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Toelichting op het peilbesluit Vriesekoopschepolder 

Samenvatting 

Inleiding 
Het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft diverse wettelijke taken en opgaven op het ge
bied van waterkwantiteit en waterkwaliteit, zoals opgenomen in de Waterwet, het Nationaal Bestuurs
akkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Om aan deze eisen te kunnen 
voldoen is een instrument nodig waarmee de verschillende opgaven voor een gebied, de kansen en 
knelpunten, in hun samenhang kunnen worden bekekea Het watergebiedsplan is het instrument dat 
Rijnland hiervoor heeft gebruikt voor het gebied Wassenaarschepolder en omstreken. De peilbesluiten 
voor de polders maken deel uit van het watergebiedsplaa Hierin worden oppervlaktewaterpeilen en 
grenzen per peilvak juridisch vastgelegd. 

Dit rapport bevat de toelichting op het peilbesluit voor de Vriesekoopschepolder. Het huidige peilbe
sluit voor de Vriesekoopschepolder dateert van 1983 en is niet verlengd. Daarnaast wordt het water
systeem in de Vriesekoopschepolder aangepast in het kader van het watergebiedsplan Wassenaarsche
polder en omstreken. Het peilbesluit voor de Vriesekoopschepolder moet dus worden herziea Uit
gangspunt daarbij is om waar mogelijk bestaande knelpunten op te lossen. In het voorliggende peilbe
sluit stelt Rijnland peilen vast die goed passend zijn vanuit zowel de in de praktijk gehanteerde peilen, 
de peilbesluitpeilen als de toekomstige inrichting van de polder. Hierbij is ook de administratieve aan
passing in verband met de NAP-correctie meegenomen. Naar aanleiding van de NAP-correctie zijn 
alle peilschalen en drukopnemers (loggers) ingemeten en op correcte hoogte gehangen. In de Vriese
koopschepolder zijn de aanwezige logger en peilschalen gecorrigeerd voor verhanging. 

Een samenvatting van de relevante gegevens voor dit peilbesluit is weergegeven in onderstaande tabel. 

omschrijving peilvak betreft het westelijke 
deel van het huidige 
peilvak OR-4.01.1.1 

nieuw peilvak, 
betreft het oostelijke huidig peilvak 

hoogwatervoor
ziening HW08 en 

betreft het westelijke 
deel van het huidige 
peilvak OR-4.01.1.1 deel van het huidige 

peilvak OIM.01.1.1 
OR-4.01.1.3 een deel van 

HW07 
oppervlakte 126 ha 294 ha 12 ha 27 ha 
bodemsoort zavelgronden zavelgronden moerige gronden moerige gronden 
grondgebruik akkerbouw en grasland akkerbouw en grasland bebouwd gebied bebouwd gebied 
maaiveldhoogte1 NAP -4,38 m NAP -4,74 m NAP -0,61 m NAP -4,30 m 
gemiddelde maaivelddaling 5 mm/jaar 5 mm/jaar 

vorig peilbesluit zomerpeil' NAP -5,22 m - NAP-1,22 m NAP -5,07 m 
vorig peilbesluit winterpeil' NAP -5,32 m - NAP-l ,22m NAP-5,17 m 
praktijk zomerpeil2 NAP -5,30 m NAP -6,3 m tot -6,5 m NAP -1,19 m NAP-5,13 m 
praktijk winterpeil2 NAP -5,40 m NAP -6,3 m tot -6,5 m NAP -1,19 m NAP -5,17 m 
peilvoorstel zomerpeil2 NAP -5,30 m NAP -6,10 m NAP-1,22 m NAP-5,17 m 
peilvoorstel winterpeil2 NAP -5,40 m NAP -6,10 m NAP-1,22 m NAP -5,17 m 

gemiddelde drooglegging 
bij peilvoorstel 

0,92 m (zomer) 
1,02 m (winter) 1,36 m 0,61 m 0,87 m 

Alle NAP-waarden zijn gecorrigeerd 
De gehanteerde en voorgestelde peilen zijn gecorrigeerd voor de verhanging van de peilschalen/loggers 

Peilvakbegrenzing 
Het toekomstige peilvak OR-4.01.1.1 wordt kleiner en betreft de westelijke helft van het huidige peil
vak OR-4.01.1.1. De onderbemalingen aan de oostkant van het huidige peilvak OR-4.01.1.1 worden 
samengevoegd tot een nieuw peilvak OR-4.01.1.2. De hoogwatervoorziening HW08 en het bebouwde 
deel van hoogwatervoorziening HW07, aan de westkant van het huidige peilvak OR-4.01.1.1, worden 
een nieuw peilvak OR-4.01.1.4. Peilvak OR-4.01.1.3 blijft gelijk aan de huidige situatie. 
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De poldergrenzen worden administratief aangepast aan de grens van het boezemland. Op basis van de 
maai vel dhoogtekaart en de afwateringssituatie blijken een aantal locaties in het boezemland te liggen. 
Deze locaties vallen in de toekomstige situatie buiten de poldergrenzen. 

Peilafiveging 
Voor peilvak OR-4.01.1.1 is het voorstel de praktijkpeilen te handhaven. Dit betreft een zomerpeil van 
NAP -5,30 m en een winterpeil van NAP -5,40 m. Het peilvoorstel houdt in dat de vastgestelde peilen 
met 8 cm worden aangepast. Dit bestaat uit een administratieve aanpassing met 5 cm voor de peil
schaalcorrectie (zie ook paragraaf 3.1) en 3 cm voor de in het verleden opgetreden maaivelddaling (1 
mm/jaar). De gemiddelde drooglegging in de zomer (0,92 m) voldoet aan de richtwaarde voor gras
land op een zavelbodem (0,80 m tot 0,95 m). In de winter blijft de gemiddelde drooglegging (1,02 m) 
iets groter dan de richtwaarde. 

Het peilvoorstel voor het nieuwe peilvak OR-4.01.1.2 is een vast peil van NAP -6,10 m. Dit peil is 
gebaseerd op het optimale peil voor dit peilvak en de praktijkpeilen in de onderbemalingen. Ten op
zichte van huidige situatie neemt de drooglegging in de betreffende onderbemalingen af. In de hoofd
watergang tussen de huidige onderbemalingen wordt het peil ongeveer 80 cm lager dan het huidige 
peil. De gemiddelde drooglegging in het nieuwe peilvak wordt 1,36 m en nadert de droogleggings-
richtwaarde voor akkerbouw op een zavelbodem (0,90 m tot 1,25 m). Dit is een verbetering ten op
zichte van de huidige situatie. 

Het voorstel voor peilvak OR-4.01.1.3 is het handhaven van het peilbesluitpeil op NAP -1,22 m. Van
wege de functie stedelijk gebied wordt een vast peil gehanteerd. Het praktijkpeil is ongeveer gelijk aan 
het peilbesluitpeil. De gemiddelde drooglegging (61 cm) is relatief klein voor stedelijk gebied. Een 
peilverlaging is echter niet gewenst vanwege de oude bebouwing. 

Peilvak OR-4.01.1.4 betreft de huidige hoogwatervoorziening OR-4.01.HW08 rondom een woonwijk 
aan de oostkant van Leimuiden en deel van hoogwatervoorziening OR-4.01.HW07 dat ingericht 
is/wordt als bedrijventerrein. Het voorstel is dat Rijnland de hoogwatervoorzieningen overneemt in 
beheer en onderhoud, omdat de peilafwijkingen het algemeen belang dient. Het peilvoorstel is een vast 
peil van NAP -5,17 m. Dit peil is gelijk aan het vergunde winterpeil en tevens gelijk aan het praktijk-
peil in de winterperiode. De gemiddelde drooglegging (0,87 m) voldoet zo goed als aan de optimale 
drooglegging voor bestaand bebouwd gebied (0,90 - 1,60 m). 

Bij het peilvoorstel wordt het watersysteem robuuster en wordt een groot deel van de NBW-
knelpunten opgelost, de overige NBW-knelpunten worden met inrichtingsmaatregelen opgelost. De 
toekomstige gemiddelde droogleggingen voldoen beter aan de richtwaarden voor de droogleggingen 
voor grasland en akkerbouw dan in de huidige situatie. De functies binnen de polder worden beter ge
scheiden. 

Knelpunten 
Bij het peilvoorstel worden de knelpunten met betrekking tot de NBW voor een groot deel opgelost, 
doordat de onderbemalingen aan de oostkant van de polder worden samengevoegd tot een nieuw peil
vak. De overige NBW-knelpunten worden met inrichtingsmaatregelen opgelost. 

De knelpunten ten aanzien van de KRW en de waterkwaliteit worden niet opgelost met dit peilbesluit. 
Het peilvoorstel heeft wel een licht positief effect op de waterkwaliteit in de Vriesekoopschepolder. 

De knelpunten ten aanzien van het peilbeheer worden voor het grootste deel opgelost. Met de vaststel
ling van dit peilbesluit is er weer een herzien peilbesluit voor de Vriesekoopschepolder. Bij de peilaf-
weging is rekening gehouden met de praktijkpeilen en lage percelen. De drooglegging op de laagste 
percelen blijft echter kleiner dan de richtwaarde voor de drooglegging. De peilafwijkingen worden 
voor een deel opgeheven en voor de resterende peilafwijkingen is een voorlopige toetsing op bestaans
recht uitgevoerd. 
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond watergebiedsplannen 

Vanuit de Nederlandse en Europese overheid worden steeds meer eisen gesteld aan watersystemen en 
waterbeheer in het algemeen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen is een instrument nodig waarmee 
de verschillende opgaven voor een gebied, de kansen en knelpunten, in hun samenhang kunnen wor
den bekeken. Het watergebiedsplan is het instrument dat het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijn
land) hiervoor wil gebruiken, onder andere voor het gebied Wassenaarschepolder en omstreken. 

Een watergebiedsplan is een integraal waterhuishoudingsplan voor een bepaald gebied. Hierin wordt 
onderzocht en bepaald hoe de inrichting en het beheer van dat gebied geoptimaliseerd kan worden. 
Aan de orde komen (de relatie tussen) grond- en oppervlaktewater, waterkwantiteit en -kwaliteit en 
ecologie. Ook wordt rekening gehouden met de gebruiksfuncties van het gebied, zoals landbouw, na
tuur en bebouwing. De eisen die de Nederlandse en Europese overheid stelt aan het watersysteem 
vormen hiervoor de kaders (o.a. de Waterwet, het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Eu
ropese Kaderrichtlijn Water (KRW)). 

Uitgangspunt bij het opstellen van watergebiedsplannen is 'werk met werk maken'. Dit houdt in dat 
taken die in hetzelfde gebied uitgevoerd moeten worden, zo veel mogelijk gecoördineerd plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld het uitvoeren van de maatregelen die nodig zijn om waterberging te creëren, combineren 
met de aanleg van een natuurvriendelijke oever of het verdiepen van de betreffende polderwatergang. 

Voor het watergebiedsplan Wassenaarschepolder en omstreken is de inventarisatiefase afgerond. Een 
inrichtingsplan op hoofdlijnen (voorkeursvariant) is in 2009 vastgesteld. De voorgestelde peilbesluiten 
volgen hieruit. 

1.2 Achtergrond peilbesluiten 

Als waterbeheerder van het oppervlaktewater is Rijnland volgens de Waterwet verplicht peilbesluiten 
vast te stellen voor de gebieden onder haar beheer. Een vastgesteld en actueel peilbesluit biedt aan be
langhebbenden duidelijkheid en rechtszekerheid over de te handhaven peilen in het betreffende ge
bied. Het peilbesluit is een instructienorm die aan het hoogheemraadschap een inspanningsverplichting 
oplegt. 

In een peilbesluit stelt het hoogheemraadschap de gewenste oppervlaktewaterpeilen vast voor het ge
bied waarvoor het besluit geldt. Dit gebied kan onderverdeeld zijn in meerdere peilvakken, met voor 
elk peilvak een ander peil. Het peilbeheer regelt de afwatering van het gebied en beïnvloedt daarmee 
de grondwaterstand. Het peilbesluit zelf geeft in ieder geval aan op welk gebied het besluit betrekking 
heeft, welk(e) peil(en) daar geld(t)(en) en de periode waarvoor de in het peilbesluit opgenomen water
standen gelden, bijvoorbeeld een zomer- en een winterpeil. 

Het algemene bestuur van het hoogheemraadschap stelt, op grond van de Waterverordening Rijnland 
en na een ter inzage legging conform artikel 3.4 uit de Algemene wet bestuursrecht en de inspraakver
ordening van Rijnland, het peilbesluit vast. Tegen de vaststelling kan beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank (en eventueel hoger beroep bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State). 

1.3 Aanleiding peilbesluit Vriesekoopschepolder 

Het peilbesluit voor de Vriesekoopschepolder is onderdeel van het watergebiedsplan Wassenaarsche
polder en omstreken. In de afweging bij het peilbesluit worden de toekomstige inrichting en de beno
digde maatregelen die volgen uit het watergebiedsplan meegenomen. 
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Daarnaast heeft Rijnland een herzieningsplicht van een peilbesluit na 10 jaar. Voor deze herzienings
plicht kan eenmalig een vrijstelling van maximaal vijf jaar bij de provincie aangevraagd worden. Het 
huidige peilbesluit voor de Vriesekoopschepolder dateert van 1983 en is niet verlengd. 

1.4 Correctie NAP-referentievlak, peilschalen en drukopnemers 

Nederland kantelt, dit houdt in dat het westen van het land heel langzaam lager komt te liggen ten op
zichte van een denkbeeldig referentievlak, het NAP-referentievlak. Het referentievlak bli jf t gelijk, 
maar de meetpunten (de peilmerken) zakken wel. Rijkswaterstaat heeft in 2005 een correctie uitge
voerd op de peilmerken van dat NAP-referentievlak. In het beheergebied van Rijnland bedraagt de 
correctie -2 cm. Dit betekent dat alle hoogten (peilmerken, hoogtemetingen en waterpeilen) een nieu
we NAP-waarde krijgen (2 cm lager dan voorheen), maar dat er in de praktijk niets verandert. De 
drooglegging blijft gelijk, omdat heel West-Nederland, dus zowel het maaiveld als het waterpeil, is 
gedaald. Beiden krijgen wel een lagere NAP-hoogte. 

In (de toelichting bij) het voorliggende peilbesluit is de genoemde correctie doorgevoerd in de maai
veldhoogtemetingen. De Verenigde Vergadering van Rijnland heeft op 5 november 2008 besloten om 
alle peilbesluiten administratief aan te passen aan de NAP-correctie. Dit betekent dat de peilen gelijk 
blijven, maar dat de getalswaarde die erbij hoort 2 cm lager ligt. 

Naar aanleiding van de NAP-correctie zijn alle peilschalen en drukopnemers in het Rijnlandse beheer
gebied opnieuw ingemeten en op correcte hoogte gehangen. Hieruit is gebleken dat een deel van de 
peilschalen en drukopnemers niet alleen ten opzichte van het NAP-referentievlak gecorrigeerd moest 
worden, maar ook voor een onjuiste ophanging. Bijvoorbeeld door verzakking als gevolg van een 
montage aan een instabiele constructie. Onjuiste ophanging kan te laag of te hoog zijn, waardoor de 
correctie respectievelijk groter of kleiner kan zijn dan de NAP-correctie. Het is zelfs mogelijk dat een 
peilschaal of drukopnemer meer dan 2 cm te hoog hing waardoor deze naar beneden gecorrigeerd 
moet worden. 

De voorgestelde peilen gaan uit van de gecorrigeerde hoogte ten opzichte van het NAP-referentievlak. 
De praktijkpeilen zijn gecorrigeerd voor de verhanging van de peilschaal of drukopnemer. Dit kan be
tekenen dat de getalswaarden van de praktijkpeilen niet overeenkomen met de peilen uit het voorgaan
de peilbesluit. 

1.5 Leeswijzer 

Dit peilbesluit is zo opgesteld, dat met groot lees- en gebruiksgemak de relevante informatie voor het 
peilbesluit uit overzichtelijke kaarten en tabellen gehaald kan worden. De nadruk ligt in het peilbesluit 
op presentatie van de informatie in overzichtelijke kaarten en tabellen en in mindere mate op een be
schrijving per peilvak. 

Wanneer er in de tekst gerefereerd wordt aan een kaart dan is deze referentie in de tekst vetgedrukt, 
zodat in één oogopslag duidelijk is welke kaart hoort bij de desbetreffende tabel of paragraaf. Deze 
kaart is te vinden in de bijlage. 

Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van het gebied, waarin onder andere de bodemgesteld
heid, de aanwezige functies en vormen van landgebruik en de maaiveldhoogte aan bod komen. De 
huidige waterhuishoudkundige situatie is beschreven in hoofdstuk 3, inclusief eventuele peilafwijkin
gen, zoals onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de uitgangspunten voor de peilafweging en de mogelijke varianten van de 
nieuwe waterhuishoudkundige situatie, inclusief de benodigde maatregelen en de effecten hiervan. 
Hoofdstuk 5 ten slotte geeft de voorkeursvariant en de afweging waarom voor deze variant is gekozen. 
Tevens gaat dit hoofdstuk in op het monitoren en de evaluatie van het peilbeheer. 
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2. Gebiedsbeschrijving 

Hoofdstuk 2 beschrijft de kenmerken van de polder, zoals bodemsoort, landgebruik en maaiveldhoogte 
en het relevante beleid zoals de structuurvisie en bestemmingsplannen. 

2.1 Ligging en begrenzing 

De Vriesekoopschepolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem in de provincie Zuid-Holland en is 
onderdeel van het beheeŗgebied van Rijnland. De polder ligt tussen de Westeinderplassen aan de 
noordkant en de Drecht aan de zuidkant. Aan de westkant van de polder loopt de poldergrens over de 
Dorpsstraat in Leimuiden. Aan de oostkant wordt de poldergrens gevormd door een kade die tevens de 
grens van het beheergebied van Rijnland is en de provinciegrens. De polder heeft een oppervlakte van 
462 ha en is verdeeld in twee peilvakken. De ligging en begrenzing van de polder en de peilvakken is 
weergegeven op kaart 1. 

2.2 Functies, bestemmingen en landgebruik 

Het algemene en gebiedsgerichte beleid van rijksoverheid, provincie, gemeente en hoogheemraad
schap, voor zover relevant voor dit peilbesluit, is beschreven in bijlage 1. In deze paragraaf worden de 
concrete functies en bestemmingen uit dit beleid beschreven voor de Vriesekoopschepolder. 

