

wp/zp

-2,00

-1,90

2501-6

Hoog gelegen

wp/zp

-1,45

-1,37

2501-7

Hoog gelegen

vp

-1,80

-1,80

2501-8

Bebouwing

vp

-1,65

-1,65

2501-23

Hoog gelegen

vp

-1,37

-1,37

2501-24

Landbouw

wp/zp

-2,25

-2,15

2501-25

Landbouw

wp/zp

-2,52

-2,42

2501-29

Landje Onloo

fp

-2,25

-2,40

2501-30

Landbouw (hoog gelegen) vp

-2,00

-2,00

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende peilenkaart worden gehandhaafd met
inachtneming van de volgende bepalingen:


Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van de in dit
besluit genoemde peilen.



De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied geplaatste peilschaal.



Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een afwijking
van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden.



Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaatsvinden in de maanden oktober/november
en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de maanden april/mei, waarbij de weersgesteldheid in
aanmerking zal worden genomen.



De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een peil dat
afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van het beleid verwoord
in de Beleidsregels Keurvergunningen bij de Keur AGV.

IV.

De werking van dit besluit gaat voor de peilgebieden 2501-24 en 2501-30 in op een nader door het
dagelijks bestuur aan te geven tijdstip. Dit zal middels een publicatie geschieden na het gereedkomen
van de inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de waterbeheersing.

V.

De werking van dit besluit gaat voor de peilgebieden 2501-2, 2501-3, 2501-4, 2501-5, 2501-6, 2501-7,
2501-8, 2501-23, 2501-25, 2501-29 in op de dag na bekendmaking van dit besluit, omdat er voor de
instelling van het peil geen inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn

Amsterdam, 15 november 2018,
Het algemeen bestuur,

drs. H.J. Kelderman,

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

secretaris

dijkgraaf
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Gedurende zes weken na bekendmaking van het vastgestelde peilbesluit, kan beroep worden ingesteld bij de
rechtbank Amsterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). U kunt ook digitaal beroep
instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het plan bevat
wijzigingen aan waterstaatswerken en bevat daarom projectplannen als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet. Hierop is
de Crisis- en herstelwet van toepassing. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing is, geldt voor het indienden van beroep tegen het
vaststellen van de wijzigingen aan waterstaatswerken dat:
- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in
spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige
voorziening te treffen.
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PEILBESLUIT Groot Wilnis Vinkeveen Midden

Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
(BBV18.0412)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 november 2018,
gelet op het door het toenmalige bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 25 november
2004 vastgestelde en bij besluit van 14 februari 2005 met nummer 2005WEM000575i door gedeputeerde staten
van Utrecht goedgekeurde peilbesluit voor Groot Wilnis Vinkeveen Midden, onderdeel van het peilbesluit voor de
Polders Groot Wilnis Vinkeveen, Oukoop/Demmerik, Gagel en Groot en Klein Oud Aa;
overwegende:


dat het peilbesluit voor Groot Wilnis Vinkeveen Midden is vastgesteld op 25 november 2004 door het
algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.;



dat het wenselijk is het peilbesluit te actualiseren;



dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan de door Gedeputeerde Staten van Utrecht
vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) en het Waterbeheerplan 2016-2021
van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;



dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen
overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt;



dat het peilbesluit overeenkomstig het gestelde in artikel 4.4 van de Waterverordening Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is voorbereid conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;



dat het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken, overeenkomstig het bepaalde in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 17 november 2017 tot en met 28 december 2017 voor
een ieder ter inzage hebben gelegen en de omgeving geïnformeerd is via een publieksbijeenkomst op
28 november 2018;



dat 35 zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in het peilbesluit;

gelet op artikelen 4.2 t/m 4.5 van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2017);
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;
BESLUIT:
I.

Het geldende peilbesluit voor Groot Wilnis Vinkeveen Midden (vastgesteld 25 november 2004,
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit 14 februari 2005), in te trekken met
ingang van de onder IV en V van dit peilbesluit genoemde datum;

II.

Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) als referentiepeil te laten
gelden; dit peil is op de peilschalen aangegeven;

III.

De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden als volgt vast te stellen:

Peilvak

Locatie/ omschrijving

Peil
in m t.o.v. NAP
regime

2502-14
2502-15
2502-16

Landbouw
Landbouw
Landbouw

vp
vp
vp

-2,66
-2,75
-2,52
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De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende peilenkaart worden gehandhaafd met
inachtneming van de volgende bepalingen:


Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van de in dit
besluit genoemde peilen.



