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Bestuursvoorstel Bijlage A
Streefpeilenplan Citters I, II, Neerbosch en Malden

Registratie nr.: 2022109279 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland; 

Overweegt het volgende: 

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de realisatie van een veerkrachtig en duurzaam 

waterbeheer in het rivierengebied. Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het vaststellen van 

peilbesluiten en streefpeilenplannen. Op grond van de Waterverordening Waterschap Rivierenland, die 

op 22 december 2009 in werking is getreden, moet het waterschap peilbesluiten vaststellen voor de 

gebieden die zijn aangegeven op de kaart in bijlage 2 bij de verordening. Deze gebieden zijn aangewezen 

op grond van artikel 5.2 van de Waterwet.  

De verplichting tot het vaststellen van een peilbesluit is alleen opgelegd voor die gebieden waar het 
waterschap onder normale omstandigheden de wateraanvoer en waterafvoer kan beheersen. Voor de 
gebieden waar geen peilbesluiten zijn voorgeschreven, hanteert het waterschap streefpeilen. 
Waterschap Rivierenland legt deze streefpeilen vast in streefpeilenplannen. 

Op grond van de Waterverordening Waterschap Rivierenland wordt een peilbesluit ten minste eens in de 
tien jaar herzien. Het waterschap hanteert de tienjaarlijkse herzieningstermijn ook voor de 
streefpeilenplannen. Het streefpeilenplan Citters I en II, Neerbosch en Malden (hierna te noemen 
“streefpeilenplan Citters”) dateert van 2011 en is aan herziening toe. 

gelet op: 

 artikel 4, van de Participatie en inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2020; 

 afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 artikelen 2 en 4 van het Reglement voor het waterschap Rivierenland; 

 het Waterbeheerprogramma 2022-2027. 

Besluit: 

Vast te stellen het streefpeilenplan Citters I en II, Neerbosch en Malden. 

Artikel 1. Gebied 
Het gebied waar dit streefpeilenplan betrekking op heeft, ligt in de provincie Gelderland binnen het 
grondgebied van de gemeenten Heumen, Nijmegen en Wijchen en is aangegeven op de bij dit besluit 
behorende kaart: Peilvoorstel Citters d.d. 6 juli 2022 (bijlage 1). Op deze kaart zijn aangegeven de 
coderingen van de peilgebieden en de waterpeilen. 

Artikel 2. Streefpeilen 
De na te streven waterpeilen in de peilgebieden zijn: 
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Peilgebied 

(code) 

Minimum peil

(m NAP) 

Maximum peil

(m NAP) 

Streefpeil      

(m NAP) 

CIT001 7,00 6,60

CIT002* -

CIT003 6,35

CIT003A 6,55

CIT004 5,75

CIT005 6,70

CIT005A 6,25

CIT006 5,30

CIT007 5,40 5,65

CIT008** -

CIT009 5,50

CIT010 5,20

MAL101 7,75

NBO102 7,60

* Geïsoleerde gebieden die niet in verbinding staan met het watersysteem van Waterschap Rivierenland 
** Er is geen open water aanwezig in de kern van Wijchen 

Artikel 3. Toelichting 
De toelichting op het streefpeilenplan “Toelichting op het streefpeilenplan Citters, 120787/22-010.006 
d.d. 6 juli 2022” (bijlage 2) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit streefpeilenplan 
berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit streefpeilenplan.  

Artikel 4. Instellen van peilen 
De in dit streefpeilenplan vermelde waterpeilen worden (voor zover deze gewijzigd zijn ten opzichte van 
het vorige streefpeilenplan) gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een 
peilgebied zijn getroffen. 

Artikel 5. Intrekken 
Het streefpeilenplan Citters vastgesteld op 17 juni 2011 wordt ingetrokken. 

Artikel 6. Inwerkingtreding 
Dit streefpeilenplan treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan. 

Artikel 7. Citeertitel 
Dit streefpeilenplan kan worden aangehaald als: streefpeilenplan Citters. 
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aldus besloten in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap 

Rivierenland op 23 augustus 2022,   

de secretaris-directeur, de dijkgraaf, 

ir. Z.C. Vonk  prof. dr. J.C. Verdaas

Bijlagen 
1. Kaart peilvoorstel Citters d.d. 6 juli 2022; 

2. Toelichting op het streefpeilenplan Citters, 120787/22-010.006 d.d. 6 juli 2022. 