Op de functiekaart bij de Structuurvisie Zuid-Holland zijn aan de Vriesekoopschepolder de volgende 
functies toegekend: "agrarisch landschap - verbrede landbouw", "dorpsgebied", "bedrijven" en "ver-
blijfsrecreatie". Een uitsnede uit de functiekaart bij de structuurvisie is weergegeven op kaart 2. 
De toegekende kwaliteiten zijn droogmakerijenlandschap en dorpskern. De polder is tevens aange
merkt als Topgebied cultureel erfgoed en onderdeel van het provinciale landschap "Hollands Piassen-
gebied". De opgaven zijn onder andere de vitaliteit van het agrarisch landschap waarborgen, behoud 
van natuurwaarden en bescherming van cultuurhistorische waarden. 

De bestemmingsplannen van gemeente Kaag en Braassem vormen een nadere uitwerking van het 
voormalige streekplan en zijn hier ook aan getoetst. De hoofdfuncties van de bestemmingsplannen 
komen overeen met die van de huidige structuurvisie. Het grootste deel van de Vriesekoopschepolder 
valt onder het bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude en heeft de bestemming agrarisch gebied. 
Op perceelsniveau is de bestemming in hoofdzaak grondgebonden veehouderij, akkerbouw en volle-
grondstuinbouw. 
De kern van Leimuiden valt onder het bestemmingsplan Kernen Leimuiden-Rijnsaterswoude. De be
stemmingen zijn bedrijfsdoeleinden, woondoeleinden, tuinen, recreatieve doeleinden en centrumdoel
einden. 

Op kaart 3 wordt het landgebruik ruimtelijke weergegeven. Deze kaart is gemaakt op basis van het 
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland, versie 6 (LGN6). De gegevens uit dit bestand zijn geba
seerd op satellietbeelden uit 2007 en 2008 en geven het werkelijke landgebruik op dat moment weer. 
In tabel 2.1 is voor de Vriesekoopschepolder het percentage per type landgebruik weergegeven. Hier
uit blijkt dat grasland het meest voorkomende landgebruik is in de Vriesekoopschepolder. Het gaat 
hier om grasland binnen het agrarisch gebied. Dit betreft voor het overgrote deel grasland dat gebruikt 
wordt voor agrarische productie, maar voor een klein deel betreft het ook erven van boerderijen en 
bedrijven, gras op boezemkaden, wegbermen en andere met gras bedekte oppervlakkea Naast gras
land komt ook relatief veel akkerbouw voor, met name in het oostelijke deel van de polder. 
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tabel 2.1 Landgebruik per peilvak volgens LGN6 

agrarisch grasland 39 "/O 

aardappelen 3
0

Zo 

bieten IX 

granen 24 x 
mais 3X 

overige landbouwgewassen IX 

boomkwekerijen ĨX 

glastuinbouw 1 X 

bebouwd gebied IX 

gras in bebouwd gebied 4X 

bos in bebouwd gebied IX 

hoofdwegen en spoorwegen 1 x 
totaal 100 y» 

2.3 Ruimtelijke ontwikkelingen 

De gemeente Kaag en Braassem werkt aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Drechthoek I I in 

Leimuiden, aan de oostzijde van de N207. Het gebied van Drechthoek I I ligt tussen de Burgemeester 

Bakhuizenlaan, de Oosterweg, de Waaier en de Overloop in Leimuiden. 

In de Vriesekoopschepolder zijn verder geen grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen gepland. 

2.4 Geologie en bodem 

De Vriesekoopschepolder is een typisch droogmakerij gebied. Aan de hand van de ontstaansgeschiede

nis van het gebied wordt de bodemopbouw beschreven. Hiervoor is gebruikgemaakt van de Bodem

kaart van Nederland (Stichting voor Bodemkartering, 1969). 

Geologie 

De pleistocene afzettingen in de diepere ondergrond (ca. 9 m NAP tot 12 m NAP) bestaan uit dek

zand zonder noemenswaardige profiel ontwikkeling en zonder hoogteverschillen op korte afstand. In 

dit vlakke en slecht ontwaterde dekzandlandschap ontstonden moerassen en zoetwatermeren waarin 

veenvorming plaatsvond. Dit zogenoemde basisveen dat direct na het Laatglaciaal werd gevormd be

staat uit zeggeveen en in het gebied van de Oude Rijn ook uit bosveea 

Door de zeespiegelstijging breidde de invloed van de zee zich steeds verder oostwaarts uit en kwam 

aan de veenvorming een eind. Op het basisveen werd in het Atlanticum en het vroegSubboreaal een 

dik pakket mariene sedimenten afgezet, de Afzettingen van Calais. 

Omstreeks 2200 jaar v. Christus ontstond er ten oosten van de huidige kustlijn een gesloten strandwal

lensysteem waardoor de invloed van de zee op het achter de strandwallen gelegen gebied verminderde. 

Het water verzoette en de omstandigheden werden gunstig voor de groei van een weelderige riet en 

biezenvegetatie. Doordat de ophoping van organisch materiaal groter was dan de afbraak ontstond 

veen. Niet alleen in horizontale, maar ook in verticale richting kunnen de verschillen in veensoort vrij 

groot zijn. 

In eerste instantie was het milieu voedselrijk en brak en werd rietveen en zeggerietveen gevormd. 

Langs de Oude Rijn en de vele riviertjes zoals de Kromme Aar, ontstond in een zoet en voedselrijk 

milieu bosveen. Waar geen toevoer was van voedselrijk water (rivier en grondwater) werd het milieu 

gaandeweg voedselarmer en ontstond oligotroof veenmosveen. Dit veen werd in de Middeleeuwen 

geheel afgegraven voor de turfbereiding. 
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In de meren en in de door vervening gevormde plassen ontstond op veel plaatsen een laag bagger, ook 
wel meermolm genoemd. In veel droogmakerijen (o.a. Wassenaarschepolder) was vlak na de droog
legging 50 à 70 cm zwarte bagger aanwezig. Na rijping is hieruit de rulle, zwarte humushoudende bo
vengrond ontstaan van de eerdgronden. 

Bodem 
Vanuit de hoog gelegen gronden langs de Oude Rijn en ook vanuit kleine riviertjes en veenstroompjes 
zoals de Aar en de Drecht heeft men tussen ca. 900 en ca. 1400 na Christus het grote Hollands-
Utrechtse veengebied ontgonnen en in cultuur gebracht. De oudste ontginningen hebben gelegen bij 
Rijnsaterwoude en Leimuiden. Deze plaatsen liggen thans op een smalle strook bovenland (het oor
spronkelijke veenoppervlak) te midden van droogmakerijen. 

In de veengebieden waren reeds voor de ontginning enkele meren aanwezig (o.a. het Braassemer-
meer), die door erosie van de veenoevers steeds groter werden. De plassen zijn ontstaan door afgraven 
van veen voor turfbereiding. De meeste plassen en meren zijn na ca. 1600 na Chr. drooggelegd (Griet
en Vriesekoopschepolder 1741). 

In alle droogmakerijen komt een zeker reliëf voor door voormalige getijdenkreken en duidelijke oe-
verwallen. In een belangrijk deel van het gebied veroorzaken de getijdenkreken een vrij grote afwisse
ling in de bodemgesteldheid. Kreekbeddingen met zware kleigronden al dan niet met dunne moerige 
laagjes, oeverwallen met lichte naar beneden toe geleidelijk lichter wordende meest kalkrijke gronden 
en kommen met zware kalkarmere grond (tweevoudige associatie bodemtype pMO50ZpMn55C). 
Kenmerkend voor de gronden van het kreekruggenlandschap is de meermolmachtige bovengrond. De
ze kan zeer humeus of humusrijk zijn, maar ook moerig. Hoewel er kommen zijn die tot 60 à 100 cm 
uit klei zijn opgebouwd, bestaat de ondergrond veelal binnen 120 cm uit zavel. 

Kenmerkend voor bouwlandpercelen in enkele droogmakerijen is het voorkomen van onderbemalin
gen. Men past dit veel toe in die polders waar de afwatering en het slootpeil ingesteld zijn op het ge
bruik van grond als grasland, zoals de Vriesekoopschepolder. Een probleem bij de afwatering en ont
watering is de kwel, die in enkele gebieden aanzienlijk kan zijn. 

Qua bodemtype komt in de Vriesekoopschepolder de Tochteerdgronden (pMo50) het meest voor te
zamen met de associatie Tochteerdgrond met Kalkarme leek- /woudeerdgrond. De ligging van de ver
schillende bodemtypen in de polder is weergegeven op kaart 4. In tabel 2.2 staat een korte toelichting 
op de voorkomende bodemtypen. 

tabel 2.2 Beschrijving kaarteenheden bodem kaart 

pMo50 tochteerdgronden homogene zavelgronden 
pMo50ZpMn55C associatie homogene zavelgronden 
Wo moerige eerdgronden op ongerijpte klei veengronden en moerige gronden met een moerige boven

grond of een moerige tussenlaag op ongerijpte klei 
Bovenland bovenlandstrook stedelijk gebied 

2.5 Hoogteligging en maaivelddaling 

Hoogtegegevens zijn voor de hele polder beschikbaar in de vorm van het Actueel Hoogtebestand Ne
derland (Meetkundige Dienst, 2003). Voor dit peilbesluit is gebruikgemaakt van versie 1 (AHN-1) 
inclusief de NAP-correctie van 2005. In het bestand zijn gemiddeld 625 punten per hectare beschik
baar, die door middel van laseraltimetrie zijn ingewonnen. Voor de analyse van hoogtegegevens zijn 
de locaties waarbij de maaiveldhoogte niet representatief zijn voor de hoogteligging van het gebied 
met behulp van de toplO-kaart (Topografische Dienst Kadaster, Emmen) uit het AHN-bestand gefil
terd. Dit betreft onder andere bebouwing, verhoogd aangelegde wegen, kassen, dijken, sloten, taluds 
en boomgaarden. 
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Het recentere AHN-2 was ten tijde van het maken van de analyses voor het watergebiedsplan Wasse
naarschepolder en omstreken nog niet beschikbaar. In 2010 was voor een deel van het studiegebied het 
AHN-2 beschikbaar. Voor de Geerpolder is het verschil tussen beide bestanden in beeld gebracht. Het 
gemiddelde verschil in deze polder tussen beide bestanden is nagenoeg 0 cm. 

Hoogteligging op basis van gefilterd AHN 
Op kaart 5 zijn de hoogtemetingen van het AHN-1 ruimtelijk weergegeven. In onderstaande tabel zijn 
de gemiddelde maaiveldhoogte en de hoogteligging van het hoogste en laagste punt per peilvak aan-
gegevea De maximumhoogten betreffen enkele hoge waarden op het talud van de boezemkaden, die 
niet uit het hoogtebestand gefilterd zijn. Deze hebben geen invloed op de gemiddelde maaiveldhoogte. 

tabel 2.3 Maaiveldhoogtegegevens (AHN-1) 

OR-4.01.1.1 450 -4,61 -0,21 -5,99 0,32 

OR-4.01.1.3 12 -0,58 -K),38 -1,11 0,31 
*) De standaardafwijking is een maat voor de spreiding van de waarden rond het gemiddelde. Een kleine standaardafwijking 

betekent dat het grootste deel van de waarden dicht bij het gemiddelde ligt. Een standaardafwijking van 0,32 is relatief 
groot en is het gevolg van het grote verschil tussen de minimum- en maximumwaarde. 

De hoogste percelen liggen aan de westkant van de polder en de maaiveldhoogte loopt richting het 
oosten af. De gemiddelde maaiveldhoogte van peilvak OR-4.01.1.3 is ongeveer gelijk aan het boe-
zempeil. Peilvak OR-4.01.1.1 ligt 3 tot 4 m dieper dan de omliggende polders. Op de kaart zijn de 
geulafzettingen (zie ook paragraaf 2.10) zichtbaar door de hogere ligging van het maaiveld. 

Controle AHN-1 met behulp van referentiemetingen 
In 2007 zijn referentiemetingen gedaan om het AHN-1 te kunnen controleren. Per controleveld zijn 
30, 60 of 120 punten (afhankelijk van de grootte van het gebied) gemeten met een onderlinge afstand 
van 5 m. Deze metingen zijn gedaan op (grasland)percelen in de polders. De referentiemetingen zijn 
geïnterpoleerd en vergeleken met het AHN-1 om het AHN-1 te controleren op bruikbaarheid. De con
clusie is dat het AHN-1 goed bruikbaar is voor de polder. 

Maaivelddaling 
Voor peilvak OR-4.01.1.1 zijn historische maaiveldhoogtegegevens beschikbaar uit 1962. Dit betref
fen decimetermetingen (op 10 cm nauwkeurig) die uitgevoerd zijn door de Meetkundige Dienst van 
Rijkswaterstaat. In tabel 2.4 is de gemiddelde maaiveldhoogte per peilvak in 1962 bepaald en vergele
ken met de gemiddelde maaiveldhoogten van het AHN-1. 

tabel 2.4 Maaiveldhoogtegegevens en maaiveldverandering 

-0,21 OR-4.01.1.1 -4,61 

Uit de tabel volgt dat de gemiddelde maaivelddaling 5 mm/jaar bedraagt. Door een verschil in meet
methode en meetdichtheid is geen goed vergelijk mogelijk tussen de verschillende hoogtemetingen en 
moet de berekende maaivelddaling kritisch worden bekeken. Dat er enige maaivelddaling optreedt, 
komt echter overeen met de verwachting voor een droogmakerij met moerige (tussen)lagen. In het 
peilvoorstel is rekening gehouden met een maaivelddaling van 1 mm/jaar. 

2.6 Bebouwing 

Langs de grenzen van de polder en in peilvak OR-4.01.1.3 liggen polderlinten met bebouwing uit de 
periode 1850 - 1950 of ouder. Deze bebouwing kan vanwege het type fundering (op staal of houten 
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palen) gevoelig zijn voor schade als gevolg van peilverlagingen. Peilverlagingen moeten zo veel mo
gelijk worden voorkomen. Indien het voorstel een peilverlaging inhoudt, moet de kans op schade aan 
deze bebouwing nader worden onderzocht. 
De bebouwing aan de oostkant van de kern Leimuiden is uit de periode na 1950, deze bebouwing is 
waarschijnlijk niet gevoelig voor schade als gevolg van peilverlagingen. 

2.7 Landschap 

De Vriesekoopschepolder betreft een droogmakerij. De droogmakerij is oorspronkelijk een veenplas, 
die in de 18e eeuw is drooggemaakt. Het landschap wordt over het algemeen gekenmerkt door een 
zeer regelmatige strokenverkaveling en een ligging van de boerderijen langs de rand of op het oude 
land (het bovenland). Daarnaast is het hoogteverschil met omringend, niet afgegraven gebied (de 
veenontginningen) zeer opvallend. Het verschil kan oplopen tot meer dan vier meter. De poldergren
zen zijn grotendeels nog gaaf en hebben een redelijk hoge tot hoge landschappelijke waarde. 

2.8 Natuur 

2.8.1 Natuurgebieden 

In (de omgeving van) de Vriesekoopschepolder liggen een aantal ecologische verbindingszones, die 
onderdeel zijn van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). In de Vriesekoopschepolder 
loopt een ecologische verbindingszone in noord-zuid richting over de polderkade aan de oostkant. 

2.8.2 Flora en fauna 

Voor gegevens over de verspreiding van (beschermde) flora- en fauna in het plangebied is het natuur-
loket (www.natuurloket.nl) geraadpleegd en de toelichting bij het abonnement (Groen et al, 2006). 
Niet in elk kilometervak is even uitgebreid en regelmatig geïnventariseerd en de beschrijvingen zijn 
daarom een indicatie voor de in het gebied voorkomende soorten. 

In de polder komt het ecotoop 'Aquatische vegetatie in zeer voedselrijk water' (Al 8) goed ontwikkeld 
voor. Ook komt 'Kruidvegetatie op zeer voedselrijke bodem' algemeen verspreid in het gebied voor 
en is matig tot goed ontwikkeld (K28, K48 en K68). Het gaat hierbij zowel om kruidvegetatie op natte 
als droge bodem. Wat minder algemeen verspreid, maar op sommige locaties goed tot zeer goed ont
wikkeld, zijn de ecotopen 'Bos en struweel op zeer voedselrijke bodem' (H48) en 'Kruidvegetatie op 
matig voedselrijke bodem', zowel nat (K27) als vochtig (K47). 

Met behulp van de inventarisaties beschikbaar bij het natuurloket is bekeken welke soorten die be
schermd worden door de Flora- en Faunawet in het gebied zijn aangetroffen. Planten die beschermd 
zijn in het gebied zijn Gewone Dotterbloem en Zwanenbloem. Alle vogels vallen onder de bescher
ming van de Flora- en Faunawet. Opvallende water- en broedvogelsoorten die in het gebied zijn aan
getroffen zijn: Kleine Zwaan, Smient, Krakeend, Grutto, Wulp en Tureluur. Beschermde amfibieën 
die in het gebied voorkomen zijn de Bastaardkikker, Bruine Kikker en de Groene Kikker. Aanwezige 
zoogdieren met een streng beschermde status zijn Gewone Dwergvleermuis, Laatvlieger en Meer-
vleermuis. Deze vleermuissoorten zijn algemeen verspreid in het gebied. In het gebied komen geen 
door de Flora- en Faunawet beschermde libellen, vlinders, reptielen en overige ongewervelden voor. 

2.8.3 Natuurtoets 

In het kader van het watergebiedsplan Wassenaarschepolder en omstreken is in 2010 een natuurtoets 
uitgevoerd door Groenteam Hieruit volgt dat in de Vriesekoopschepolder geen specifiek natuurbeleid 
in het geding is. Verder zijn in de polder slechts broedvogels, algemeen voorkomende beschermde 
soorten (tabel 1 AMvB) en onbeschermde soorten te verwachten. Eventuele effecten voor deze soorten 
bestaan uitsluitend uit mogelijke bedreiging van individuele dieren door directe werkzaamheden. Bi j 
de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen moet rekening gehouden worden met het voortplantings-
seizoen en de wettelijke zorgplicht. 

12 Hoogheemraadschap van Rijnland 



Toelichting op het peilbesluit Vriesekoopschepolder 

2.9 Recreatie 

Aan de zuidkant van de Vriesekoopschepolder ligt een camping met de functie verblijfsrecreatie. 

2.10 Archeologische en cultuurhistorische waarden 

Waardevolle structuren (archeologie, landschap en nederzettingen) en objecten in Zuid-Holland zijn in 
kaart gebracht via de cultuurhistorische waardebepaling uit de beleidsnota Cultuurhistorische Hoofd
structuur van de Provincie Zuid-Holland (PZH, 2005). Daarnaast zijn in het kader van het Verdrag van 
Malta en de herziening van de Monumentenwet archeologische attentiegebieden aangewezen waar 
ruimtelijke ingrepen alleen onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan. Dit is mede gedaan op basis 
van archeologische vindplaatsen en gebieden waar archeologische sporen waarschijnlijk zijn. Voor de 
archeologische waarden wordt zo veel mogelijk gestreefd naar behoud in situ. 