De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied geplaatste peilschaal.



Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een afwijking
van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden.



Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaatsvinden in de maanden oktober/november
en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de maanden april/mei, waarbij de weersgesteldheid in
aanmerking zal worden genomen.



De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een peil dat
afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van het beleid verwoord
in de Beleidsregels Keurvergunningen bij de Keur AGV.

IV.

De werking van dit besluit gaat voor de peilgebieden 2502-14 en 2502-16 in op een nader door het
dagelijks bestuur aan te geven tijdstip. Dit zal middels een publicatie geschieden na het gereedkomen
van de inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de waterbeheersing.

V.

De werking van dit besluit gaat voor de peilgebieden 2502-15 in op de dag na bekendmaking van dit
besluit, omdat er voor de instelling van het peil geen inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn

Amsterdam, 15 november 2018,
Het algemeen bestuur,

drs. H.J. Kelderman,

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

secretaris

dijkgraaf

Gedurende zes weken na bekendmaking van het vastgestelde peilbesluit, kan beroep worden ingesteld bij de
rechtbank Amsterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). U kunt ook digitaal beroep
instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het plan bevat wijzigingen aan waterstaatswerken en
bevat daarom projectplannen als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet. Hierop is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor het
indienen van beroep tegen het vaststellen van de wijzigingen aan waterstaatswerken dat:
- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in
spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige
voorziening te treffen.
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PEILBESLUIT Veldhuiswetering

Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
(BBV18.0412)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 november 2018,
gelet op het door het toenmalige bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 25 november
2004 vastgestelde en bij besluit van 14 februari 2005 met nummer 2005WEM000575i door gedeputeerde staten
van Utrecht goedgekeurde peilbesluit voor Veldhuiswetering, onderdeel van het peilbesluit voor de Polders Groot
Wilnis Vinkeveen, Oukoop/Demmerik, Gagel en Groot en Klein Oud Aa;
overwegende:


dat het peilbesluit voor Veldhuiswetering is vastgesteld op 25 november 2004 door het algemeen
bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.;



dat het wenselijk is het peilbesluit te actualiseren;



dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan de door Gedeputeerde Staten van Utrecht
vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) en het Waterbeheerplan 2016-2021
van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;



dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen
overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt;



dat het peilbesluit overeenkomstig het gestelde in artikel 4.4 van de Waterverordening Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is voorbereid conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;



dat het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken, overeenkomstig het bepaalde in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 17 november 2017 tot en met 28 december 2017 voor
een ieder ter inzage hebben gelegen en de omgeving geïnformeerd is via een publieksbijeenkomst op
28 november 2018;



dat 35 zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in het peilbesluit;

gelet op artikelen 4.2 t/m 4.5 van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2017);
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;
BESLUIT:
I.

Het geldende peilbesluit voor Veldhuiswetering (vastgesteld 25 november 2004, goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit 14 februari 2005), in te trekken met ingang van de onder IV
en V van dit peilbesluit genoemde datum;

II.

Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) als referentiepeil te laten
gelden; dit peil is op de peilschalen aangegeven;

III.

De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden als volgt vast te stellen:

Peilvak

Locatie/ omschrijving

Peil
in m t.o.v. NAP
regime

Landbouw

vp

-2,69

2505-10

Landbouw

vp

-2,56

2501-11

Recreatie

vp

-2,15

2505-9
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De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende peilenkaart worden gehandhaafd met
inachtneming van de volgende bepalingen:


Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van de in dit
besluit genoemde peilen.



De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied geplaatste peilschaal.



Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een afwijking
van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden.



Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaatsvinden in de maanden oktober/november
en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de maanden april/mei, waarbij de weersgesteldheid in
aanmerking zal worden genomen.



De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een peil dat
afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van het beleid verwoord
in de Beleidsregels Keurvergunningen bij de Keur AGV.

IV.

De werking van dit besluit gaat voor de peilgebieden 2505-10 in op een nader door het dagelijks bestuur
aan te geven tijdstip. Dit zal middels een publicatie geschieden na het gereedkomen van de
inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de waterbeheersing.

V.

