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Bijlagen

1

Op 1 juni 2016, 18 december 2017 en 28 januari 2020 ontvingen wij uw verzoeken tot het

vaststellen van nadere voorschriften met betrekking tot de normen voor bergings- en

afvoercapaciteit regionale wateren, ook wel normen voor wateroverlast genoemd. 

Op 22 september 2020 zijn wij aan uw verzoek tegemoet gekomen.  

 

Het nader voorschrift ziet toe op de toepassing van de norm voor wateroverlast voor locaties met

(glas)tuinbouw en behelst dat de norm van 1 /50 jaar voor hoogwaardige teelt alleen geldt indien

de percelen door de gebruiker op een minimale hoogte ten opzichte van het peilbesluitpeil

worden onderhouden, zoals hierna aangegeven:

 

- De Uiteindsche- en Middelpolder: 30 cm ten opzichte van het peilbesluitpeil voor peilvak

OR-4.07.1.1 ; 

- de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder: 60 cm ten opzichte van het

peilbesluitpeil voor peilvak OR-4.08.1.1, 

- de Polder Nieuwkoop: 20 cm ten opzichte van het peilbesluitpeil voor peilvak OR-

4.09.1.2 te Nieuwkoop, 

- de Voorofse Polder te Boskoop: 25 cm ten opzichte van het peilbesluitpeil voor het

peilvak WW-42A, 

- de Polder Reeuwijk-West te Bodegraven-Reeuwijk: 27 cm ten opzichte van het

peilbesluitpeil voor peilvak WW-31G.

Het nader voorschrift heeft tot gevolg dat geen aanspraak kan worden gemaakt op de hiervoor

aangehaalde wateroverlastnorm zolang de percelen met hoogwaardige teelt niet conform de in

het nader voorschrift gestelde hoogte zijn opgehoogd.
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

 
  

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze

brief hebben opgenomen. 

Bijlagen:
- Regeling nadere voorschriften hoogwaardige teelt (Rijnland)
 
 