Op kaart 6 zijn de archeologische en cultuurhistorische waarden voor de Vriesekoopschepolder ruim
telijk weergegeven. Hieruit blijkt dat er geen archeologische monumenten aanwezig zijn. Het grootste 
deel van de polder valt qua archeologische kenmerken in de klasse geulafzettingen. Geulafzettingen of 
stroomgordels zijn de resten van voormalige rivieren en geulen. Na verlegging van deze waterlopen 
bleven zandige stroomruggen en oeverwallen over. De eerste bewoningssporen op de geulafzettingen 
dateren van de Ijzertijd, circa 2500 jaar geleden. In de geulafzettingen is een middelhoge trefkans op 
archeologische sporen in de bodem. 
De oude dorpskern van Leimuiden is waarschijnlijk van middeleeuwse oorsprong (1500 tot 500 jaar 
geleden). Bewoningslagen van verschillende eeuwen liggen hier op elkaar. Het bodemarchief in oude 
kernen bevat zodoende zeer belangrijke informatie over hun ontstaansgeschiedenis. De oude kern 
heeft een hoge trefkans op archeologische sporen in de bodem. 

Het polderlint aan de zuidkant van de polder heeft een redelijk hoge cultuurhistorische waarde, omdat 
de relatie tussen de nederzetting en het achterliggende landschap nog intact is. 
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3. Huidige waterhuishoudkundige situatie 

Kaart 7 geeft een overzicht van de huidige waterhuishoudkundige inrichting van de Vriesekoop-
scheppolder. Op deze kaart zijn naast de gebiedsindeling in peilvakken en de watergangen ook de 
kunstwerken, onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen aangegeven. In dit hoofdstuk wordt inge
gaan op verschillende aspecten van de huidige waterhuishoudkundige situatie. 

3.1 Peilbeheer 

3.1.1 Peilen en drooglegging 

Voor de Vriesekoopschepolder is het huidige peilbesluit door de Verenigde Vergadering van het 
voormalige Waterschap De Aarlanden vastgesteld op 3 maart 1983 en goedgekeurd door Gedeputeer
de Staten op 15 november 1983 bij besluitnummer B107580. Op 5 november 2008 heeft de Verenigde 
Vergadering van Rijnland besloten dat alle peilbesluiten administratief aangepast worden aan de NAP-
correctie, zie ook paragraaf 1.4. Dit houdt in dat alle peilen in de Vriesekoopschepolder administratief 
met 2 cm zijn verlaagd. In tabel 3.1 staan de peilbesluitpeilen, inclusief de NAP-correctie. 

In tabel 3.1 is ook de gemiddelde maaiveldhoogte en de daaruit volgende gemiddelde drooglegging 
per peilvak opgenomen. De drooglegging is gedefinieerd als het hoogteverschil tussen het maaiveld en 
het waterpeil in de watergangen. Het waterpeil in de watergangen beïnvloedt de grondwaterstand van 
de omliggende gronden. De invloed van het oppervlaktewater op het grondwater laat zich zien in de 
opbolling van het grondwater in een perceel. De hoogte van de opbolling is onder andere afhankelijk 
van de bodemsoort en breedte van de percelen. De gewenste drooglegging is afhankelijk van het bo
demtype en het landgebruik. Op kaart 8 wordt een ruimtelijk beeld gegeven van de drooglegging bij 
de peilbesluitpeilen, waarbij peilafwijkingen niet zijn meegenomen. De kaart is vervaardigd op basis 
van de winterpeilen, omdat deze de grootste drooglegging geven. 

tabel 3.1 Peilbesluitpeilen, maaiveldhoogten en daaruit volgende drooglegging 

OR-4.01.1.1 450 afdeling A -5,22 -5,32 -4,61 0,61 0,71 

OR-4.01.1.3 12 afdeling B -1,22 -1,22 -0,58 0,64 0,64 
*) Deze nummering wordt aangehouden in het vervolg van het rapport. 

Rijnland heeft een inspanningsverplichting om de peilbesluitpeilen te handhaven. Het peil wordt ge
handhaafd met behulp van gemalen, stuwen en inlaten, zie ook paragraaf 3.2. In tabel 3.2 staan de aan-
en afslagpeilen van het gemaal. De aan- en afslagpeilen zijn met 5 cm gecorrigeerd voor de peil
schaalcorrectie. 

tabel 3.2 Aan- en afslagpeilen van gemaal 

OR-4.01.1.1 Vriesekoopschepolder zomer -5,22 -5,25 -5,37 

winter -5,32 -5,35 -5,47 

In de Vriesekoopschepolder staan diverse peilschalen en een logger. De logger bij het gemaal wordt 
dagelijks automatisch afgelezen en de peilschaal handmatig één keer per maand. In onderstaande tabel 
zijn de gemiddelde praktijkpeilen weergegeven voor de periode 2005 ťm 2010. Deze peilen zijn aan
gepast aan de peilschaalcorrectie en de NAP-correctie en vergeleken met de peilen uit het peilbesluit. 
De praktijkpeilen in peilvak OR-4.01.1.1 zijn bij het gemaal 8 cm lager dan de peilbesluitpeilea Hier
van wordt 5 cm verklaard door de peilschaalcorrectie en 3 cm door het relatief grote verhang in het 
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peilvak. Als gevolg van het verhang zijn de praktijkpeilen in het midden van het peilvak hoger dan bij 
het gemaal. 
Het praktijkpeil in peilvak OR-4.01.1.3 is minder nauwkeurig dan in het hoofdpeilvak, omdat de peil
schaal slechts één keer per maand wordt afgelezen. De metingen geven een indicatie van het praktijk-
peil. Het gemiddelde praktijkpeil is 3 cm hoger dan het peilbesluitpeil, hiervan wordt 1 cm verklaard 
door de peilschaalcorrectie en 2 cm door de administratieve aanpassing van het peil aan de NAP-
correctie. 

tabel 3.3 Praktijkpeilen 

OR-4.01.1.1 logger gemaal -5,25 -5,35 -0,05 -5,30 -5,40 -0,08 -0,08 

OR-4.01.1.3 peilschaal -1,20 -1,20 +0,01 -1,19 -1,19 -K),03 +0.03 

3.1.2 Peilafwijkingen 

In de Vriesekoopschepolder liggen negen onderbemalingen en tien hoogwatervoorzieningen. De lig
ging van de peilafwijkingen is weergegeven op kaart 7. In tabel 3.4 en 3.5 zijn de gegevens van de 
onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen weergegeven. Voor zover bekend is alleen voor de 
hoogwatervoorzieningen OR-4.01.HW07, OR-4.01.HW08 en OR-4.01.HW09 een vergunning ver
leend. Voor deze hoogwatervoorzieningen zijn de vergunde peilen weergegeven. 
De praktijkpeilen voor de onderbemalingen OR-4.01.OB47 t/m OB52 betreffen gemiddelde waarden 
van metingen in november 2008. De overige praktijkpeilen zijn bepaald met behulp van de drempel
hoogte van stuwen of een momentopname in 2007. 

tabel 3.4 Gegevens onderbemalingen 

OR-4.01.OB46 18,5 -4,50 OR-4.01.1.1 -5,51 (kant water 2007) akkerbouw en gras 

OR-4.01.OB47 45,2 -4 JA OR^.01.1.1 -6,46 (meting nov 2008) akkerbouw 

OR-4.01.OB48A 54,6 -4,74 OR^.01.1.1 -6,45 (meting nov 2008) akkerbouw en recreatie 

OR-4.01. OB48B 16,7 -4,69 OR^.01.1.1 -6,37 (meting nov 2008) akkerbouw en gras 

OR-4.01.OB48C 2,8 -4,47 OR-4.01.1.1 -5,72 (meting nov 2008) glastuinbouw 

OR-4.01.OB49 3,8 ^t,85 OR-4.01.1.1 -6,30 (meting nov 2008) akkerbouw 

OR-4.01.OB50 19,5 -4,75 OR-4.01.1.1 -6,69 (meting nov 2008) akkerbouw 

OR-4.01.OB51 22,8 -4,52 OR-4.01.1.1 -5,67 (meting nov 2008) grasland 

OR-4.01.OB52 30,5 -4,86 OR-4.01.1.1 -6,55 (meting nov 2008) akkerbouw 
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tabel 3.5 Gegevens hoogwatervoorzieningen 

OR-4.01. HW01* 0,4 -3,62 OR-4.01.1.1 - -5,51 bebouwing 

OR-4.01. HW03* 0,8 -4,34 OR-4.01.1.1 - -5,51 bebouwing 

OR-4.01.HW04 0,2 -3,74 OR-4.01.1.1 - -4.S2 bebouwing 

OR-4.01. HW05 0,5 -4,07 OR-4.01.1.1 - -4,82 bebouwing 

OR-4.01.HW06 0,2 -3,47 OR-4.01.1.1 - hoger dan -5,40 bebouwing 

OR-4.01.HW07 23,0 -4,30 OR-4.01.1.1 ja -5,12 -5,22 divers 

OR-4.01. HW08 12,4 -3,62 OR-4.01.1.1 ja -5,07 -5,17 bebouwing 

OR-4.01.HW09 1,3 -3,46 OR-4.01.1.1 ja -4,82 -4,82 bebouwing 

OR-4.01.HW10 2,6 -4,20 OR-4.01.1.1 - hoger dan -5,30 boomkwekerij 

OR-4.01.HW11 0,7 -4,50 OR-4.01.1.1 - -5,12 boomkwekerij 

* betreft hoogwatervoorziening binnen een onderbemaling 

In de hoogwatervoorzieningen OR-4.01.HW07 en OR-4.01.HW08 staat een peilschaal die één keer 
per maand handmatig wordt afgelezen. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde praktijkpeilen weer
gegeven voor de periode 2008 t/m 2010. Deze peilen zijn aangepast aan de peilschaal correctie en de 
NAP-correctie en vergeleken met de peilen uit de vergunning. Hieruit blijkt dat de praktijkpeilen 0 tot 
15 cm lager liggen dan de vergunde peilen. Daarnaast is het verschil tussen zomer- en winterpeil in de 
praktijk 3 à 4 cm in plaats van 10 cm. 

tabel 3.6 Praktijkpeilen hoogwatervoorzieningen 

OR-4.01. HW07 -0,03 -5,12 -5,22 -5,27 -5,30 -0,15 -0,08 

OR-4.01.HW08 -0,04 -5,07 -5,17 -5,13 -5,17 -0,06 

3.2 Watersysteem 

3.2.1 Aan- en afvoer van water 

De Vriesekoopschepolder bestaat uit twee peilvakken. Het westelijk gelegen stedelijk gebied (peilvak 
OR-4.01.1.3) heeft een 4 m hoger peil dan het oostelijk gelegen landelijk gebied (peilvak OR-4.01.1). 
In peilvak OR-4.01.1.3 liggen twee inlaten die door Rijnland bediend worden. Hiermee kan boezem
water uit de Westeinderplassen en de Drecht ingelaten kan worden ten behoeve van peilhandhaving en 
doorspoeling. Peilvak OR-4.01.1.3 watert via een aantal hoogwatervoorzieningen af op peilvak OR-
4.01.1. Vanuit dit lager gelegen peilvak wordt het water uit de Vriesekoopschepolder met gemaal 
Vriesekoopschepolder afgevoerd naar de Drecht. Bij dit gemaal kan in droge perioden ook water inge
laten worden vanuit de boezem ten behoeve van peilhandhaving in peilvak OR-4.01.1.1. Het gemaal 
en de inlaten zijn weergegeven op kaart 7. 
In de praktijk wordt relatief weinig water ingelaten voor het peilbeheer, omdat de Vriesekoopschepol
der een kwelpolder is, zie onderstaande paragraaf. Daarnaast zijn diverse particuliere inlaten aanwe
zig, onder andere voor wateraanvoer naar de hoogwatervoorzieningen. 
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tabel 3.7 Afwatering per peilvak 

OR-4.01.1.1 450 boezem Drecht gemaal Vriesekoopschepolder 50 

OR-4.01.1.3 12 OR-4.01.1.1 stuwen 

3.2.2 Kwel en infiltratie 

In 2010 is met behulp van het PZH-model van Deltares de jaargemiddelde kwel- of infiltratieflux be
rekend aan de onderzijde van de deklaag. De berekende flux is representatief voor het jaar 2000 (kli-
maatgegevens 1971-2000). Hieruit blijkt dat in de Vriesekoopschepolder sprake is van een kwelflux 
van 0,05 tot 0,5 mm/dag. Het kwelwater betreft zoet grondwater dat geïnfiltreerd is in de omringende 
boezempiassen. 

3.2.3 Grondwater 

Op kaart 9a is de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en op kaart 9b de gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) weergegeven. De GxG-kaarten zijn afkomstig van Alterra. Bij de berekening 
van de GxG-kaarten is geen rekening gehouden met de onderbemalingen. Uit de kaarten blijkt dat de 
GHG in het midden van de polder tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld (-mv) ligt en aan de randen 
tussen 20 en 40 cm -mv. Opvallend zijn enkele natte laaggelegen percelen in het midden van de pol
der met een GHG tussen 0 en 20 cm -mv. De GLG ligt tussen 80 en 160 cm -mv. 

3.2.4 Waterbezwaar 

Wateroverlast heeft de laatste tijd grote maatschappelijke aandacht. Hierbij wordt met wateroverlast 
de overlast bedoeld die ontstaat als gevolg van inundatie uit het watersysteem, oftewel het overstro
men van watergangen als gevolg van onvoldoende ruimte in de watergangen en/of beperkte afvoerca-
paciteit na overvloedige neerslag. In de boezem kan een te hoge waterstand een risico vormen voor de 
stabiliteit van boezemkades en/of overstroming van de boezemkades veroorzaken. Om grote peilstij-
gingen te voorkomen moet er voldoende open water in het gebied aanwezig zijn. Het benodigd opper
vlak open water is afhankelijk van het landgebruik, de mate van verharding en de wijze van wateraf
voer. 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat alle waterbeheerders hun opper
vlaktewatersystemen toetsen aan de werknormen voor regionale wateroverlast, zie onderstaande tabel. 

tabel 3.8 Normen voor wateroverlast per grondgebruiktype (NBW-werknormen) 

grasland 1/10 5Vo 

akkerbouw 1/25 ìVo 

hoogwaardige land-en tuinbouw 1/50 Wo 

glastuinbouw 1/50 V/a 

bebouwd/stedelijk gebied 1/100 0o7o 

Dit betekent bijvoorbeeld dat glastuinbouw eens in de 50 jaar voor maximaal P/o van het oppervlak 
onder water mag komen te staan door inundatie van het watersysteem. 

De peilvakken zijn getoetst op de stijging van het waterpeil in de polders bij maatgevende buien. Voor 
de berekening is gebruik gemaakt van de waterplanner1. Bij deze berekeningen is uitgegaan van een 

1 De waterplanner is een modelpakket dat bij het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt gebruikt voor het be
palen van de wateropgave. Binnen het pakket wordt het 0-D modeleringsprogramma SOBEK-RR gebruikt. 
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toekomstscenario2. De berekende waterstandstijgingen zijn getoetst aan de bovengenoemde normen. 
Bi j overschrijding van een norm spreken we van een kans op wateroverlast. Op deze manier zijn alle 
wateroverlastlocaties in beeld gebracht. De berekende wateroverlastlocaties zijn getoetst met behulp 
van gebiedskennis. Op basis van de gebiedskennis zijn de knelpunt aangegeven. 

In 2006 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de NBW. Na de evaluatie heeft een aantal bijstellingen 
en verduidelijkingen plaatsgevonden. Deze zijn vastgelegd in het NBW-actueel. Een tweetal aanpas
singen wordt in deze paragraaf toegelicht. Een waterstaatkundige eenheid (bijvoorbeeld een peilvak) 
wordt getoetst op het landgebruik dat veel voorkomt. Een polder die overwegend akkerbouw als land
gebruik heeft, wordt niet meer getoetst op stedelijk gebied als er enkele woningen in de polder liggen. 
Normaal werd het hele stedelijk gebied op de functie stedelijk getoetst. Bij de evaluatie van de NBW 
is geconcludeerd dat de tuinen en plantsoenen in het stedelijk gebied niet de functie stedelijk hebben, 
maar getoetst moeten worden op grasland. 

Daar waar de kans op inundatie vanuit de watergangen groter is dan de normen, is dit aangemerkt als 
knelpunt. De knelpunten in de Vrieseveenschepolder zijn weergegeven in paragraaf 3.4. 

3.3 Waterkwaliteit 

Rijnland beschikt over een uitgebreid waterkwaliteitsmeetnet. Ook in het watergebiedsplan Wasse
naarschepolder en omstreken worden op verschillende locaties waterkwaliteitsmetingen verricht. Voor 
beoordeling van de waterkwaliteit zijn meetpunten geselecteerd met recente waarnemingen (2000 tot 
2010). Daarnaast is, indien mogelijk, tenminste één punt in elke polder gekozen. De locaties van de 
gekozen kwaliteitsmeetpunten zijn weergegeven in de figuren 3.1 t/m 3.5 in deze paragraaf. 

In het kader van het watergebiedsplan is de waterkwaliteit geanalyseerd voor alle zes polders binnen 
het watergebiedsplan. In de figuren zijn de resultaten van alle meetpunten binnen het watergebiedsplan 
weergegeven. In de toelichting daarbij wordt ingezoomd op de waterkwaliteit in de Vriesekoopsche
polder en het aangrenzende boezemwater Drecht. 

tabel 3.9 Gegevens meetpunten waterkwaliteit 

ROP04101 OR-4.01.1.1 Vriesekoopschepolder - bij gemaal Vriesekoopschepolder 

ROP04203 OR4.02.1.1 Groote en Kleine Heilige Geestpolder - middentocht vanaf Heilige Geestlaan 
ROP09501 OR-4.05.1.1 Noordeind- en Geerpolder - Gemaal Smidskade ten noorden Leidsche Vaart 
ROP09504 OR-4.05.1.1 Noordeind- en Geerpolder - Noordpias 
ROP09518 OR-4.05.3.1 Noordeind- en Geerpolder - Geerpolderplas 
ROP09541 OR-4.05.1.1 Noordeind- en Geerpolder - vanaf zwemsteiger in zuidpias 

ROP16101 OR^.04.1.1 Wassenaarschepolder bij gemaal Wassenaarschepolder 

RO110 boezem Drecht - peilschaal bij Tolhuissluis 
R0194 boezem Aarkanaal - van Kattenbrug in weg Rijnsaterwoude -Nieuwveen 

R0272 boezem Braassemermeer - 750 m ten westen van jachthaven Meerzicht 

R0383 boezem Leidsche Vaart - in bocht bij Woudsedijk 45 
R0543 boezem Drecht - bij uitmonding in Oude Wetering 

De concentraties gemeten op de geselecteerde meetpunten zijn getoetst aan de MTR-waarden (Maxi
maal Toelaatbaar Risico) van de verschillende stoffen. In tabel 3.10 zijn de normen opgenomen uit de 
Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). 