De werking van dit besluit gaat voor de peilgebieden 2505-9 en 2505-11 in op de dag na bekendmaking
van dit besluit, omdat er voor de instelling van het peil geen inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn

Amsterdam, 15 november 2018,
Het algemeen bestuur,

drs. H.J. Kelderman,

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

secretaris

dijkgraaf

Gedurende zes weken na bekendmaking van het vastgestelde peilbesluit, kan beroep worden ingesteld bij de
rechtbank Amsterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). U kunt ook digitaal beroep
instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het plan bevat
wijzigingen aan waterstaatswerken en bevat daarom projectplannen als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet. Hierop is
de Crisis- en herstelwet van toepassing. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing is, geldt voor het indienden van beroep tegen het
vaststellen van de wijzigingen aan waterstaatswerken dat:
- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en
deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
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Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in
spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige
voorziening te treffen.
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PEILBESLUIT Groot Wilnis-Vinkeveen Zuid, Groot en klein Oud-Aa en hoogwaterzones Amstelkade

Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
(BBV18.0412)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 november 2018,
gelet op het door het toenmalige bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 25 november
2004 vastgestelde en bij besluit van 14 februari 2005 met nummer 2005WEM000575i door gedeputeerde staten
van Utrecht goedgekeurde peilbesluit voor Groot Wilnis-Vinkeveen Zuid, Groot en klein Oud-Aa en
hoogwaterzones Amstelkade, onderdeel van het peilbesluit voor de Polders Groot Wilnis Vinkeveen,
Oukoop/Demmerik, Gagel en Groot en Klein Oud Aa;
overwegende:


dat het peilbesluit voor Groot Wilnis-Vinkeveen Zuid, Groot en klein Oud-Aa en hoogwaterzones
Amstelkade is vastgesteld op 25 november 2004 door het algemeen bestuur van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.;



dat het wenselijk is het peilbesluit te actualiseren;



dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan de door Gedeputeerde Staten van Utrecht
vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) en het Waterbeheerplan 2016-2021
van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;



dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen
overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt;



dat het peilbesluit overeenkomstig het gestelde in artikel 4.4 van de Waterverordening Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is voorbereid conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;



dat het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken, overeenkomstig het bepaalde in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 17 november 2017 tot en met 28 december 2017 voor
een ieder ter inzage hebben gelegen en de omgeving geïnformeerd is via een publieksbijeenkomst op
28 november 2018;



dat 35 zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in het peilbesluit;

gelet op artikelen 4.2 t/m 4.5 van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2017);
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;
BESLUIT:
I.

Het geldende peilbesluit voor Groot Wilnis-Vinkeveen Zuid, Groot en klein Oud-Aa en hoogwaterzones
Amstelkade (vastgesteld 25 november 2004, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij
besluit 14 februari 2005), in te trekken met ingang van de onder IV of V van dit peilbesluit genoemde
datum;

II.

Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) als referentiepeil te laten
gelden; dit peil is op de peilschalen aangegeven;

III.

De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden als volgt vast te stellen:
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Peilvak

Locatie/ omschrijving

Peil
in m t.o.v. NAP
regime winter

zomer

2510-12

Landbouw

vp

-2,17

-2,17

2510-13

Landbouw

wp/zp

-2,41

-2,36

2510-14

Natuur, Wilnisse

fp

-2,20/

Bovenlanden

winter

-2,30

vp

-2,30

zomer
2510-17

Natuur, Armenland Ruwiel fp

-1,70

-1,85

2510-31

Huizen, Portengense brug vp

-2,10

-2,10

2510-32

Huizen, Portengen

vp

-2,15

-2,15

2510-33

Bufferzone

fp

-2,00

-2,15

2510-34

Natuur, de Sniep

fp

-2,10

-2,35

2510-35

Natuurzone Bijleveld 2

fp

-2,00

-2,30

2510-36

Natuurzone Bijleveld 1

fp

-2,00

-2,30

2511-1

Huizen, Amstelkade

vp

-2,15

-2,15

2512-1

Huizen, Amstelkade

vp

-2,15

-2,15

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende peilenkaart worden gehandhaafd met
inachtneming van de volgende bepalingen:


Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van de in dit
besluit genoemde peilen.



De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied geplaatste peilschaal.



Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een afwijking
van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden.



Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaatsvinden in de maanden oktober/november
en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de maanden april/mei, waarbij de weersgesteldheid in
aanmerking zal worden genomen.



De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een peil dat
afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van het beleid verwoord
in de Beleidsregels Keurvergunningen bij de Keur AGV.

IV.

