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Programma

• Plenair:
• Opening en welkom
• Toelichting op kader peilbesluit (Ryan)
• Toelichting op het gebied west Zeeuws-Vlaanderen (Robin)
• Algemene vragenronde

• Achter in de zaal:
• Mogelijkheid tot spreken hydrologen
• Afronden bijeenkomst omstreeks 21.30 uur



Kader peilbesluit

• Peilbesluit: juridisch document waarin staat aangegeven welke zomer 
en winter streefpeilen per peilgebied worden nagestreefd;

• De Provinciale Omgevingsverordening 2018 zegt dat wij een actueel 
peilbesluit moeten hebben;

• Huidig peilbesluit dateert van 30 december 1998. Diverse 
ontwikkelingen in het gebied hebben ervoor gezorgd dat de huidige 
praktijk kan afwijken van het vigerende peilbesluit; 

• Daarnaast willen wij een robuust en klimaatbestendig watersysteem 
inrichten, komt tegemoet aan maatschappelijke ontwikkeling (WBP). 



Onderzoek voor peilbesluit

Voor het gebied west Zeeuws-Vlaanderen 3 onderdelen onderzocht:

• Peilbeheer onder normale omstandigheden 
• Waterbeheer onder extreme natte omstandigheden
• Ecologische leefomgeving watersysteem

Dit d.m.v. beschikbare kaarten, gebiedskennis, rekenmodellen, etc. 



Procedure peilbesluit

• Traject tot vaststellen peilbesluit:
• Informatiebijeenkomst vandaag
• In contact over reacties 

• Verwerken in een ontwerp peilbesluit
• Ontwerp peilbesluit: door dagelijks bestuur vastgesteld (najaar 2022)
• Ter inzage legging (gedurende 6 weken, wordt gepubliceerd op 

mijnoverheid.nl)

• Verwerken eventuele zienswijzen in antwoordnota en opmaken peilbesluit
• Vaststellen peilbesluit in de algemene vergadering (voorjaar 2023)
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Algemeen watersysteem

• Kentallen:
• Het onderzoeksgebied is 

+/- 30.000 ha
• 1.780 km watergangen
• 6 gemalen
• 3 uitwateringssluizen
• 144 stuwen
• 9.405 duikers



Hoe functioneert het watersysteem nu?

• Voldoende water wordt 
geregeld door peilbeheer met 
gemalen en stuwen

• Geautomatiseerd uit kantoor of 
met de hand

• 98 peilgebieden met een eigen 
zomer- en winterpeil



Hoe wordt het water afgevoerd?

• Het voorkomen van 
wateroverlast wordt geregeld 
door:

• Voldoende afvoercapaciteit 
• Voldoende berging

Gemaal en
uitwateringssluis UitwateringssluisGemaal



Opvallende zaken

• Afvoercapaciteit uitwateringssluis Nol 7

• Lang afvoertraject tussen Cadzand en Nol 7 
(gevoelig voor opstuwing)

• Droogtegevoelige zandgronden in de 
gebieden bij Nol 7 en Nummer Een

• Veel stuwen om het water vast te houden in 
de hoger gelegen gebieden 

• Lange (stremmende) gerioleerde 
watergangen 
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Waar wordt rekening mee gehouden?

Hoogteligging

Grondslag

Gebruik

Niet te nat – niet te droog

Provinciale normen en richtlijnen 

Optimale drooglegging

Klimaatverandering

Bekende knelpunten

Signalen uit de streek

Neerslag

Gebiedskenmerken



Drooglegging in de huidige situatie

Is het gebied te nat (blauw) of te 
droog (rood)?

Rekening gehouden met:

• huidige peilbeheer

• ligging watersysteem

• hoogteligging

• etc



Gebieden met een verhoogd risico op 
wateroverlast 
Bij (extreem) zware neerslagsituaties kan 
wateroverlast optreden in de vorm van 
inundatie*.

Provincie Zeeland heeft normen opgesteld 
hoeveel inundatie is toegestaan. 

Te veel inundatie noemen we 
normoverschrijding.

* water stroomt vanuit de sloot op het land 



Samen weten we meer dan alleen

• Wordt het beeld van de huidige situatie herkend?

• Zijn er knelpunten in de afvoer die we over het hoofd zien?

• Zijn er andere verbeterpunten om het watersysteem te optimaliseren i.r.t. het 
peilbesluit?

• Is er draagvlak voor het nieuwe peilbeheer en bijbehorende maatregelen die 
worden voorgesteld?



Voorstel voorkomen van wateroverlast
De afvoercapaciteit van het gebied kan 
worden verbeterd door:

• Aanleg 1 nieuw gemaal (Nol 7)
• Verruimen 95 duikers
• Verruimen 5 stuwen
• Verwijderen 7 stuwen
• Aanleg 7 km nieuwe waterloop
• Verruimen 14 km waterloop

De bergingscapaciteit van het gebied kan 
worden vergroot door:

• Aanleg 10 km natuurvriendelijke oevers 



Voorstel optimalisatie van het peilbeheer 
(peilbesluit)
• In 45 peilgebieden (oranje) stellen we voor het 

peilbeheer aan te passen bij de stuw of gemaal.

• Het gebied wordt robuuster inricht, met de focus 
op het beter en langer vasthouden:

• Van 98 peilgebieden naar 86 peilgebieden
• Aanleg 9 nieuwe stuwen op strategische 

locaties
• Automatiseren van 1 stuw
• Verwijderen 25 stuwen
• Afsluiten 19 duikers

• Peilaanpassingen vinden plaats na realiseren 
maatregelen



Samen weten we meer dan alleen

• Wordt het beeld van de huidige situatie herkend?

• Zijn er knelpunten in de afvoer die we over het hoofd zien?

• Zijn er andere verbeterpunten om het watersysteem te optimaliseren i.r.t. het 
peilbesluit?

• Is er draagvlak voor het nieuwe peilbesluit en bijbehorende maatregelen die 
worden voorgesteld?



Interactieve kaarten

• Alle beschikbare onderzoeksresultaten en kaartmateriaal kunt u terugvinden op 
de website: www.scheldestromen.nl/pwo-west-zeeuws-vlaanderen

• Via de interactieve kaarten kunt u inzoomen op uw percelen en aanvullende 
informatie nalezen per gebied.

• Live demonstratie 

• U kunt ook telefonisch contact opnemen via het nummer 088-2461000 of uw 
vragen/reacties mailen naar peilbesluiten@scheldestromen.nl. 

• Dit kan tot uiterlijk 9 augustus 2022. 