2 Middenscenario 2050, waarbij klimaatverandering is ingecalculeerd: temperatuurstijging 10C, toename neer
slag 307o, toename neerslagintensiteit 10o7o 
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tabel 3.10 MTR-normen (Vierde Nota Waterhuishouding) 

chloride 

totaal-fosfaat 

totaal-stikstof 

zuurstof 

doorzicht 

90-percentiel 

zomergemiddelde 

zomergemiddelde 

10-percentiel 

zomergemiddelde 

200 mg/1 

0,15mgP/! 

2,2 mgN/1 

5 mg/1 

0,4 m 

Aangezien meerdere jaren is gemeten, zijn de jaarlijkse toetswaarden gemiddeld over de periode 2000-
2010 en vergeleken met de MTR-norm. Per parameter is de gemeten waterkwaliteit ruimtelijk weer
gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de kwaliteitsklassen beschreven in het kaders. Klasse 0, waar
bij de gemeten waarde onder de streefwaarde ligt, komt in dit gebied niet voor. 

Kwaliteitsklasse 
* 0, waarde onder streefwaarde 
» 1, waarde onder MTR maar boven streefwaarde 
O 2, waarde tussen MTR en 2x MTR 
» 3, waarde tussen 2x MTR en 5x MTR 
* 4, waarde groter dan 5x MTR 
O geen gegevens 

Chloride 
De chloridegehalten in de Vriesekoopschepolder en de Drecht voldoen aan de MTR-norm van 200 
mg/1, zie figuur 3.1. 

Figuur 3.1: Chloridegehalten van de meetpunten in de polders (ROP punten) en in de boezem (RO punten) ten op
zichte van de MTR-norm ^ 200 mg/1 in zoete watersystemen). 

Uit de trendgrafieken blijkt dat het chloridegehalte fluctueert door het jaar heen. In de winter is er een 
lager chloridegehalte als gevolg van het neerslagoverschot. De meetwaarden liggen in de winter tussen 
50 en 125 mg/1. In de zomer loopt het chloridegehalte op naar waarden tussen 125 en 200 mg/1 als ge
volg van verdamping. 

Totaal-fosfaat 

Hoogheemraadschap van Rijnland 19 



Toelichting op het peilbesluit Vriesekoopschepolder 

De MTR-norm voor totaal-fosfaat ligt op 0,15 mg P/1. Als het zomergemiddelde hoger ligt dan deze 
norm kan het ecosysteem schade ondervinden. De streefwaarde bedraagt 0,05 mg P/1. In de Vriese
koopschepolder en de Drecht voldoen de fosfaatgehalten niet aan de MTR-norm. De zomergemiddel-
den overschrijden 2 tot 5 maal de norm, zie figuur 3.2. De meetwaarden in de Vriesekoopschepolder 
liggen tussen 0,20 en 1,3 mg/1. 

we 

f 

i 

to i 
Figuur 3.2: Fosfaatgehalten van de meetpunten in de polders (ROP punten) en in de boezem (RO punten) ten opzichte 
van de MTR-norm 0,15 mg/1 in zoete watersystemen). 

Deze overschrijding kan verklaard worden door de nalevering van fosfaat vanuit de waterbodem in de 
zomer. Dit proces komt vooral voor in ondiepe sloten waar de watertemperatuur in de zomer snel kan 
oplopen. De hoge temperatuur veroorzaakt een snelle mineralisatie van de waterbodem. Bij deze mi
neralisatie van organische stof wordt zuurstof verbruikt. Door het lage zuurstofgehalte wordt de nale
vering van fosfaat bevordert. Ook de agrarische functie van de polders is een bron van fosfaat. Met 
name in de winter spoelen er meststoffen uit naar het oppervlaktewater. Als gevolg van beide proces
sen fluctueren de fosfaatgehalten sterk, maar met name in de zomer worden hoge pieken gemeten. 

Ten slotte is de achtergrondbelasting van fosfaat in het oppervlaktewater in West Nederland vrij hoog. 
Ook de afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn een bron van fosfaat, met name in de boezem. 

Totaal-stikstof 
De MTR-norm voor totaal-stikstof ligt op 2,2 mg N/1. Als de gemiddelde concentratie hoger dan deze 
norm ligt kan het ecosysteem schade ondervinden. De norm heeň betrekking op het zomergemiddelde. 
De streefwaarde voor stikstof bedraagt 1,0 mg N/1. In de Vriesekoopschepolder en de Drecht voldoen 
de gehalten van totaal-stikstof niet aan de MTR-norm. Het zomergemiddelde is tot tweemaal hoger 
dan de MTR-norm, figuur 3.3. De meetwaarden in de Vriesekoopschepolder variëren van 1 tot 8 mg/1. 
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Figuur 3.3: Totaal-stikstofgehalten van de meetpunten In de polders (ROP punten) en in de boezem (RO punten) ten 
opzichte van de MTR-norm 2,2 mg/1 ín zoete watersystemen). 

Zowel in de polder als de boezem fluctueert de concentratie volgens een vrij regelmatig patroon. In de 
zomer zijn de concentraties lager, terwijl in de wintermaanden juist hoge pieken te herkennen zijn. In 
de winter vindt afspoeling plaats van meststoffen en wordt minder stikstof opgenomen door gewassen. 
Vanaf het voorjaar wordt de meeste stikstof uit de meststoffen opgenomen door de groei van de ge
wassen en spoelt er minder uit. 

Zuurstof 
De MTR-norm voor zuurstof ligt op 5,0 mg 0 2/!. Als de 10-percentiel concentratie lager ligt kan het 
ecosysteem schade ondervinden. Het zuurstofgehalte van het oppervlaktewater is een belangrijke pa
rameter voor de waterkwaliteit. Processen in het water of de waterbodem zijn afhankelijk van het al 
dan niet aanwezig zijn van voldoende zuurstof in het water. Ook is het zuurstofgehalte erg belangrijk 
voor de vispopulatie. 

Figuur 3.4: Zuurstofgehalten van de meetpunten in de polders (ROP punten) en in de boezem (RO punten) ten op
zichte van de MTR-norm (? 5 mg/1 in zoete watersystemen). 
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In de Vriesekoopschepolder voldoet het zuurstofgehalte niet aan de norm, zie figuur 3.4. Het meetpunt 
aan de oostkant van de Drecht voldoet eveneens niet aan de norm. De 10-percenti el waarden zijn hier 
lager dan 5 mg/1. Het meetpunt aan de westkant van de Drecht voldoet wel aan de norm. 

Doorzicht 
Deze parameter is een maat voor de helderheid van het water. Voor deze parameter geldt dat het zo
mergemiddelde meer dan 0,4 m moet zijn om te voldoen aan de MTR-norm. In figuur 3.5 geven de 
gele locaties aan dat het doorzicht kleiner is dan 0,4 m, terwijl de groene locaties wel voldoen aan de 
norm. De helderheid is van belang voor de groei van waterplanten en voor het creëren van een habitat 
voor niet-bodemwoelende vissoorten. 
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4 

Figuur 3.5: Doorzicht van de meetpunten in de polders (ROP punten) en in de boezem (RO punten) ten opzichte 
van de MTR-norm m in zoete watersystemen). 

De meetpunten in de Vriesekoopschepolder en de Drecht hebben een doorzicht groter dan 0,4 m en 
voldoen daarmee aan de norm, zie figuur 3.5. 

3.4 Knelpunten 

Tijdens het opstellen van het watergebiedsplan Wassenaarschepolder en omstreken heeft een inventa
risatie van knelpunten plaatsgevonden. Het gaat daarbij om knelpunten die uit de huidige waterhuis
houdkundige situatie naar voren komen en knelpunten die door de medewerkers van Rijnland zijn 
aangegeven. Tevens zijn de knelpunten uit het meldingensysteem van Rijnland meegenomen en de 
knelpunten die zijn verzameld met behulp van knelpuntenformulieren op de eerste gebiedsavond (31 
januari 2007). 
In deze paragraaf zijn de knelpunten opgenomen die relevant zijn voor de Vriesekoopschepolder en 
die een relatie hebben met het peilbeheer, met uitzondering van eenmalige knelpunten en knelpunten 
die inmiddels zijn opgelost. Ook zeer lokale knelpunten bij particulieren zijn niet meegenomen wan
neer deze geen invloed hebben op het omliggende gebied en niet binnen het takenpakket van het hoog
heemraadschap vallen. 

3.4.1 NBW 

Knelpunt 01.01.01: OR-4.01.1.3 voor de functie stedelijk 
In peilvak OR-4.01.1.3 ligt een deel van de kern Leimuidea Dit peilvak is getoetst op de functie ste
delijk gebied. Bij een maatgevende situatie voor deze functie stijgt het waterpeil tot boven de drempels 
van enkele woningen zodat niet aan de norm voor deze functie wordt voldaan. 
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Knelpunt 01.01.02: OR-4.0B46 voorde functie akkerbouw 
Deze onderbemaling is in gebruik voor akkerbouw. Bij een maatgevende situatie stijgt het water in het 
watersteem van de onderbemaling echter tot aan het maaiveld. Gevolg is dat een te groot percentage 
onder water staat. De onderbemaling voldoet niet aan de norm voor de functie akkerbouw. 

Knelpunt 01.01.03: OR-4.01. OB48D voorde functies stedelijk gebied, glastuinbouw en grasland 
In deze onderbemaling is slechts Q,\lVo water aanwezig. Het waterpeil stijgt bij de maatgevende situa
ties dan ook tot op het maaiveld. De onderbemaling voldoet niet aan de norm voor de betreffende 
functies. 

Knelpunt 01.01.04: OR-4.01 .OB 48A voor de functie akkerbouw 
In deze onderbemaling bestaat het landgebruik uit akkerbouw. Het watersysteem treedt bij een maat
gevende situatie zo ver buiten de oevers dat teveel maaiveldoppervlak onder water komt te staan. De 
onderbemaling voldoet niet aan de norm voor de functie akkerbouw. 

Knelpunt 01.01.05: Inundatie onderbemalingen vanuit OR-4.01.1.1 
Direct langs de onderbemalingen OR-4.01.OB46 t/m OR-4.01.OB52 ligt het maaiveld aan de randen 
zo laag dat bij hevige neerslag inundatie optreedt vanuit peilvak OR-4.01.1.1. 

3.4.2 KRW, waterkwaliteit ă ecologie 

Knelpunt 01.03.04: Matige waterkwaliteit in polder 
De waterkwaliteit in de Vriesekoopschepolder is matig. De gehalten totaal-fosfaat, totaal-stikstof en 
zuurstof voldoen niet aan de MTR-norm. Hoge nutriëntconcentraties leiden tot algengroei en zuurstof
loosheid in de sloot. De matige waterkwaliteit heeft een negatief effect op de visstand en ecologie in 
de polder en in het boezemland. [Bron: paragraaf 3.3] 

3.4.3 Peilbeheer 

Knelpunt 01.05.01: Geen geldig peilbesluit Vriesekoopschepolder 
Het oude peilbesluit van de Vriesekoopschepolder is vastgesteld op 15-11-1983. In deze polder is dus 
al jaren een peilbesluit waarvan de herzieningsdatum is verstreken, wat niet goed is voor de juridische 
duidelijkheid. [Rijnland, 11-10-05] 

Knelpunt 01.05.02: Ongereguleerde onderbemalingen Vriesekoopschepolder 
In de Vriesekoopschepolder is een flink aantal ongereguleerde onderbemalingen aanwezig. In het ver
leden is al eens gekeken naar de mogelijkheden tot overname toen gemaal Vriesekoop aan vernieu
wing toe was. Er zijn destijds vier nieuwe inrichtingsmogelijkheden voor de polder uitgewerkt met als 
doel het reguleren van de onderbemalingen. Uiteindelijk is de voorkeur van de technische dienst van 
het voormalige waterschap De Oude Rijnstromen uitgegaan naar het scenario waarbij het waterpeil in 
het oostelijke deel van het hoofdwatergangensysteem tot onderbemalingspeil verlaagd zou worden en 
vrijwel alle onderbemalingen overgenomen zouden worden. Het gemaal is wel vervangen maar de 
onderbemalingen zijn niet gereguleerd. [Bron: Waterschap De Oude Rijnstromen, 1997; gebieds-
avond; Rijnland, 11-10-05] 

Knelpunt 01.05.04: Drassige gronden in de Vriesekoopschepolder 
De polder heeft een grote variatie in maaiveldhoogte. De lage percelen aan de oostkant van de polder 
liggen in de onderbemalingen. In het midden van de polder liggen een aantal percelen die een kleine 
drooglegging hebben bij het polderpeil. 

Knelpunt 01.05.05: Ongereguleerde inlaten 
In het gebied zijn veel particuliere inlaten aanwezig, maar van de meesten is de capaciteit, de afsluit
baarheid en vaak zelfs de locatie niet bekend. In het Waterbeheerplan van Rijnland is opgenomen dat 
de inlaten gereguleerd moeten worden. De inlaten moeten dus vergund, opgeheven of overgenomen 
worden. [Bron: Rijnland, 06-09-2006] 
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4. Afweging 

Bij de peilafweging zoekt Rijnland naar het peil dat zo veel mogelijk recht doet aan alle belangen in 
het gebied. Paragraaf 4.1 beschrijft de uitgangspunten bij de peilafweging voor de Vriesekoopschepol
der. Deze uitgangspunten vormen het afwegingskader voor het oplossen van de genoemde knelpunten 
en wensen ten aanzien van het peilbeheer en de belangen in deze polder. Op basis van deze uitgangs
punten is één variant voor het peilbesluit opgesteld, die aansluit bij de toekomstige inrichting conform 
het watergebiedsplan Wassenaarschepolder en omstreken. 

De peilvoorstellen en afwegingen zijn in paragraaf 4.2 beschreven. De benodigde inrichtingsmaatrege
len met betrekking tot de peilvoorstellen zijn in paragraaf 4.3 genoemd en verder uitgewerkt in het 
projectplan Vriesekoopschepolder. In het peilvoorstel wordt een deel van de peilafwijkingen opgehe
ven. De resterende peilafwijkingen zijn getoetst op hun bestaansrecht in paragraaf 4.4. Als laatste zijn 
de effecten van de varianten beschreven in paragraaf 4.5. 

4.1 Uitgangspunten 

4.1.1 Beleidskader 

Het peilbesluit maakt gebruik van beleid dat is uitgewerkt op het niveau van de provincie voor ruimte
lijk beleid en het niveau van provincie en hoogheemraadschap voor het waterbeleid. De belangrijkste 
beleidsdocumenten voor het peilbesluit voor de Vriesekoopschepolder zijn daarom de volgende: 
- Structuurvisie Provincie Zuid-Holland (PZH, 2010); 
- Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010- 2015 (PZH, 2010); 
- Beleidskader Peilbeheer Zuid-Holland (PZH, 2008); 
- Waterbeheerplan Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR, 2010); 
- Nota Peilbeheer Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR, 2008); 
- Beleidsregel peilafwijkingen (HHR, 2006). 
Daarnaast moet in de uitvoering van maatregelen rekening worden gehouden met de nationale natuur
beschermingswetgeving en het Verdrag van Malta. 

4.1.2 Specifieke uitgangspunten voor de Vriesekoopschepolder 

In de bovenstaande beleidsdocumenten zijn uitgangspunten opgenomen, die voor een peilbesluit van 
toepassing zijn. Vervolgens is beoordeeld welke uitgangspunten van toepassing zijn voor de Vriese
koopschepolder. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten voor de peilafweging voor de Vriesekoop
schepolder: 
- Het peilbeheer (de peilkeuze en inrichting van de peilvakken) wordt primair afgestemd op de 

functies uit de Provinciale Structuurvisie en de bestemmingen uit de bestemmingsplannen zoals 
beschreven in paragraaf 2.2. 

- De richtwaarde voor de drooglegging voor grasland op een zavelbodem is 0,80 tot 0,95 m. 
- De richtwaarde voor de drooglegging voor akkerbouw op een zavelbodem is 0,90 tot 1,25 m. 
- De richtwaarde voor de drooglegging voor grasland op een moerige bodem is 0,85 tot 0,90 m. 
- De richtwaarde voor de drooglegging voor akkerbouw op een moerige bodem is 0,95 tot 1,10 m. 
- Voor bestaand bebouwd gebied ligt de optimale drooglegging in de praktijk over het algemeen 

tussen 0,90 en 1,60 m. Voor nieuw aan te leggen stedelijke gebieden hanteert Rijnland een richt
waarde voor de drooglegging van 1,20 m ter voorkoming van wateroverlast. 

- Er wordt gestreefd naar het verminderen van het aantal peilvakken en onderbemalingen om de 
versnippering te verminderen en een robuuster watersysteem te creëren. 

- Onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen worden conform de Beleidsregel Peilafwijkingen 
gereguleerd. 

- Beperking van maaivelddaling en verzilting en schadekansen voor bebouwing en infrastructuur 
zijn medebepalende factoren voor de peilenkeuze. 

- De peilvakindeling wordt zo veel mogelijk op basis van maaiveldhoogteligging gekozen. 
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- De waterkwaliteit wordt beoordeeld door middel van toetsing aan MTR's uit de 4e nota water
huishouding. Maatregelen volgend uit de KRW-doelstellingen worden niet meegenomen. Het 
peilbesluit mag niet leiden tot verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit; er is 
speciale aandacht voor de waterdiepte in geval van een peil verlaging. 

- In het watergebiedsplan Wassenaarschepolder en omstreken zijn de maatregelen met betrekking 
tot de NBW-normen meegenomen. De maatregelen die gevolgen hebben voor de peilkeuze en de 
inrichting van de peilvakken zijn meegenomen in het peilbesluit. 

- Bij uitvoering van maatregelen (inrichtingsplan) wordt voldaan aan de (vergunnings)eisen volgens 
de natuurwet geving en het verdrag van Malta. 

4.2 Peilvoorstellen en afwegingen 

De peilvoorstellen voor de Vriesekoopschepolder zijn gebaseerd op de peilbesluitpeilen, de praktijk
peilen en de toekomstige inrichting volgens het projectplan Vriesekoopschepolder. De peilvoorstellen 
zijn weergegeven in tabel 4.1. Het voorstel betreft op hoofdlijnen dat een aantal peilafwijkingen sa
mengevoegd worden en overgenomen worden in beheer en onderhoud door Rijnland. Hierdoor ont
staan twee nieuwe peilvakken. De nieuwe peilvakken zijn weergegeven op kaart 10. 

