
Peilbesluit Buitenpolder achter Kuinre 
 
 

 
 
 

 

 

  



Pagina   2 van 3 

Peilbesluit Buitenpolder achter Kuinre 
 

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta; 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 20 september 2022 met nummer Z/22/049027-
201361, inclusief de toelichting bij dit peilbesluit; 

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en de artikelen 4.5.2 t/m 4.5.5 van de Omgevingsverordening 
Overijssel 2017, 

Besluit: 

het Peilbesluit Buitenpolder achter Kuinre vast te stellen. 

 
Artikel 1 Referentiepeil  
 

De waterstanden (hierna: waterpeilen) zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams 
Peil 2005 (NAP 2005).  

 
Artikel 2 Peilen  
 

De te hanteren waterpeilen en de bandbreedten waarbinnen de peilen kunnen variëren in de  
afzonderlijke peilgebieden, worden weergegeven in de volgende tabel. 

 

TABEL 1  VAST TE STELLEN WATERPEILEN  

Peilgebied 

 

max/min (m NAP) 

VH51N -0,9 / -1,2 

VH51M -1,1 / -1,5 

VH2034 -1,45 / -1,75 

VH2107 -1,2 / -1,4 

VH51J -0,8 / -1,2 

VH51P -1,15 / -1,45 

VH2061 -0,8 / -0,8 

VH2101 -0,8 / -0,8 
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Artikel 3 Peilindexatie 
 
Het dagelijks bestuur laat in de peilgebieden VH51M en VH2034 de waterpeilen mee dalen met de 
optredende bodemdaling. Daarbij daalt het waterpeil tot en met 2031 stapsgewijs tot maximaal 7 cm 
ten opzichte van de in artikel 3 bepaalde waterpeilen. 

 
Artikel 4 Flexibel peilbeheer  
 

1. Er wordt flexibel peilbeheer gevoerd binnen de bandbreedte van het minimumpeil en het 
maximumpeil, met dien verstande dat: 

a. bij het te hanteren peil in de diverse periodes van het jaar steeds rekening wordt 
gehouden met de actuele situatie van de grondwaterstand, de verzadigingsgraad van de 
bodem en de actuele en verwachte weeromstandigheden, alsook met de op dat moment 
gewenste (productie)omstandigheden voor de functies van het betreffende gebied; 

b. in de zomer het maximumpeil uitgangspunt is en in de winter het minimumpeil; 
c. in het voorjaar (maart tot en met juni) de overgang plaatsvindt van minimum- naar 

maximumpeil; 
d. in het najaar (september tot en met december) de overgang plaatsvindt van maximum- 

naar minimumpeil. 
2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om, na afweging van de betrokken belangen, tijdelijk van de in 

artikel 2 vermelde bandbreedte af te wijken, indien bijzondere omstandigheden daar aanleiding 
toe geven. 

 

Artikel 5 Intrekking  
 

Het peilbesluit Buitenpolder achter Kuinre van augustus 1997 wordt ingetrokken. 

 
Artikel 6 Inwerkingtreding  
 

Dit besluit treedt in werking op een door het dagelijks bestuur te bepalen datum.  

 
Artikel 7 Vergunningverlening 
 

Het dagelijks bestuur is bevoegd vergunning te verlenen om af te wijken van dit peilbesluit.  

 
Artikel 8 Citeertitel  
 

Dit peilbesluit wordt aangehaald als: Peilbesluit Buitenpolder achter Kuinre. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 20 september 2022  
 

 

de secretaris,  de dijkgraaf, 

E. de Kruijk D.S. Schoonman 


