Waterschap Vallei & Eem

Besluit tot vaststelling Peilbesluit Nijkerkerpolder 2012
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei & Eem;
Op voorstel van Dijkgraaf en Heemraden d.d. 15 mei 2012;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat voor de Nijkerkerpolder een peilbesluit wordt vastgesteld
waarin bandbreedten, waarbinnen waterpeilen kunnen variëren, worden opgenomen die zoveel
mogelijk worden gehandhaafd;
Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en titel 4.2 van de Waterverordening Waterschap Vallei en Eem;
Besluit
Vast te stellen het peilbesluit voor de Nijkerkerpolder.
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.), hetgeen op
peilschalen is aangegeven.
Artikel 2
1. De na te streven peilen van de waterstand zijn:
Peilgebied

Hoogste waterpeil
Laagste waterpeil
(mNAP)
(mNAP)
N1a *
-0,35
-0,55
N1b *
-0,35
-0,55
N1c
-0,65
-0,65
N2a
-0,70
-0,70
N2b
-0,70
-0,70
N3
-0,45
-0,65
N4
-0,75
-0,90
N4a
-0,90
-0,90
N5
-0,50
-0,70
* De definitieve waterpeilen in de peilgebieden N1a en N1b worden ingesteld na afronding van
waterhuishoudkundige maatregelen en de kavelruil waarbij op tenminste 90% van de oppervlakte van
het betreffende peilgebied het agrarisch gebruik is beëindigd. Tot die tijd wordt in de peilgebieden N1a
en N1b een interim-waterpeil van -0,65 mNAP gehanteerd.
2. De in het eerste lid bedoelde peilgebieden en peilen staan aangegeven op de bij dit peilbesluit
behorende kaart.
Artikel 3
Nagestreefd wordt gedurende het gehele jaar het oppervlaktewaterpeil tussen het hoogste en het
laagste peil te handhaven. De weersgesteldheid en het verloop van de grondwaterstand zullen hierbij
in aanmerking worden genomen, opdat voor de gebruiksfunctie van het gebied een zo optimaal
mogelijke grondwaterstand wordt gerealiseerd en er zo weinig mogelijk water hoeft te worden
ingelaten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Peilbesluit Nijkerkerpolder 2012’.

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 30 mei 2012.

Mr. G.P. Dalhuisen
Secretaris

Drs. J.M.P. Moons
Dijkgraaf
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Waterschap Vallei & Eem

Besluit tot vaststelling Peilbesluit Putterpolder 2012
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei & Eem;
Op voorstel van Dijkgraaf en Heemraden d.d. 15 mei 2012;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat voor de Putterpolder een peilbesluit wordt vastgesteld waarin
bandbreedten, waarbinnen waterpeilen kunnen variëren, worden opgenomen die zoveel mogelijk
worden gehandhaafd;
Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en titel 4.2 van de Waterverordening Waterschap Vallei en Eem;
Besluit
Vast te stellen het peilbesluit voor de Putterpolder.
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.), hetgeen op
peilschalen is aangegeven.
Artikel 2
1. De na te streven peilen van de waterstand zijn:
Peilgebied

Hoogste waterpeil
Laagste waterpeil
(mNAP)
(mNAP)
P1
-0,60
-0,80
P2*
-0,20
-0,40
P3
-0,50
-0,70
P4
-0,35
-0,55
P5**
-0,05
-0,55
* De definitieve waterpeilen in het peilgebied P2 worden ingesteld na afronding van de kavelruil
waarbij op tenminste 90% van de oppervlakte van het betreffende peilgebied het agrarisch gebruik is
beëindigd. Tot die tijd worden in het peilgebied P2 dezelfde waterpeilen gehanteerd als in peilgebied
P1.
** De definitieve waterpeilen in het peilgebied P5 worden ingesteld na afronding van
inrichtingsmaatregelen. Tot die tijd worden in het peilgebied P5 dezelfde waterpeilen gehanteerd als in
peilgebied P4.
2. De in het eerste lid bedoelde peilgebieden en peilen staan aangegeven op de bij dit peilbesluit
behorende kaart.
Artikel 3
Nagestreefd wordt gedurende het gehele jaar het oppervlaktewaterpeil tussen het hoogste en het
laagste peil te handhaven. De weersgesteldheid en het verloop van de grondwaterstand zullen hierbij
in aanmerking worden genomen, opdat voor de gebruiksfunctie van het gebied een zo optimaal
mogelijke grondwaterstand wordt gerealiseerd en er zo weinig mogelijk water hoeft te worden
ingelaten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Peilbesluit Putterpolder 2012’.

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 30 mei 2012.

Mr. G.P. Dalhuisen
Secretaris

Drs. J.M.P. Moons
Dijkgraaf
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