Het toekomstige peilvak OR-4.01.1.1 wordt kleiner en betreft de westelijke helft van het huidige peil
vak OR-4.01.1.1. De onderbemalingen aan de oostkant van het huidige peilvak OR-4.01.1.1 worden 
samengevoegd tot een nieuw peilvak OR-4.01.1.2. De hoogwatervoorziening HW08 en een deel van 
HW07 aan de westkant van het huidige peilvak OR-4.01.1.1, worden een nieuw peilvak OR-4.01.1.4. 
Peilvak OR-4.01.1.3 blijft gelijk aan de huidige situatie. 

De poldergrenzen worden administratief aangepast aan de grens van het boezemland. Op basis van de 
maai vel dhoogtekaart en de afwateringssituatie blijkt een aantal locaties in het boezemland te liggen. 
Deze locaties vallen in de toekomstige situatie buiten de poldergrenzen. 

tabel 4.1 Peilvoorstellen, maaiveldhoogten en droogleggingen 

OR-4.01.1.1 126 -5,22 -5,32 -5,30 -5,40 -4,38 0,92 1,02 

OR-4.01.1.2 294 -5,22 -5,32 -6,10 -6,10 -4,74 1,36 1,36 

OR-4.01.1.3 12 -1,22 -1,22 -1,22 -1,22 -0,61 0,61 0,61 

OR-4.01.1.4 27 -5,07 -5,17 -5,17 -5,17 -4,30 0,87 0,87 

exclusief onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen 

Peilbeheer 
Een van de uitgangspunten bij het watergebiedsplan is per peilvak afwegen of flexibel peilbeheer mo
gelijk is. Doel van flexibel peilbeheer is minder water inlaten en uitmalen. Hierdoor wordt de water
kwaliteit minder beïnvloed door gebiedsvreemd water, sluit het peilverloop beter aan op ecologische 
processen en wordt de polder meer zelfvoorzienend. 

Het voorstel voor de Vriesekoopschepolder is geen flexibel peil in te stellen, maar vaste (zomer- en 
winter)peilen. De belangrijkste reden is dat de agrarische nineties schade zouden leiden bij een natuur
lijk flexibel peilbeheer. Flexibel peilbeheer kan namelijk in veel jaren onvoldoende drooglegging be
tekenen in perioden die voor de agrarische functies qua bedrijfsvoering cruciaal zijn. 

Een andere reden is dat de kwaliteit van het boezemwater geen knelpunt is in de Vriesekoopschepol
der. De inlaat van boezemwater leidt niet tot mineralisatie van de ondergrond, omdat de polder een 
zavelgebied is. Tevens heeft het boezemwater geen effect op de nutriëntengehalten in de polder, omdat 
het polderwater minstens even rijk aan nutriënten is als het boezemwater. 
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4.2.1 Peilvak OR-4.01.1.1 

Voor het toekomstige peilvak OR-4.01.1.1 is het voorstel de praktijkpeilen te handhavea Dit betreft 
een zomerpeil van NAP -5,30 m en een winterpeil van NAP -5,40 m. Het peilvoorstel houdt in dat de 
vastgestelde peilen met 8 cm wordt aangepast. Dit bestaat uit een administratieve aanpassing met 5 cm 
voor de peilschaalcorrectie (zie ook paragraaf 3.1) en 3 cm voor de in het verleden opgetreden maai
velddaling (1 mm/jaar). De gemiddelde drooglegging in de zomer (0,92 m) voldoet aan de richtwaarde 
voor grasland op een zavelbodem (0,80 m tot 0,95 m). In de winter blijft de gemiddelde drooglegging 
(1,02 m) iets groter dan de richtwaarde. 

Het toekomstige peilvak OR-4.01.1.1 wordt kleiner en betreft de westelijke helft van het huidige peil
vak OR-4.01.1.1. De huidige hoogwatervoorziening OR-4.01.HW10 en het landelijke deel van OR-
4.01.HW07 worden opgeheven en gaan weer deel uitmaken van het watersysteem in het peilvak. Voor 
het gebied in hoogwatervoorziening OR-4.01.HW07 betekent dit een verlaging van 10 cm ten opzichte 
van het praktijkpeil in de hoogwatervoorziening. In hoogwatervoorziening OR-4.01.HW10 is het peil 
lager dan in het omringende peilvak. Door de opheffing van de hoogwatervoorziening wordt het peil 
ongeveer 10 cm hoger. 

4.2.2 Peilvak OR-4.01.1.2 

Het voorstel is de onderbemalingen aan de oostkant van het huidige peilvak OR-4.01.1.1 samen te 
voegen tot een nieuw peilvak OR-4.01.1.2. Hierdoor worden de onderbemalingen OR-4.0.1.OB47 t/m 
OR-4.0.1.OB50 en OR-4.0.1 .OB52 overbodig en daarom opgeheven. Het peilvoorstel voor het nieuwe 
peilvak OR-4.01.1.2 is een vast peil van NAP -6,10 m. Dit peil is gebaseerd op het optimale peil voor 
dit peilvak (zie onderstaand kader) en de praktijkpeilen in de onderbemalingen. 

optimaal peil 
Onder het begrip 'optimaal peil' wordt het peil verstaan met de kleinste kans op droogte- en/of nat-
schade. Om het optimale peil te bepalen, worden bodemsoort, grondgebruik en de hieraan gerelateer
de optimale droogleggingen gebruikt en gekoppeld aan de maaiveldhoogteverschillen binnen een 
peilvak. 

Voor elke combinatie van bodemsoort en grondgebruik is één optimale drooglegging. Bi j een gemid
delde maaiveldhoogte leidt dat tot één optimaal peil voor de betreffende combinatie van bodemsoort 
en grondgebruik. Doordat binnen een peilvak verschillende combinaties van bodemsoort en landge
bruik voorkomen en variaties zijn in de maaiveldhoogte, is het optimale peil voor een peilvak niet 
voor het gehele oppervlak het optimale peil, maar wel voor het grootste deel van het peilvak. Met an
dere woorden: bij het optimale peil heeft het grootste deel van het peilvak een drooglegging die bin-
nen de agrarische droogleggingsrichtlijnen valt. 

In de onderstaande figuur is het optimale peil voor peilvak OR-4.01.1.2 bepaald. Hierin is het percen
tage van het oppervlak weergegeven dat binnen de droogleggingsrichtlijnen valt (gele lijn). Tevens 
zijn de percentages van de oppervlakken weergegeven die buiten de droogleggingsrichtlijnen vallen, 
hierbij is onderscheid gemaakt tussen te nat (donker blauw) en te droog (roze). 

Uit de figuur blijkt dat het optimale peil voor peilvak OR-4.01.1.2 op NAP -5,90 m ligt. Dit peil geeft 
een gemiddelde drooglegging van 1,13 m Door de combinatie van bodemsoort, grondgebruik en vari
aties in maaiveldhoogte kan in dit peilvak maximaal 70oZo van het oppervlak aan de betreffende droog-
leggingsrichtwaarden voldoen. Bij het optimale peil is ongeveer IVo van het oppervlak te nat en onge
veer 2307o te droog. Bij een hoger of lager peil neemt het percentage oppervlak dat aan de droogleg-
gingsrichtwaarden voldoet af. 
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Figuur 4.1: Bepaling optimale peil in peilvak OR-4.01.1.2 

Vanwege de lager gelegen percelen en drainagebuizen is het gewenst om een lager peil te hanteren op 
NAP -6,10 m. Dit peil sluit beter aan de op praktijkpeilen in de onderbemalingen en de hoogteligging 
van de drainagebuizen (NAP -5,5 m tot NAP -6,3 m). De huidige gemiddelde peilen in de betreffende 
onderbemalingen variëren van ongeveer NAP -6,3 m tot NAP -6,5 m bij een momentopname in no
vember 2008. Voor de onderbemalingen betekent het peilvoorstel een peilverhoging van 20 tot 40 cm. 

Ten opzichte van huidige situatie neemt de drooglegging in de betreffende onderbemalingen af. In de 
huidige situatie is de gemiddelde drooglegging in de betreffende onderbemalingen met 1,5 tot 1,75 m 
echter ruim groter dan de droogleggingsrichtwaarden. 
In de hoofdwatergang tussen de huidige onderbemalingen wordt het peil ongeveer 80 cm lager dan het 
huidige peil. De gemiddelde drooglegging in het nieuwe peilvak wordt 1,36 m en nadert de droogleg-
gingsrichtwaarde voor akkerbouw op een zavelbodem (0,90 m tot 1,25 m). Dit is een verbetering ten 
opzichte van de huidige situatie. 

Een aantal percelen met grasland en boomteelt houden het huidige peil om het grondgebruik beter te 
faciliteren. Administratief vormen deze percelen nieuwe hoogwatervoorzieningen, namelijk OR-
4.01.HW14, HW15 en HW17. In de praktijk verandert het peil hier niet. Hierdoor hoeft de waterbo
dem in de watergangen langs de boezemkaden niet verdiept te worden. Bij een verdieping van de wa
terbodem zou de kans op opbarsting van de waterbodem toenemen, dit is niet gewenst. 

De huidige onderbemaling OR-4.01.OB51 houdt eveneens het huidige peil vanwege het afwijkende 
grondgebruik (grasland). Administratief wordt de onderbemaling een hoogwatervoorziening, namelijk 
OR-4.01.HW13. In de praktijk verandert het peil hier niet. 

4.2.3 PeìlvakOR-4.01.1.3 

Het voorstel voor peilvak OR-4.01.1.3 is het handhaven van het peilbesluitpeil op NAP -1,22 m. Van
wege de functie stedelijk gebied wordt een vast peil gehanteerd. Het praktijkpeil is ongeveer gelijk aan 
het peilbesluitpeil. De gemiddelde drooglegging (61 cm) is relatief klein voor stedelijk gebied. Een 
peilverlaging is echter niet gewenst vanwege de oude bebouwing. Bi j een peilverlaging zou de grond
waterstand af kunnen nemen, waardoor het zakkingsproces wordt versneld. Hierdoor kan droogstand 
van houten paal funderingen optreden waardoor de palen kunnen gaan rotten. Daarnaast kan bij een 
toenemende bodemdaling schade aan de op staal gefundeerde bebouwing ontstaan. 
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Een peilverhoging is eveneens niet gewenst, omdat de drooglegging dan nog kleiner zou worden. 
Daarnaast zijn peilwijzigingen in stedelijke gebieden niet gewenst, omdat de aanwezige infrastructuur 
zoals rioleringen en kruipruimten dan mogelijk aangepast zouden moeten worden. 

4.2.4 Peilvak OR-4.01.1.4 

Peilvak OR-4.01.1.4 betreft de huidige hoogwatervoorziening OR-4.01.HW08 rondom een woonwijk 
aan de oostkant van Leimuiden en het deel van hoogwatervoorziening OR-4.01.HW07 dat is/wordt 
ingericht als bedrijventerrein. Bij de aanleg van de woonwijk is een vergunning verleend voor een 
hoogwatervoorziening. Het voorstel is dat Rijnland de hoogwatervoorziening overneemt in beheer en 
onderhoud, omdat de peilafwijking het algemeen belang dient. De hoogwatervoorziening voorziet na
melijk meer dan 30 woningen van een hoger peil, zie ook bijlage 4. Het bedrijventerrein kan mee doen 
met het peil van de woonwijk. 

Het peilvoorstel voor het nieuwe peilvak is een vast peil van NAP -5,17 m. Dit peil is gelijk aan het 
vergunde winterpeil en tevens gelijk aan het praktijkpeil in de winterperiode. In de vergunning is een 
10 cm hoger zomerpeil opgenomen, maar in de praktijk is het zomerpeil slechts 4 cm hoger dan het 
winterpeil. Voor het bedrijventerrein is het voorgestelde peil precies het gemiddelde tussen het huidige 
zomer- en winterpeil. Uit praktijkervaring is gebleken dat het voor het beheer gewenst is een vast peil 
te hanteren. De noodzaak om een apart zomer- en winterpeil te handhaven is er niet. Daarom wordt 
een vast peil voorgesteld. De gemiddelde drooglegging (0,87 m) voldoet bijna aan de optimale droog
legging voor bestaand bebouwd gebied (0,90 - 1,60 m). Doordat het huidige winterpeil gehandhaafd 
wordt voor een deel van het peilvak en het peilvoorstel tussen zomerpeil en winterpeil in ligt voor het 
andere deel van het peilvak, zijn geen aanpassingen op de aanwezige infrastructuur noodzakelijk. 

4.3 Benodigde maatregelen 

Als gevolg van het peilvoorstel moet het bestaande watersysteem in het nieuwe peilvak OR-4.01.1.2 
gewijzigd worden. Het peilvoorstel van NAP -6,10 m betekent een peilverlaging van ongeveer 80 cm 
in de hoofdwatergang, daarom moet de hoofdwatergang verdiept en verbreed worden. Verder worden 
peilscheidende kunstwerken (beweegbare en vaste stuwen) geplaatst en wordt het gemaal vervangen. 
Daarnaast wordt de stuw die nu op de oostgrens van HW07 ligt verplaatst naar de oostgrens van het 
nieuwe peilvak OR-4.01.1.4. 

Deze maatregelen zijn samen met de overige maatregelen in het kader van het watergebiedsplan uit
gewerkt in het projectplan Vriesekoopschepolder. 

4.4 Regulering peilafwijkingen 

Bij het peilvoorstel worden de meeste onderbemalingen en een aantal hoogwatervoorzieningen over
bodig en daarom opgehevea Daarnaast worden administratief een aantal nieuwe hoogwatervoorzie
ningen gecreëerd rondom de graslandpercelen in peilvak OR-4.01.1.2 die het huidige peil houden. In 
deze paragraaf wordt een voorlopige toetsing uitgevoerd voor de toekomstige onderbemaling en 
hoogwatervoorzieningen. 

Toetsing onderbemaling 
In de nieuwe situatie blijft één onderbemaling over. In onderstaande tabellen is een voorlopige toet
sing uitgevoerd van het bestaansrecht van de onderbemaling aan de hand van de maaiveldhoogte en 
het grondgebruik conform de Beleidsregel Peilafwijkingen van Rijnland (zie bijlage 4). Voor de maai
veldhoogte is getoetst of deze ten minste 10 cm afwijkt van het omringende peilvak en voor het 
grondgebruik is getoetst of deze in opvallende mate afwijkt én een drooglegging vereist die ten minste 
10 cm afwijkt ten opzichte van het omringende peilvak. 
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tabel 4.2 Voorlopige toetsing onderbemaling aan criterium afwijkend maaiveldhoogte 

OR-4.01.1.1 -4,37 0,15 OR-4.01.OB46 18,5 -4,52 ja 

tabel 4.3 Voorlopige toetsing onderbemaling aan criterium afwijkend grondgebruik 

OR-4.01.1.1 grasland 0,10tot0,30 OR-4.01.OB46 18,5 akkerbouw ja 

Uit de voorlopige toetsing volgt dat de onderbemaling bestaansrecht heeft op basis van een afwijkende 
maaiveldhoogte en een afwijkend grondgebruik dat een grotere drooglegging vereist. De onderbema
ling komt niet in aanmerking om in beheer en onderhoud overgenomen te worden door Rijnland, om
dat de oppervlakte kleiner is dan 30 ha, de onderbemaling minder dan een derde deel van het opper
vlak van het omringende peilvak beslaat, de onderbemaling slechts één rechtspersoon heeft en het 
maaiveldhoogteverschil kleiner is dan 40 cm. 

Toetsing hoogwatervoorziening 
In de nieuwe situatie zijn 14 hoogwatervoorzieningen, waarvan een groot deel ter bescherming van 
bestaande bebouwing. In onderstaande tabellen is het bestaansrecht van de hoogwatervoorzieningen 
voorlopig getoetst aan de hand van het grondgebruik en de drooglegging conform de Beleidsregel 
Peilafwijkingen van Rijnland (zie bijlage 4). Hierbij is nagegaan of het grondgebruik in de betreffende 
gebieden in opvallende mate afwijkt én een drooglegging vereist die ten minste 10 cm afwijkt ten op
zichte van het omringende peilvak. Hoogwatervoorzieningen die aanwezig zijn ter bescherming van 
bestaande bebouwing voldoen sowieso aan dit criterium en hebben daarmee in principe bestaansrecht. 

tabel 4.4 Voorlopige toetsing hoogwatervoorzieningen aan criterium afwijkend grondgebruik 

OR^.Ol.HWOl 0,29 bebouwing OR-4.01.1.2 akkerbouw ja, bescherming bestaande bebouwing 

OR4.01.HW02 0,44 bebouwing OR-4.01.1.2 akkerbouw ja, bescherming bestaande bebouwing 

OR-4.01.HW03 0,24 bebouwing OR-4.01.1.2 akkerbouw ja, bescherming bestaande bebouwing 

OR4.01.HW04 0,26 bebouwing OR-4.01.1.2 akkerbouw ja, beschenning bestaande bebouwing 

OR-4.01.HW05 0,83 bebouwing OR-4.01.1.2 akkerbouw ja, bescherming bestaande bebouwing 

OR^1.01.HW06 0,18 bebouwing OR-4.01.1.1 grasland ja, bescherming bestaande bebouwing 

OR^t.01.HW09 1,33 bebouwing OR-4.01.1.4 bebouwing ja, bescherming bestaande bebouwing 

OR-4.01.HW10 0,73 boomkwekerij OR-4.01.1.1 grasland ja 

OR4.01.HW12 0,69 bebouwing OR-4.01.1.2 akkerbouw ja, bescherming bestaande bebouwing 

OR-4.01.HW13 25,03 grasland OR-4.01.1.2 akkerbouw ja 
OR-4.01.HWÏ4 0,87 grasland OR-4.01.1.2 akkerbouw ja, tevens bescherming boezemkade 

OR-4.01.HW15 18,75 grasland OR-4.01.1.2 akkerbouw ja, tevens bescherming boezemkade 

OR-4.01.HW16 4,67 bebouwing OR-4.01.1.2 akkerbouw ja, bescherming bestaande bebouwing 

OR-4.01.HW17 12,33 grasland OR-4.01.1.2 akkerbouw ja, tevens bescherming boezemkade 

tabel 4.5 Voorlopige toetsing hoogwatervoorzieningen aan criterium drooglegging 
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OR-4.01.HW10 -5,12 -4,50 0,62 0,80/0,90 -0,181 -0,28 ja 
OR-t.01.HWT3 -5,67 -4,54 1,13 1,56 -0,43 ja 
OR^l.Ol.HWH -5,35 -3,67 1,68 2,43 -0,75 ja 
OR-4.01.HW15 -5,35 -4,47 0,88 1,63 -0,75 ja 
OR-4.01.HW17 -5,35 -4,37 0,98 1,73 -0,75 ja 

Uit de voorlopige toetsing volgt dat 9 hoogwatervoorzieningen bestaansrecht hebben vanwege de be
scherming van bestaande bebouwing. Voor de bebouwing is het gewenst om de huidige drooglegging 
te behouden in verband met kans op zakkingsschade aan de bebouwing, zie paragraaf 2.6. De hoogwa
tervoorzieningen met grondgebruik boomkwekerij en grasland hebben bestaansrecht vanwege het af
wijkende grondgebruik dat een drooglegging vereist die ten minste 10 cm afwijkt ten opzichte van het 
omringende peilvak. De hoogwatervoorzieningen OR-4.01.HW14, HW15 en HW17 hebben tevens 
bestaansrecht vanwege de bescherming van de boezemkade. Door de inrichting van de hoogwater
voorziening hoeven de peilen in de watergangen langs de kaden niet verlaagd te worden en de water
gangen niet verdiept te worden. Bij een verdieping van deze watergangen zou de kans op opbarsting 
van de waterbodem toenemen, dit is niet gewenst. 
De hoogwatervoorzieningen komen niet in aanmerking om in beheer en onderhoud overgenomen te 
worden door Rijnland, omdat ze minder dan 30 woningen van een hoger peil voorzien én ze minder 
dan een derde deel van het oppervlak van het omringende peilvak beslaan. 