De werking van dit besluit gaat voor de peilgebieden 2510-12, 2510-13 en 2510-14 in op een nader
door het dagelijks bestuur aan te geven tijdstip. Dit zal middels een publicatie geschieden na het
gereedkomen van de inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de waterbeheersing.

V.

De werking van dit besluit gaat voor de peilgebieden 2510-17, 2510-31, 2510-32, 2510-33, 2510-34,
2510-35, 2510-36, 2511-1, 2512-1 in op de dag na bekendmaking van dit besluit, omdat er voor de
instelling van het peil geen inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn

Amsterdam, 15 november 2018,
Het algemeen bestuur,

drs. H.J. Kelderman,

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

secretaris

dijkgraaf
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Gedurende zes weken na bekendmaking van het vastgestelde peilbesluit, kan beroep worden ingesteld bij de
rechtbank Amsterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). U kunt ook digitaal beroep
instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het plan bevat
wijzigingen aan waterstaatswerken en bevat daarom projectplannen als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet. Hierop is
de Crisis- en herstelwet van toepassing. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing is, geldt voor het indienden van beroep tegen het
vaststellen van de wijzigingen aan waterstaatswerken dat:
- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in
spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige
voorziening te treffen.
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PEILBESLUIT Wilnis-Veldzijde

Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
(BBV18.0412)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 november 2018,
gelet op het door het toenmalige bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 26 november
2008 vastgestelde en bij besluit van 2 juni 2009 met nummer 2009INT243415 door Gedeputeerde Staten van
Utrecht goedgekeurde peilbesluit voor Wilnis-Veldzijde, onderdeel van het peilbesluit voor de Groot Mijdrecht +;
overwegende:


dat het peilbesluit voor Wilnis-Veldzijde is vastgesteld op 26 november 2008 door het algemeen bestuur
van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;



dat het wenselijk is het peilbesluit te actualiseren;



dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan de door Gedeputeerde Staten van Utrecht
vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) en het Waterbeheerplan
2016-2021 van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;



dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen
overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt;



dat het peilbesluit overeenkomstig het gestelde in artikel 4.4 van de Waterverordening Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is voorbereid conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;



dat het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken, overeenkomstig het bepaalde in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 17 november 2017 tot en met 28 december 2017 voor
een ieder ter inzage hebben gelegen en de omgeving geïnformeerd is via een publieksbijeenkomst op
28 november 2018;



dat 35 zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in het peilbesluit;

gelet op artikelen 4.2 t/m 4.5 van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2017);
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;
BESLUIT:
I.

Het geldende peilbesluit voor Wilnis-Veldzijde (vastgesteld 26 november 2008, goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit 2 juni 2009), in te trekken met ingang van de onder IV van
dit peilbesluit genoemde datum;

II.

Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) als referentiepeil te laten
gelden; dit peil is op de peilschalen aangegeven;

III.

De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden als volgt vast te stellen:

Peilvak

Locatie/ omschrijving

Peil
in m t.o.v. NAP
regime winter

zomer

43-1

Landbouw

wp/zp

-6,50

-6,40

43-2

Landbouw

vp

-6,55

-6,55
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De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende peilenkaart worden gehandhaafd met
inachtneming van de volgende bepalingen:


Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van de in dit
besluit genoemde peilen.



De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied geplaatste peilschaal.



Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een afwijking
van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden.



Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaatsvinden in de maanden oktober/november
en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in de maanden april/mei, waarbij de weersgesteldheid in
aanmerking zal worden genomen.



De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een peil dat
afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van het beleid verwoord
in de Beleidsregels Keurvergunningen bij de Keur AGV.

IV.

De werking van dit besluit gaat in op de dag na bekendmaking van dit besluit, omdat er voor de instelling
van het peil geen inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn

Amsterdam, 15 november 2018,
Het algemeen bestuur,

drs. H.J. Kelderman,

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

secretaris

dijkgraaf

Gedurende zes weken na bekendmaking van het vastgestelde peilbesluit, kan beroep worden ingesteld bij de
rechtbank Amsterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). U kunt ook digitaal beroep
instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het plan bevat
wijzigingen aan waterstaatswerken en bevat daarom projectplannen als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet. Hierop is
de Crisis- en herstelwet van toepassing. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing is, geldt voor het indienden van beroep tegen het
vaststellen van de wijzigingen aan waterstaatswerken dat:
- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in
spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige
voorziening te treffen.
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