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De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 17-4-2018, kenmerk 

18.036398, peilbesluit Vosse- en Weerlanerpolder, Elsbroekerpolder en Venniperpolder, 

 

gelet op artikel 5.2 van de Waterwet, de artikelen 4.2 tot en met 4.5.a van de 

Waterverordening Rijnland en de afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, 

 

Besluit 

 

I. Het peil van de waterstand in de Vosse- en Weerlanerpolder, Elsbroekerpolder en 

Venniperpolder overeenkomstig de bij dit besluit behorende kaart vast te stellen 

op: 

 

Peilvak-ID Polder 
Vigerend peil 

(m NAP) 
Peilvoorstel 

(m NAP) 
Verschil 

(m) 

ID  ZP WP ZP WP ZP WP 

OR-1.02.1.1 Weerlanerpolder -3,37 -3,47 -3,37 -3,47 0,00 0,00 

OR-1.02.1.2 Weerlanerpolder -1,67 -1,77 -2,35 -2,50 -0,681 -0,73 

OR-1.27.1.22 Vossepolder -1,47 -1,47 -1,47 -1,47 0,00 0,00 

OR-1.27.1.1  
(voorheen OR-1.02.1.4) 

Vossepolder -1,82 -1,82 -1,80 -1,80 0,02 0,02 

OR-1.02.1.5 Weerlanerpolder -3,32 -3,32 -3,32 -3,32 0,00 0,00 

OR-1.02.1.63 Vossepolder n.v.t. n.v.t. -2,25 -2,25 n.v.t. n.v.t. 

OR-1.02.1.74 Weerlanerpolder n.v.t. n.v.t. -1,67 -1,67 n.v.t. n.v.t. 

OR-1.02.1.85 Weerlanerpolder n.v.t. n.v.t. -1,57 -1,57 n.v.t. n.v.t. 

OR-1.06.1.1 Elsbroekerpolder -1,37 -1,37 Flex: min: -1,44, max -1,34 -0,07 0,03 

OR-1.06.2.1 Elsbroekerpolder -1,32 -1,52 -1,32 -1,47 0,00 0,05 

OR-1.06.2.2 Elsbroekerpolder -1,32 -1,32 -1,32 -1,32 0,00 0,00 

OR-1.27.1.1 Venniperpolder -1,77 -1,77 -1,80 -1,80 -0,03 -0,03 

 

II. De overgang van zomerpeil naar winterpeil en omgekeerd vindt, afhankelijk van 

de weersgesteldheid en grondwaterstand in de peilgebieden, plaats in de 

maanden september en oktober respectievelijk maart en april. 

 

                                           

1
 Het vigerende peil heerste in bovenstrooms gebied. 

2
 Voorheen OR-1.02.1.3 

3
 Tijdelijk peilvak 

4
 Was Hoogwaterzone OR-1.02.HW03 

5
 Was Hoogwaterzone OR-1.02.HW01 
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III. Voor alle peilvakken treedt het peilbesluit de dag na de bekendmaking in werking. 

 

IV. De begrenzing van de Venniperpolder (peilvak OR-1.27.1.1) en de 

Weerlanerpolder (bij nieuw peilvak OR-1.02.1.8) aan te passen conform 

Peilvoorstelkaart (18.011060), zodat hoger liggende gedeelten toegevoegd 

kunnen worden aan het peilbesluit van de boezem. 

 

Leiden, 6-3-2018. 

 

 

De verenigde vergadering, 

 

 

 

R.A.M. van der Sande 

dijkgraaf 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 