4.5 Effecten peilvoorstellen 

In deze paragraaf worden de effecten van de peilvoorstellen beschreven aan de hand van de volgende 
belangen: 

Watersysteem 
Bij het peilvoorstel wordt het watersysteem robuuster, doordat het grootste deel van de onderbemalin
gen aan de oostkant van de polder wordt samengevoegd in een nieuw peilvak. Daarnaast worden twee 
hoogwatervoorzieningen aan de westkant opgeheven en wordt één hoogwatervoorziening door Rijn
land in beheer overgenomen als nieuw peilvak. Het totale oppervlak van de peilafwijkingen neemt 
hiermee af van ruim 250 ha tot 85 ha. 

Door de samenvoeging en/of opheffing van peilafwijkingen veranderen in deze gebieden de peilen en 
droogleggingen. Het toekomstige peil in het nieuwe peilvak OR-4.01.1.2 is 20 tot 40 cm hoger dan in 
de huidige onderbemalingen. In de hoofdwatergang tussen de huidige onderbemalingen wordt het peil 
ongeveer 80 cm lager. In de hoogwatervoorzieningen die opgeheven worden, wordt het peil met onge
veer 10 cm verlaagd of verhoogd. De gemiddelde drooglegging voldoet in de toekomstige situatie be
ter aan de richtwaarden voor de drooglegging dan in de huidige situatie. 
In peilvak OR-4.01.1.1 blijven de toekomstige peilen gelijk aan de praktijkpeilen in dit peilvak en in 
peilvak OR-4.01.1.4 blijft het toekomstige peil gelijk aan het praktijkpeil in de winter voor een deel 
van het peilvak. Voor het andere deel komt het peil tussen het vergunde zomer- en winterpeil i a Duit 
betekent in de praktijk een peilverhoging van ongeveer 10cm. In peilvak OR-4.01.1.3 blijft het opper
vlaktewaterpeil gelijk aan het peilbesluitpeil. 

Bi j het peilvoorstel wordt een groot deel van de NBW-knelpunten opgelost, doordat de onderbemalin
gen aan de oostkant (die intern een NB W-opgave hebben) worden samengevoegd met de tussenlig
gende hoofdwatergang tot het nieuwe peilvak OR-4.01.1.2. De relatief kleine onderbemalingen wor
den onderdeel van een groter peilvak, waardoor peilfluctuaties beter verdeeld kunnen wordea Hier
mee wordt de berging van water bij grote neerslaghoeveelheden in het nieuwe peilvak beter verdeeld 
en wordt voldaan aan de NBW-normen. Daarnaast neemt de kans op inundatie vanuit de hoofdwater-
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gang tussen de onderbemalingen aan de oostkant van de polder af, omdat deze hoofdwatergang onder
deel wordt van het nieuwe peilvak en een lager peil krijgt. 
De knelpunten in peilvak OR-4.01.1.3 en onderbemaling OR-4.01.OB46 worden niet opgelost met dit 
peilbesluit, maar met inrichtingsmaatregelen. Voor peilvak OR-4.01.1.3 worden hydraulische maatre
gelen voorgesteld en voor onderbemaling OR-4.01.OB46 wordt voorgesteld deze percelen op te ho
gen. Dit is verder uitgewerkt in het projectplan Vriesekoopschepolder. 

Bi j het peilvoorstel in peilvak OR-4.01.1.2 is onder meer rekening gehouden met de hoogte van de 
drainagebuizen. Bij een deel van de drainagebuizen komen de uiteinden onder water te liggen. Door 
het verhang in de drainagebuizen zullen de meeste drainagebuizen blijven werken. Voor de drainage
buizen die geheel onder het niveau van het oppervlaktewaterpeil komen te liggen, gaat Rijnland op 
zoek naar een maatwerkoplossing. 

Uitstralingseffecten grondwater 
In de peilvakken OR-4.01.1.1 en OR-4.01.1.3 blijven de peilen ongeveer gelijk aan de praktijkpeilen. 
In een deel peilvak OR-4.01.1.4 wordt het peil in de zomer 4 cm lager dan het huidige praktijkpeil in 
de zomer, hierdoor wordt de grondwaterstand in de zomer iets lager in dit peilvak. In het andere deel 
wordt het peil in de zomer en de winter ongeveer 10cm hoger. Het effect hiervan is echter gering, om
dat het slechts een klein oppervlak betreft en het effect op de grondwaterstand kleiner is dan de veran
dering van het oppervlaktewaterpeil. 
In het nieuwe peilvak OR-4.01.1.2 wordt de grondwaterstand iets hoger, doordat het totale oppervlak 
waar het peil verhoogd wordt (onderbemalingen) groter is dan het oppervlak waar het peil verlaagd 
wordt (de hoofdwatergang). De effecten op de grondwaterstanden zijn kleiner dan de veranderingen 
van de oppervlaktewaterpeilen. 
In totaal zal het positieve effect in peilvak OR-4.01.1.2 groter zijn dan het negatieve effect in peilvak 
OR-4.01.1.4, doordat peilvak OR-4.01.1.2 een groter oppervlak heeft en een grotere verandering in het 
gemiddelde oppervlaktewaterpeil. De gemiddelde grondwaterstand voor de hele polder zal door het 
peilvoorstel iets hoger worden, waardoor de kweldruk in de Vriesekoopschepolder afneemt. 

Waterkwaliteit 
Het peilvoorstel heeft een licht positief effect op de waterkwaliteit in de Vriesekoopschepolder. In een 
deel van peilvak OR-4.01.1.4 wordt het peil in de zomer 4 cm lager dan in de huidige zomersituatie, 
waardoor de waterdiepte in de zomer iets kleiner wordt. In een ander deel ongeveer 10cm hoger, 
waardoor de waterdiepte toeneemt. Dit kan een licht positief effect hebben op de waterkwaliteit door
dat het water in de zomer minder snel zal opwarmen. In het nieuwe peilvak OR-4.01.1.2 worden de 
peilen in de voormalige onderbemalingen echter hoger, waardoor de waterdiepte groter wordt. Dit is 
positief voor de waterkwaliteit doordat het water met name in de zomer minder snel zal opwarmen. De 
hoofdwatergang in het nieuwe peilvak wordt verdiept en verbreed, waardoor de waterdiepte gelijk 
blijft. 
Tevens is het nieuwe watersysteem met minder peilafwijkingen gunstig voor de waterkwaliteit, omdat 
deze relatief kleine watersystemen onderdeel worden van een groter peilvak. Hierdoor zijn er minder 
doodlopende watergangen en wordt de doorstroming verbeterd. 

Waterkering 
Het peilvoorstel heeft geen negatief effect op de boezemkaden, omdat de peilen in de watergangen 
langs de kaden gelijk blijven of verhoogd worden ten opzichte van de praktijkpeilen. In de peilvakken 
OR-4.01.1.1, OR-4.01.1.3 en OR-4.01.1.4 blijven de peilen ongeveer gelijk aan de praktijkpeilen. Een 
peilverandering van hooguit een paar cm heeft geen effect op de stabiliteit van de kade. 
In het nieuwe peilvak OR-4.01.1.2 krijgen delen van de watergang langs de boezemkade een hoger 
peil, hierdoor wordt het peilverschil tussen de boezem en de polder iets kleiner. Dit heeft een licht po
sitief effect op de stabiliteit van de waterkering. De overige watergangen langs de kaden houden de 
huidige peilen, doordat deze watergangen onderdeel zijn of worden van bestaande of nieuwe hoogwa-
tervoorzi eningen. 

Landbouw 
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In peilvak OR-4.01.1.1 blijft de gemiddelde drooglegging (0,92 m tot 1,02 m) gelijk aan de huidige 
drooglegging. In de zomer blijft de gemiddelde drooglegging voldoen aan de richtwaarde voor de 
drooglegging voor grasland op een zavelbodem (0,80 m tot 0,95 m) en in de winter blijft de gemiddel
de drooglegging groter dan de richtwaarde. 
De gemiddelde drooglegging (1,36 m) in het nieuwe peilvak OR-4.01.1.2 wordt kleiner dan in de hui
dige situatie en nadert de richtwaarde voor de drooglegging voor akkerbouw op een zavelbodem (0,90 
m tot 1,25 m). Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Tevens worden de NBW-
knelpunten in de huidige onderbemalingen opgelost. 

Natuur 
Het peilvoorstel heeft geen effect op de ecologische verbindingszone langs de oostgrens. Rond de ka
de en de aangrenzende watergang wordt een hoogwatervoorziening OR-4.01.HW17 ingericht, zodat 
het peil hier gelijk blijft aan de huidige situatie. 
Als gevolg van het peilvoorstel zal de gemiddelde grondwaterstand voor de hele polder iets hoger 
worden, dit is positief voor de vochtige en natte vegetatietypen. Het voorstel om vaste peilen te hante
ren in plaats van een tegennatuurlijk zomer- en winterpeil is positief voor de ontwikkeling van de oe
vervegetaties. 

Archeologische en cultuurhistorische waarden 
Het gebied met een hoge trefkans op archeologische waarden komt nagenoeg overeen met peilvak 
OR-4.01.1.3. In dit peilvak wordt het peilbesluitpeil gehandhaafd. In peilvak OR-4.01.1.1 blijven de 
peilen eveneens gelijk aan de huidige peilen. Hierdoor zijn in deze peilvakken geen effect op de even
tuele archeologische sporen in de bodem. 
In een deel peilvak OR-4.01.1.4 wordt het peil in de zomer 4 cm lager dan het huidige praktijkpeil in 
de zomer, hierdoor wordt de grondwaterstand in de zomer iets lager in dit peilvak. In het andere deel 
wordt het peil in de zomer en de winter ongeveer 10cm hoger. Dit heeft geen effect voor de eventuele 
archeologische sporen in de bodem. Het effect op de grondwaterstand is beperkt, omdat de peil veran
dering gering is, het een relatief klein peilvak betreft en het gebied een middelhoge trefkans heeft. 
In het nieuwe peilvak OR-4.01.1.2 wordt de grondwaterstand iets hoger, doordat het totale oppervlak 
waar het peil verhoogd wordt groter is dan het oppervlak waar het peil verlaagd wordt. Dit heeft geen 
negatief effect op de eventuele archeologische sporen in de bodem. 

Het peilvoorstel heeft geen negatieve effecten voor de cultuurhistorische waarden, omdat de polderlin
ten en de relatie tussen de bebouwing en het achterliggende landschap behouden worden. 

Landschap 
Het peilvoorstel heeft geen negatieve effecten voor de landschappelijke waarden, omdat de hoofd
structuur van de verkaveling en het watersysteem niet wordt aangepast. Tevens blijven de huidige pol
dergrenzen bestaaa 

Bebouwing 
Het peilvoorstel heeft geen negatieve effecten op de bebouwing, omdat rondom de zettinggevoelige 
bebouwing de huidige peilen gehandhaafd wordea In de oude kern van Leimuiden, in peilvak OR-
4.01.1.3, wordt het peilbesluitpeil gehandhaafd. Rondom zettinggevoelige bebouwing in het landelijke 
gebied zijn hoogwatervoorzieningen aanwezig of worden deze ingericht. 

Recreatie 
Het peilvoorstel heeft geen negatief effect op de camping. In de huidige situatie ligt de camping in een 
onderbemaling. Deze onderbemaling wordt opgeheven en onderdeel van het nieuwe peilvak OR-
4.01.1.2. Hierdoor wordt het peil ongeveer 35 cm hoger, maar de drooglegging blijft voldoende groot 
(groter dan 1 m). 

Financiële belangen 
Voor de benodigde inrichtingsmaatregelen moeten kosten gemaakt worden door Rijnland. De finan
ciële belangen van de overige belanghebbenden worden niet gewijzigd. De peilveranderingen hebben 
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geen negatieve financiële gevolgen, omdat de toekomstige droogleggingen beter voldoen aan de 
richtwaarden voor de droogleggingen voor grasland en akkerbouw. 

Knelpunten 
In onderstaande tabel worden de effecten van het peilvoorstel op de knelpunten, zoals beschreven in 
paragraaf 3.4, benoemd. De knelpunten met betrekking tot de NBW worden voor een groot deel opge
lost, doordat de onderbemalingen aan de oostkant van de polder worden samengevoegd tot een nieuw 
peilvak. De NBW-knelpunten in peilvak OR-4.01.1.3 en onderbemaling OR-4.01.OB46 worden niet 
opgelost met dit peilbesluit, hiervoor worden andere inrichtingsmaatregelen genomen. 

De knelpunten ten aanzien van de KRW en de waterkwaliteit worden niet opgelost met dit peilbesluit. 
Het peilvoorstel heeft wel een licht positief effect op de waterkwaliteit in de Vriesekoopschepolder. 

Met de vaststelling van dit peilbesluit is er weer een herzien peilbesluit voor de Vriesekoopschepolder. 
Bi j de peilafweging is rekening gehouden met de praktijkpeilen en lage percelen. De drooglegging op 
de laagste percelen blijft echter kleiner dan de richtwaarde voor de drooglegging. De peilafwijkingen 
worden voor een deel opgeheven en voor de resterende peilafwijkingen is een voorlopige toetsing op 
bestaansrecht uitgevoerd. De definitieve toetsing van de peilafwijkingen zal door het hoogheemraad
schap worden uitgevoerd na de vaststelling van het peilbesluit. 
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5. Ontwerp 

5.1 Peilvoorstel 

Het peilvoorstel is weergegeven in tabel 5.1 en is analoog aan het peilvoorstel in paragraaf 4.2. 

Het toekomstige peilvak OR-4.01.1.1 wordt kleiner en betreft de westelijke helft van het huidige peil
vak OR-4.01.1.1. De onderbemalingen aan de oostkant van het huidige peilvak OR-4.01.1.1 worden 
samengevoegd tot een nieuw peilvak OR-4.01.1.2. De hoogwatervoorziening aan de westkant van het 
huidige peilvak OR-4.01.1.1 wordt een nieuw peilvak OR-4.01.1.4. Peilvak OR-4.01.1.3 blijft gelijk 
aan de huidige situatie. 

Bij het peilvoorstel wordt het watersysteem robuuster en wordt een groot deel van de NBW-
knelpunten opgelost, de overige NBW-knelpunten worden met inrichtingsmaatregelen opgelost. De 
toekomstige gemiddelde droogleggingen voldoen beter aan de richtwaarden voor de droogleggingen 
voor grasland en akkerbouw dan in de huidige situatie. 

De poldergrenzen worden administratief aangepast aan de grens van het boezemland. Op basis van de 
maai vel dhoogtekaart en de afwateringssituatie blijken een aantal locaties in het boezemland te liggen. 
Deze locaties vallen in de toekomstige situatie buiten de poldergrenzen. 

tabel 5.1 Peilvoorstel 

OR-4.01.1.1 126 -5,22 -5,32 -5,30 -5,40 -5,30 -5,40 0,92 1,02 

OR-4.01.1.2 294 - - -6,3 tot -6,5 -6,10 -6,10 1,36 1,36 
OR-4.01.1.3 12 -1,22 -1,22 -1,19 -1,19 -1,22 -1,22 0,61 0,61 
OR-4.01.1.4 27 -5,07 -5,17 -5,13 -5,17 -5,17 -5,17 0,87 0,87 
* exclusief onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen 

De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal op basis van de weersgesteldheid plaatsvinden in de 
maand maart of april. De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal op basis van de weersgesteldheid 
plaatsvinden in de maand september of oktober. 

De nieuwe waterhuishoudkundige inrichting en peilen van de Vriesekoopschepolder zijn weergegeven 
op kaart 10. De effecten van de peilvoorstellen zijn in paragraaf 4.5 beschreven. De toekomstige 
drooglegging is weergegeven op kaart 11. De aanpassingen in de waterhuishoudkundige inrichting 
zijn verder uitgewerkt in het projectplan Vriesekoopschepolder behorende bij dit peilbesluit. 

5.2 Procedure 

Het peilbesluit heeft voorafgaand aan de vaststelling door de Verenigde Vergadering ter inzage gele
gen van 25 april tot en met 6 juni 2012. Er zijn 7 zienswijzen binnen gekomen op het peilbesluit. Het 
college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft op 7 augustus 2012 zijn reactie hierop gegeven. 

53 Reguleren peilafwijkingen 

Met het vervallen van het huidige peilbesluit zijn de bestaande vergunningen voor alle onderbemalin
gen en hoogwatervoorzieningen ook vervallen. In dit document is een voorlopige toetsing van de 
overgebleven peilafwijkingen op basis van maaiveldhoogteligging en functie uitgevoerd. De definitie
ve toetsing van de peilafwijkingen zal door het hoogheemraadschap worden uitgevoerd na het vaststel
len door de Verenigde Vergadering en bekendmaken van de vaststelling van het peilbesluit. De eige
naren van de aanwezige onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen zullen dan ieder een afzonder-
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lijke beschikking ontvangen. In deze beschikking staat aangegeven dat indien de peilafwijkingen moe
ten worden opgeheven, zij pas worden opgeheven wanneer het vastgestelde polderpeil is bereikt. 

5.4 Uitvoeren maatregelen en inwerkingtreding peilbesluit 

Als gevolg van het peilvoorstel moet het bestaande watersysteem in het nieuwe peilvak OR-4.01.1.2 
gewijzigd worden. Het peilvoorstel van NAP -6,10 m betekent een peilverlaging van ongeveer 80 cm 
in de hoofdwatergang, daarom moet de hoofdwatergang verdiept en verbreed worden. Verder worden 
peilscheidende kunstwerken (beweegbare en vaste stuwen) geplaatst en wordt het gemaal vervangen. 

Deze maatregelen zijn samen met de overige maatregelen in het kader van het watergebiedsplan uit
gewerkt in het projectplan Vriesekoopschepolder. Het peilbesluit treedt in werking nadat de werken 
om het peilbesluit in te stellen, gereed zijn. Op de website van Rijnland (www.rijnland.net/actueel) 
wordt aan de ingelanden bekend gemaakt wanneer het peilbesluit inwerking treedt. 

5.5 Meting peilbesluit 

De Vriesekoopschepolder wordt opgenomen in het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmeetnet. Me
ting van onder andere peilen, draaiuren van de gemalen en waterkwaliteitsparameters worden uitge
voerd conform de door het hoogheemraadschap gehanteerde meetmethoden. 
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Bijlage 1. Beleid 

Een peilbesluit dient te voldoen aan beleid dat door verschillende overheden, op niveau van de Euro
pese Unie tot het hoogheemraadschap en gemeenten, is opgesteld. Dit beleid is gericht op zowel het 
watersysteem) zelf als op de ruimte en bijvoorbeeld natuurwetgeving en archeologie. 
Het Europese, nationale en provinciale waterbeleid is door het hoogheemraadschap uitgewerkt in haar 
waterbeheerplan. Het ruimtelijk beleid dat van toepassing is op dit peilbesluit is uitgewerkt in de pro
vinciale structuurvisie. 

Bl.1 Ruimtelijk beleid 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van 
derden op het gebied van ruimtelijke ordening. De uitvoering van de wet wordt uitgewerkt in beleids
nota's, streekplannen en bestemmingsplannen. 

Bl.1.1 Nationaal ruimtelijk beleid 

Het nationale beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening is uitgewerkt in de Nota Ruimte die op 
27 februari 2006 inwerking is getreden. De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen en 
bevat de "procesarchitectuur" voor de decentrale overheden en generieke regels ter waarborging van 
de algemene basiskwaliteit, de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen. Bij de basiskwaliteit kan het 
gaan om inhoudelijke of procesmatige eisen, maar ook om meer financiële principes. 
De gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal belang acht, vormen samen de nationale 
Ruimtelijke Hoofdstructuur. Ook een aantal waardevolle gebieden en gebouwen die zijn aangemerkt 
als nationaal landschap en/of opgenomen op de Werelderfgoedlijst behoren tot de nationale Ruimtelij
ke Hoofdstructuur. In de Nota Ruimte worden per Nationaal Landschap waarden en kwaliteiten be
noemd om richting te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling. De Vriesekoopschepolder valt binnen 
het Nationale Landschap Groene Hart. In dit landschap moeten de landschappelijke, ecologische en 
cultuurhistorische waarden behouden worden. 

B1.1.2 Provinciaal ruimtelijk beleid 

Provincie Zuid-Holland heeft ervoor gekozen één integrale ruimtelijke structuurvisie voor haar hele 
grondgebied op te stellen. De Structuurvisie Zuid-Holland (2010) bevat de ambities van provinciaal 
belang voor de periode 2010 - 2020 met een doorkijk naar 2040. Met het vaststellen van de structuur
visie zijn de streekplannen van de provincie vervallen. In de structuurvisie worden aan gebieden func
ties toegewezen die de gewenste en mogelijke ruimtelijk functies weergeven tot 2020. Tevens worden 
in de structuurvisie de bestaande en gewenste kwaliteiten benoemd op een globale, regionale schaal. 
De functies en kwaliteiten die in de Vriesekoopschepolder gelden zijn beschreven in paragraaf 2.2. 

B1.1.3 Gemeentelijk ruimtelijk beleid 

De Vriesekoopschepolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem en valt binnen twee bestemmings
plannen: 
« Bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude, 2008; 
» Bestemmingsplan Kernen Leimuiden-Rijnsaterswoude, 1999. 
De hoofdfuncties van het bestemmingsplan zijn uitgewerkt in paragraaf 2.2. 

Bl.2 Waterbeleid 

B1.2.1 Europees waterbeleid 

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) inwerking getreden. Doel hiervan 
is het bereiken van een goede chemische en ecologische toestand in oppervlakte- en grondwater. Het 
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uitgangspunt daarbij is waterbeheer op het niveau van stroomgebieden. Een belangrijk instrument 

vormt het stroomgebiedbeheerplan. 

Het stroomgebiedbeheerplan bevat voor oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen en be

schermde gebieden een beschrijving van het watersysteem, een invulling van het begrip "goede toe

stand", een vergelijking van de huidige toestand met de goede toestand en een beschrijving van maat

regelen die nodig zijn om de goede toestand te bereiken. De waterbeheerplannen van de Nederlandse 

waterschappen zullen deel uit maken van de stroomgebiedbeheerplannen. 

De doelen van de KRW worden afgeleid van landelijke maatlatten en in plaats van een inspannings

verplichting houden ze een resultaatsverplichting in. Dit betekent dat Brussel sancties kan opleggen 

aan de waterbeheerders als de doelen die worden vastgelegd in het stroomgebiedbeheerplan niet wor

den gerealiseerd in 2015 (onder voorwaarden zijn er mogelijkheden voor uitstel tot 2021 of2027). 

BI.2.2 Nationaal waterbeleid 

De Commissie Waterbeheer 2 l a e eeuw heeft in het najaar van 2000 advies uitgebracht over het water

beleid in de 21 s t e eeuw (WB21). Conclusie was dat het watersysteem anno 2000 niet is opgewassen 

tegen de (verwachte) opgaven van de nieuwe eeuw. De Commissie stelt een nieuwe aanpak voor, 

waarbij de trits "vasthouden, bergen, afvoeren", "geen afwenteling" en "ruimte voor water" leidende 

principes zijn. Het kabinet heeft de conclusies van de Commissie overgenomen en met de nota's An

ders Omgaan met Water, Derde Kustnota en Ruimte voor de rivier tot rijksbeleid gemaakt. 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) verplichten Rijk, provincies, gemeenten en wa

terschappen zich om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland te verbeteren en op orde te 

houden. Het NBW bevat taakstellende afspraken ten aanzien van veiligheid en wateroverlast en pro

cesafspraken ten aanzien van watertekorten, verdroging, verzilting, water(bodem)kwaliteit, sanering 

waterbodems en ecologie. Ook zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en financiën. 

De afspraken uit het NBW houden onder ander in dat de waterschappen de regionale watersystemen 

moeten toetsen aan de werknormen wateroverlast en aangeven welke ruimteclaims hieruit voortkomen 

(de zogenaamde wateropgave). Voor Rijnland heeft een verdere uitwerking van de wateropgave voor 

wateroverlast plaatsgevonden in de studie "Toekomstig waterbezwaar". Ook over het vaststellen van 

het gewenste grond en oppervlaktewaterregime (GGOR) zijn afspraken gemaakt in het NBW. 

Een actualisatie van de NBW uit 2003 komt voort uit de invoering van de KRW, de noodzaak tot het 

aanscherpen van een aantal begrippen en het beschikbaar komen van nieuwe klimaatscenario's. Voor 

regionale wateroverlast moet nu gebruik worden gemaakt van het KNMI klimaatscenario 2006 scena

rio G als ondergrens, die daarmee het middenscenario 20503 vervangt. Het klimaatscenario G gaat uit 

van PC temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990, westenwind blijft de overheersende wind in 

winter en zomer. Toename dagneerslag in 2050: in de winter AVo en in de zomer \ĩ
0

Zo. 

Met het NBWActueel onderstrepen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschap

pen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gezamenlijke opgaven om het watersysteem op 

een zo kort mogelijke termijn en tegen de laagste maatschappelijk kosten op orde te brengen en te 

houden. Samenwerken is de rode draad van het geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord. 

De nieuwe Waterwet (2009) vervangt acht bestaande wetten voor het waterbeheer. De Waterwet regelt 

het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Door de Waterwet zijn waterschappen, gemeenten en 

provincies beter in staat wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Ook verbetert 

het de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De wet voorziet in het toekennen van 

functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en 

recreatie. De functie stelt eisen aan de kwaliteit en de inrichting van het water. Deze eisen worden ver

taald in concrete doelen zoals een beschermingsniveau tegen wateroverlast. De bestaande zorgplicht 

wordt daardoor tot op zekere hoogte gekwantificeerd. 

Middenscenario 2050: temperatuurstijging 1"C, toename neerslag 30

7o, toename neerslagintensiteit 10o

7o. 
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De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de 'watersysteembenadering' centraal. Deze be
nadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties tussen 
waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, 
grondgebruik en watergebruikers. Hiernaast kenmerkt integraal waterbeheer zich ook door de samen
hang met de omgeving. Dit komt tot uitdrukking in relaties met beleidsterreinen als natuur, milieu en 
ruimtelijke ordening. 
De Waterwet stelt dat het waterschap een peilbesluit moet opstellen voor alle wateren in het beheer 
zoals aangegeven in de provinciale verordening. Nadrukkelijk stelt de Waterwet dat het mogelijk is 
om bandbreedtes op te nemen in plaatst van vaste peilen. Het waterschap heeft vervolgens een inspan
ningsverplichting om de in het peilbesluit vastgestelde peilen te handhaven. 

BI.2.3 Deelstroomgebiedsvisie Midden-Holland 

In de startovereenkomst WB21 (Commissie Waterbeheer 21 s t e eeuw, in 2000) hebben Rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen het voornemen uitgesproken om in zeventien deelstroomgebieden te 
komen tot deelstroomgebiedsvisies. Eén daarvan is de deelstroomgebiedsvisie Midden-Holland. Een 
deelstroomgebiedsvisie heeft als centrale doel om op basis van landelijke afgesproken principes en 
uitgangspunten voor de lange termijn (2050) een systematisch beeld te schetsen van zowel de water-
problematiek als de richting waarin (ruimtelijke) oplossingen gezocht moeten worden om deze pro
blemen het hoofd te kunnen bieden. Hoewel waterkwaliteit ook aandacht krijgt, ligt het accent op de 
problematiek van wateroverlast- en tekortsituaties. De ambitie voor de deelstroomgebiedvisie ligt in 
het inzichtelijk maken van de ruimtebehoefte van het watersysteem en van de sturende werking van 
waterdoelstellingen voor het ruimtelijke beleid. De deelstroomgebiedvisie zal beleidsmatig worden 
verankerd in de waterhuishoudingsplannen van de provincies en de waterbeheerplannen van de water
beheerders. 

BI.2.4 Provinciaal waterbeleid 

Het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland bevat de hoofdlijnen van het provinciaal waterbeleid voor de 
periode 2010-2015. Het plan komt in plaats van het waterbeleid zoals dat is vastgelegd in het Beleids
plan Groen, Water en Milieu (2006). Tevens vervangt dit Provinciaal Waterplan het Grondwaterplan 
2007-2013. 
De provincie benoemt de volgende vier kernopgaven: 
1. waarborgen waterveiligheid; 
2. realiseren mooi en schoon water; 
3. ontwikkelen duurzame (zoet)watervoorziening; 
4. realiseren robuust 8í veerkrachtig watersysteem. 

De kernpunten van het provinciaal beleid voor peilbeheer zijn uitgewerkt in het Beleidskader Peilbe
heer Zuid-Holland van maart 2008 (zie bijlage 2). Door de invoering van de Waterwet is het goedkeu
ringsinstrument voor de peilbesluiten door de provincie vervallen. De provincie zal nog wel de kaders 
stellen voor het peilbeheer. Ten aanzien van GGOR is vastgelegd dat de GGOR-programma's van de 
verschillende waterschappen worden gevolgd. Voor peilafwijkingen moeten de waterschappen zelf 
beleidsregels vastleggen in het waterbeheerplaa Het peilbeheer in natuurgebieden (Natura 2000 en 
PEHS) moet afgestemd worden op de natuurdoelen of instandhoudingsdoelen. Tevens moet worden 
nagegaan op welke wijze verdroging kan worden tegengegaan met behulp van peilbeheer. 
Voor gebieden met een veenbodem geldt de richtlijn dat de maximale gebiedsgemiddelde droogleg
ging (gerekend per peilvak) 60 cm bedraagt. Verder moet het concept "functie volgt peil" gehanteerd 
worden. Dit concept is het meest kansrijk bij grootschalige omvormingsprocessen zoals landinrichting. 
Voor kleinere (deel)gebieden waar de aanwezige functies slecht verenigbaar zijn met het waterbeheer 
wordt per (deel)gebied nagegaan in hoeverre functieverandering of een andere oplossing tot de moge
lijkheden behoort. 
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B1.2.5 Waterbeheerplan hoogheemraadschap van Rijnland 

In het Waterbeheerplan 2010-2015 (WBP4) worden de strategie, het beleid en de uit te voeren maat
regelen aangegeven in de planperiode 2010-2015 voor het beheersgebied van het hoogheemraadschap 
van Rijnland. Onder het motto 'droge voeten en schoon water' staat het werk van Rijnland in het teken 
van drie hoofddoelen: (1) veiligheid tegen overstromingen, (2) voldoende water en (3) gezond water. 

Onder het strategische doel "voldoende water" valt ook de verantwoordelijkheid van Rijnland voor het 
opstellen van peilbesluiten. Peilbeheer is één van de kerntaken van Rijnland. Dit peilbeheer is geregeld 
via actuele peilbesluiten. Bij het peilbeheer is het van belang het peil in de watergangen binnen be
paalde grenzen van peilvariatie te handhaven. De vraag welk peil onder normale (meest voorkomende) 
omstandigheden wordt gehandhaafd, wordt bepaald in een afweging van belangen. Die belangen zijn 
afhankelijk van het kunnen faciliteren van het grondgebruik (functies zoals bestemd in structuurvisies 
van de provincie en bestemmingsplannen van gemeenten) en duurzame belangen zoals goede water
kwaliteit en ecologie en bijvoorbeeld het beperken van maaivelddaling (veengebieden). Het juridisch 
instrument bij deze afweging is het peilbesluit. Het peilbesluit wordt daartoe genoemd in de Waterwet. 
Rijnland heeft op basis van provinciale kaders in 2008 de 'Nota Peilbeheer' opgesteld. Deze nota geeft 
de uitgangspunten voor de peilbesluiten in het beheergebied van Rijnland (zie bijlage 3). Voor deze 
peilbesluiten wordt de GGOR-methodiek toegepast, en wordt rekening gehouden met beschermings
regimes van de natuurbeschermingswet, Natura 2000 en het verdrag van Malta (bescherming archeo
logisch erfgoed). 
Soms zijn de belangen en bijbehorend peilbeheer conflicterend. Zo kan een peilkeuze ter fàcilitering 
van een functie nadelig werken voor een andere in het gebied gelegen functie, waardoor de waterkwa
liteit en ecologie nadelig worden beïnvloed, of de peilkeuze zal de maaivelddaling versterken. Het 
peilbesluit weegt dergelijke conflicterende belangen af, onder meer via de GGORsystematiek. Het 
peilbesluit kan daarmee richting ruimtelijke ordening een signalerende functie vervullen. Rijnland zal 
dan ook hiervan gebruik maken om richting de RO in een volgende plan- of besluitvormingscyclus het 
waterbeheer en grondgebruik optimaal op elkaar afgestemd te krijgen. 
Uitgangspunt bij het tot stand komen van het peilbesluit blijft overigens daarbij wel steeds dat de (op 
dat moment in de RO bepaalde) gebruiksfunctie in het peilbesluit gefaciliteerd wordt. In de planperio
de heeft Rijnland voor alle peilvakken geactualiseerde peilbesluiten en voor alle peilafwijkingen ac
tuele vergunningen. 

Het beleid met betrekking tot onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen is nader uitgewerkt in de 
Beleidsregel Peilafwijkingen van het hoogheemraadschap van Rijnland. De belangrijkste punten voor 
een peilbesluit zijn samengevat in bijlage 3. 

Bl.3 Overig beleid 

B I . 3.1 Natuurwetgeving 

De natuurwetgeving in Nederland kent twee sporen: de soortenbescherming en de gebiedsbescher
ming. Hiertoe zijn twee wetten actief, respectievelijk de Flora- en faunawet en de Natuurbescher
mingswet 1998. In beide wetten zijn naast het nationaal natuurbeschermingsbeleid ook tal van interna
tionale verdragen en richtlijnen verankerd, zoals: Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Wetlands-Conventie, 
Conventie van Bonn en CITES. 

De Natuurbeschermingswet 1998 richt zich alleen op gebiedsbescherming en legt de bescherming van 
natuurgebieden in de nationale wetgeving vast. Kern van de gebiedsbescherming wordt gevormd door 
het netwerk van Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn) die strikt beschermd zijn. 
Daarnaast zijn er ook nog tal van Beschermde Natuurmonumenten, de Nationale Landschappen, de 
Nationale Parken, is er de Ecologische Hoofdstructuur (Structuurschema Groene Ruimte en Nota 
Ruimte) en worden er in het kader van de Wetlands Conventie wetlands aangewezen. De Vriese
koopschepolder valt niet onder de Natuurbeschermingswet. 
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De verplichtingen voor soortbescherming zijn overgenomen door de Flora- en faunawet. De soorten
bescherming kent naast de passieve wettelijke bescherming (het tegenhouden van verslechtering) met 
de Flora- en faunawet een actieve soortenbescherming via onder andere de soortenbeschermingsplan
nen (het Meerjarenprogramma Uitvoering Soortenbeleid 2000-2004) en de "Rode lijsten". 

Bl.3.2 Verdrag van Malta 

In 1998 is door het Rijk het Verdrag van Malta ondertekend, waarin de bescherming en het behoud 
van archeologische waarden wordt nagestreefd. Aantasting en vernietiging van archeologische waar
den kunnen reden zijn tot het onthouden van goedkeuring aan een plan. In paragraaf 2.10 wordt aan
gegeven welke archeologische en cultuurhistorische waarden in de Vriesekoopschepolder zijn gevon
den. 
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Bijlage 2. Hoofdpunten uit het Beleidskader Peilbeheer Zuid-Holland 

In het Beleidskader Peilbeheer Zuid-Holland (2008). dat door de provincie Zuid-Holland is opgesteld, 
wordt de kaders voor het peilbeheer aangegeven. Door de invoering van de Waterwet is het goedkeu
ringsinstrument van de provincie komen te vervallen en de provincie stelt alleen nog de kaders. 

De doelen van het provinciale peilbeleid voor de lange termijn zijn: 
« Het provinciaal beleid voor peilbeheer biedt het kader waarmee de waterschappen de belangen, 

die bij het peilbeheer zijn betrokken, evenwichtig en inzichtelijk kunnen afwegen. 
. De provincie streeft naar een ruimtelijke ordening waaraan water als sturend principe en de lagen-

benadering ten grondslag liggen. 

De doelen voor de korte termijn zijn: 
. De waterschappen beschikken voor het hele beheersgebied over geldige peilbesluiten. Nieuwe 

peilbesluiten zijn gebaseerd op het huidige beleid. 
De waterschappen leggen in hun waterbeheerplan de wijze waarop zij in peilbesluitprocedures 
komen tot een belangenafweging vast. 
In de toelichting op het peilbesluit wordt aangegeven op welke wijze de belangenafweging tot 
stand is gekomen en waarom besloten is voor een bepaald oppervlaktewaterpeil en wijze van be
heer. 

« GGOR wordt toegepast bij de afweging van belangen die ten grondslag liggen aan de keuze voor 
het oppervlaktewaterpeil. Hiermee wordt bedoeld dat de te nemen stappen volgens de GGOR sys
tematiek worden doorlopen. Het Waternood-instrumentarium mag daarbij worden gebruikt. 

. Peilafwijkingen (waaronder onderbemalingen en hoogwatersloten) zijn niet mogelijk tenzij het 
individueel belang onevenredig geschaad wordt ten opzichte van het algemeen belang. De water
schappen leggen in hun waterbeheerplan vast onder welke omstandigheden vergunningverlening 
voor peilafwijkingen aan de orde kan zijn. 

. In gebieden met veen in de ondergrond mag het peil slechts worden verlaagd met de mate van in 
het verleden opgetreden maaivelddaling. Tevens geldt de richtlijn dat de maximale gebiedsgemid-
delde drooglegging (gerekend per peilvak) 60 cm bedraagt. 

De provincie gaat voor delen van de provincie haar goedkeuringsbevoegdheid voor peilbesluiten losla
ten. Alleen de peilbesluiten ter plaatse van zogenoemde kwetsbare gebieden zullen na vaststelling van 
voorliggend beleid nog ter goedkeuring aan de provincie worden voorgelegd. Zettinggevoelige gebie
den, de gebieden met de functie bollenteelt en/of boomteelt en bestaande en nieuwe natuurgebieden 
worden als kwetsbaar aangemerkt. 

Natuurgebieden 
Voor een gebied waarvan een natuurgebied deel uitmaakt, of voor een gebied dat in de beschermings
zone van een natuurgebied ligt, geldt het volgende: Bij het opstellen van een peilbesluit wordt nage
gaan op welke wijze verdroging kan worden tegengegaan met behulp van peilbeheer. Het peilbeheer 
in natuurgebieden wordt afgestemd op de natuurdoelen of instandhoudingdoelen. Ook bij peilbesluiten 
in en om een natuurgebied geldt dat de waterbeheerder alle belangen inzichtelijk maakt en afweegt. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met het compensatiebeginsel, vastgelegd in de Nota Com
pensatiebeginsel Natuur en Landschap (provincie Zuid-Holland, 1997). 

Functie volgt peil 
Het concept 'functie volgt peil', is het meest kansrijk in grootschalige omvormingsprocessen zoals 
landinrichting. In deze omvormingsprocessen worden in een groot gebied de functies opnieuw gedefi
nieerd en vervolgens door de provincie vastgelegd in het streekplan. Bij het opstellen van een peilbe
sluit kan het waterschap de conclusie trekken dat bepaalde functies, in relatie tot het waterbeheer, niet 
of slecht verenigbaar zijn. Dit signaal wordt aan de provincie afgegeven. De provincie zal nagaan in 
hoeverre functieverandering of een andere oplossing (bijvoorbeeld doelaanpassing, flankerend beleid) 
tot de mogelijkheden behoort. 
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Bijlage 3. Nota Peilbeheer 

Doelstelling van de Nota peilbeheer 
Het hoogheemraadschap van Rijnland staat voor grote opgaven in het waterbeheer (droge voe-
ten/NBW en schoon water/KRW). De instrumenten en visies op waterbeheer maken tegelijkertijd een 
ontwikkeling door te zien aan: concept flexibel peilbeheer, gebiedgerichte Water- (en RO) plannen, 
integrale afweging met GGOR, eisen duurzaamheid, regulering peilafwijkingen. Peilbeheer gebaseerd 
op een peilbesluit is daarbij een belangrijk en wettelijk geborgd instrument bij waterbeheer (Wet op de 
Waterhuishouding/Waterwet). Het peilbesluit biedt als zodanig voor de ingelanden dan ook rechtsze
kerheid ten aanzien van het te voeren peilbeheer. 
Voor eenduidig en gedragen peilbeheer is het daarom wenselijk de uitgangspunten en kaders in beleid 
vast te leggen. Hiertoe is de Nota Peilbeheer opgesteld. De Nota dient duidelijkheid te bieden aan be
langhebbenden over de kaders en uitgangspunten waarop een peilbesluit tot stand komt en het dage
lijkse peilbeheer wordt uitgevoerd. 

Uitgangspunten peilbeheer 
Samengevat worden hieronder de volgende kaders en uitgangspunten voor het opstellen van peilbe
sluiten en het dagelijkse peilbeheer gehanteerd. 

Uitgangpunten bij het opstellen van peilbesluiten 
1. Bij de afweging voor de peilkeuze wordt de overwegende functie uit het bestemmingsplan als 

richtinggevend genomen. Bi j gevarieerd grondgebruik zal terughoudendheid worden betracht bij 
het volgen van deze differentiatie in het peilbeheer. Bi j de afweging zal waar relevant ook worden 
geanticipeerd op ontwikkelingen uit de structuurvisies van rijk, provincies en gemeenten om niet 
duurzame investeringen te voorkomen. 

2. De drooglegging is een bepalende factor bij de keuze van het peil. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van richtwaarden. De uiteindelijke keuze van drooglegging en peil in een peilbesluit is maatwerk. 

3. Het peilregime voor een betreffend peilvak is maatwerk vanuit de specifieke situatie en gestelde 
doelen aan het watersysteem. 

4. In specifieke gevallen is het mogelijk tijdelijke peilen in te stellen. In het peilbesluit zal deze mo
gelijkheid worden afgewogen en er zullen voor het instellen daarvan criteria worden opgenomen. 

5. In het peilbeheer worden robuuste watersystemen ofwel zo groot mogelijke beheereenheden nage
streefd. In het peilbesluit dient de afweging robuust watersysteem versus peildifferentiatie ge
maakt te worden op basis van de te bereiken doelstellingen. Deze zijn, het faciliteren van de func
tie, het verminderen van risico van falen van het peilbeheer, het beperken van de beheerkosten, 
verbetering van de waterkwaliteit en ecologie, en indien van toepassing de vertraging van de 
maaivelddaling en vergroting van recreatiemogelijkheden. 

6. Maaivelddaling in veenweidegebieden dient te worden beperkt door middel van een beperking van 
de grootte van de drooglegging. Hiervoor is de richtlijn van een maximum gemiddelde droogleg
ging van 60 cm gesteld. Bij de actualisatie van peilbesluiten in de veenweidegebieden waarbij de 
drooglegging nog groter is dan 60 cm zal deze richtlijn in principe worden gevolgd. In overige ge
vallen is de richtlijn dat maximaal de maaivelddaling wordt gevolgd. 

7. Drooglegging, variatie in peil, de peilvakgrootte en het operationele beheer zijn bepalende facto
ren voor een goede waterkwaliteit en ecologie. In het peilbesluit zullen deze aspecten op basis van 
de gebiedsspecifieke situatie worden meegenomen bij de afweging van de peilkeuzen. 

8. De afweging van belangen bij de peilkeuze is gebiedsspecifiek maatwerk en verloopt via een in
zichtelijke procedure, waarbij hulpmiddelen als GGOR, eventueel MKBA en het actief betrekken 
van belanghebbenden onderdelen vormen van de besluitvorming. 

9. Waar mogelijk stuurt Rijnland op synergie van de peil besluitprocedure met andere planvormen 
zoals watergebiedsplannnen met opgaven volgend uit NBW en KRW. De kerntaak van het peilbe
sluit blijft nadrukkelijk het op duurzame wijze faciliteren van de functie. 

10. Bij de analyse en afweging van het peilbesluit brengt Rijnland, waar relevant, knelpunten en kan
sen tussen de ruimtelijke ordening van functies en het watersysteem in beeld. Geconstateerde kan
sen en knelpunten brengt Rijnland actief onder de aandacht van de ruimtelijke ordenaar. 
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11. Bij grote maaivelddaling kan Rijnland het peil gedurende het peilbesluit gefaseerd verlagen (pei-
lindexering). Deze peilindexering hanteert Rijnland in principe alleen indien de (verwachte) maai
velddaling groter is dan 5 cm per 10 jaar. 

Uitgangspunten ten aanzien van het operationele peilbeheer 
12. In ieder peilvak wordt inzicht gegeven in het gevoerde peil en zijn geregistreerde gegevens be

schikbaar voor ingelanden. De wijze van registratie en beschikbaarstelling van gegevens wordt 
opgenomen in een meet- en registratieplan. In ieder peilvak bevindt zich minimaal één peilschaal 
en deze wordt opgenomen op de bij het peilbesluit behorende kaart. 

13. In de toelichting bij het peilbesluit worden de reguliere operationele marges vermeld en zal wor
den aangegeven met welke extreme waterstanden volgens de normering rekening gehouden moet 
worden. De vermelde marges en extreme waterstanden dienen beschouwd te worden als informa
tie gegeven de inspanningsverplichting en niet beschouwd te worden als resultaatsverplichting. 

14. Ter voorkoming van verwachte wateroverlast kan op basis van een door een meteorologische 
dienst afgegeven voorspelling of andere relevante informatie geanticipeerd worden door een tijde
lijke peilverlaging. Er zal niet geanticipeerd worden indien verwacht wordt dat dit zal leiden tot 
onevenredige benedenstroomse afwenteling. In het peilbesluit zal worden bepaald tot welke marge 
tijdelijke peilverlaging mogelijk is. 

15. Noodbemaling zal worden ingezet indien een bepaalde onevenredige peiloverschrijding is opge
treden, er de verwachting is dat deze overschrijding langer aanhoudt dan een bepaalde tijdsduur en 
dat daardoor schade kan ontstaan. Noodbemaling wordt ingezet afhankelijk van beschikbaarheid 
van capaciteit en indien dat niet zal leiden tot onevenredige benedenstroomse afwenteling. Indien 
onvoldoende noodcapaciteit beschikbaar is en of de inzet gelimiteerd is dan geldt dat hoogte van 
verwachte schade de prioriteit van inzet bepaalt. In het calamiteiten bestrijding plan is de operati
onele inzet van de noodbemaling (wanneer en hoe) nader uitgewerkt. 
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Bijlage 4. Hoofdpunten uit de Beleidsregel Peilafwijkingen 

Een onderbemaling bestaat uit één of meerdere watergangen, die op een of andere manier met elkaar 
verbonden zijn, die niet in open verbinding staan met het polder- of boezempeil én waarin door een 
particulier een lager waterpeil gehandhaafd wordt dan in het omliggende peilvak. 
Het merendeel van de bestaande onderbemalingen is niet gereguleerd. Dit vormt zowel een formeel als 
een praktisch probleem. De opgave voor het hoogheemraadschap is dan ook om alle ongereguleerde 
onderbemalingen te reguleren. 

Om een weloverwogen beslissing te maken over wat met een bestaande onderbemaling moet gebeuren 
is een afwegingsboom gemaakt. De stappen hierin zijn de volgende: 
1. Toetsing bestaansrecht aan de hand van de criteria uit de Nota Uitwerking Peilbeheer (NUP; deze 

is vervangen door het Beleidskader Peilbeheer Zuid-Holland, zie bijlage 2): een onderbemaling 
heeft in principe bestaansrecht als deze voldoet aan één van de volgende normen: 
a. De maai vel dhoogteligging van het gebied van de onderbemaling wijkt in opvallende mate af 

van de hoogteligging van het peilvak waarin de onderbemaling ligt. Het verschil in gemiddel
de maaiveldhoogte van de percelen waarvoor de vergunning is aangevraagd t.o.v. de gemid
delde maaiveldhoogte van de bij het peilbesluit betrokken percelen bedraagt ten minste 10 cm. 
Hierbij moet worden getoetst aan dat deel van het peilvak dat dezelfde grondsoort heeft als de 
onderbemaling. 

b. Het grondgebruik in het gebied van de onderbemaling wijkt in opvallende mate af van het 
grondgebruik in het omringende gebied. Het grondgebruik vereist een drooglegging die ten 
minste 10 cm afwijkt van de drooglegging die het gemiddelde grondgebruik in het peilvak 
vereist. 

2. Toetsing aan zwaarwegende belangen: 
a. Indien de onderbemaling op basis van stap 1 bestaansrecht heeft moet worden onderzocht of er 

belangen in het geding zijn die zwaarder wegen dan het belang waarop de peilafwijking zich 
richt. 

b. Indien de onderbemaling op basis van stap 1 géén bestaansrecht heeft moet worden bepaald of 
er dusdanig zwaarwegende belangen zijn waardoor opheffen van de onderbemaling niet mo
gelijk is. Hierbij wordt het al lange tijd bestaan en/of gedogen van een onderbemaling niet als 
zwaarwegend belang gezien. 

3. Indien de eigenaar van een onderbemaling met recht van bestaan bereid is zijn onderbemaling op 
te heffen zal een separaat voorstel worden voorgelegd aan het college van Dijkgraaf en Hoog
heemraden. 

4. Wanneer de onderbemaling (nog steeds) recht van bestaan heeft wordt nagegaan of maatregelen 
mogelijk zijn om de negatieve effecten die de onderbemaling op het watersysteem heeft ongedaan 
te maken. Deze maatregelen dienen te worden uitgevoerd door de direct belanghebbende. 

5. Er wordt bekeken of naast elkaar liggende onderbemalingen kunnen worden samengevoegd. 
6. Voor onderbemalingen die op basis van afwijkende maaiveldhoogte recht van bestaan hebben 

wordt op perceelsniveau gekeken naar de maaiveldhoogte en bepaald of de onderbemaling kan 
worden verkleind. 

7. Regulering van onderbemalingen met bestaansrecht vindt plaats in de vorm van overnemen of 
veŗgunnea 
Het hoogheemraadschap is van mening dat het uitvoerende beheer van een onderbemaling dient te 
worden gezien als overheidstaak. De onderbemaling wordt daarom overgenomen in beheer en on
derhoud door het hoogheemraadschap wanneer de peilafwijking het algemeen belang dient. Om 
dit te kwantificeren moet worden voldaan aan twee of meer van de volgende voorwaarden: 
« De onderbemaling heeft een oppervlakte die groter of gelijk is aan 30 ha. 
« De oppervlakte van de onderbemaling beslaat meer dan een derde deel van het omringende 

peilvak. 
« De onderbemaling heeft meer dan één rechtspersoon (eigenaar, gebruiker, vereniging o.i.d.). 
- De onderbemaling heeft een afwijking in maaiveldhoogte t.o.v. het omliggende gebied van 

meer dan 40 cm. 
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Voor vergunningverlening wordt gekozen indien niet wordt voldaan aan ten minste twee van bo
venstaande voorwaarden. Wanneer wel wordt voldaan aan twee of meer van bovenstaande voor
waarden, maar de uitkomst van de toetsing van een onderbemaling aan bovenstaande niet doelma
tig blijkt te zijn, wordt een voorstel over de onderbemaling separaat aan het dagelijks bestuur van 
het hoogheemraadschap voorgelegd. 

Schematische weergave toetsing bestaande onderbemalingsaanvragen: 

Stap 1 

Toetsing aan NUP: 

Voldoet aan één van ge
stelde voorwaarden 

Stap 2 Zwaarwegende belangen (uit 
NUP) waardoor opheffing toch 

nodig is 

Zwaarwegende belangen waar
door opheffing niet mogelijk is. 

OPHEFFEN 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

ONDERBEMALING HEEFT IN PRINCIPE RECHT VAN BESTAAN 

A i 
Vrijwillig opheffen? 

Maatregelen mogelijk? 

Samenvoegen? dan samengevoegde onderbemalingen 
als geheel bekijken. 

Stap 6 

Stap 7 

Omvang beperken? 

AFWEGING MAKEN TUSSEN OVERNEMEN OF VERGUNNEN 
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Een hoogwatervoorziening is een gebied waar een particulier een hoger waterpeil instelt dan wordt 
geboden in het omliggende peilvak. Het bestaat uit een stelsel van watergangen die niet in open ver
binding staan met het polderpeil. De meeste hoogwatervoorzieningen bevinden zich langs de boezem
kaden en zijn gesticht voor het instandhouden van de aanwezige houten paalfunderingen. 

De criteria in de NUP zijn aanvankelijk opgesteld voor onderbemalingen, maar zijn ook prima bruik
baar om bestaande hoogwatervoorzieningen te beoordelen. In het geval van een hoogwatervoorziening 
dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 
1. In dit geval dient te worden nagegaan of de hoogwatervoorziening voldoet aan het volgende crite

rium: Het grondgebruik in een bepaald gedeelte van een peilvak wijkt in opvallende mate af van 
het grondgebruik in het omringende gebied. Het grondgebruik vereist een drooglegging die ten 
minste 10 cm afwijkt van de drooglegging die het gemiddelde grondgebruik eist. 
Hoogwatervoorzieningen die aanwezig zijn ter bescherming van bestaande bebouwing voldoen 
aan dit criterium en hebben daarmee in principe recht op bestaan. 

2. Toetsing aan zwaarwegende belangen: 
a. Indien de hoogwatervoorziening op basis van stap 1 bestaansrecht heeft moet worden onder

zocht of er belangen in het geding zijn die zwaarder wegen dan het belang waarop de peilaf
wijking zich richt. 

b. Indien de hoogwatervoorziening op basis van stap 1 géén bestaansrecht heeft moet worden 
bepaald of er dusdanig zwaarwegende belangen zijn waardoor opheffen van de hoogwater
voorziening niet mogelijk is. 

In het algemeen geldt dat hoogwatervoorzieningen geen probleem vormen voor het watersysteem 
en dat opheffen ervan in de meeste gevallen tot meer negatieve effecten zal leiden dan het voort
bestaan. 

3. Keuze tussen vergunnen en overnemen. 
Het hoogheemraadschap is van mening dat het uitvoerende beheer van een hoogwatervoorziening 
dient te worden gezien als overheidstaak. De hoogwatervoorziening wordt daarom overgenomen 
in beheer en onderhoud door het hoogheemraadschap wanneer de peilafwijking het algemeen be
lang dient. Om dit te kwantificeren moet worden voldaan aan één van de volgende voorwaarden: 

De hoogwatervoorziening beslaat meer dan een derde deel van het omringende peilvak 
« De hoogwatervoorziening voorziet meer dan 30 woningen van een hoger peil. 
Voor vergunningverlening wordt gekozen indien niet wordt voldaan aan één van bovenstaande 
voorwaarden of wanneer blijkt dat de hoogwatervoorziening minder dan v i j f jaar aanwezig zal 
zijn. 
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