
 

 

 
Peilbesluit Schouwen  
Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Waterschap Scheldestromen Officiële naam regeling : Peilbesluit Schouwen Vastgesteld door : Algemene vergadering Registratienummer : 2021035853 Zaaknummer : Z15.000307  
Wettelijke grondslag Waterwet  
Artikel 1. Gebied Het gebied waarop dit peilbesluit betrekking heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeente Schouwen-Duiveland en is aangegeven op de bij dit besluit beho-rende peilenkaart peilbesluit Schouwen (registratienummer 2021036071). Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen.  
Artikel 2. Peilen De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:   

Peilgebied Winterpeil (m t.o.v. NAP) Zomerpeil (m t.o.v. NAP)  GJP1183* -1,50 -1,50 GJP1184* -1,30 -1,30 GJP1185* -1,40 -1,40 GJP1186* -1,60 -1,60 GJP1187* -1,40 -1,40 GJP1188 -2,10 -2,10 GJP1189 -1,75 -1,75 GJP1190 -1,40 -1,40 GJP1191 -1,70 -1,70 GJP1192 -1,95 -1,95 GJP1193 -2,60 -2,50 GJP1194* -1,30 -1,30 GJP1195* -1,80 -1,80 GJP1196 -1,70 -1,70 GJP1197 -2,70 -2,50 GJP1198 -2,75 -2,55 GJP1199* -1,90 -1,90 GJP1200* -1,90 -1,90 GJP1201* -1,90 -1,90 



GJP1202* -1,90 -1,90 GJP1203 -0,80 -1,05 GJP1204 -0,90 -1,10 GJP1205* -2,00 -2,00 GJP1206* -2,05 -2,05 GJP1207 -2,95 -2,95 GJP1208 -1,70 -1,70 GJP1209 -1,10 -1,00 GJP1210 -1,20 -1,20 GJP1211 -1,90 -1,90 GJP1212* -0,50 -0,50 GJP1213 -0,20 -0,10 GJP1214 -0,40 -0,30 GJP1215 -1,25 -1,10 GJP1216* -0,90 -0,90 GJP1217 -0,80 -0,60 GJP1218 -1,50 -1,10 GJP1219 -1,05 -0,95 GJP1220 -0,50 -0,30 GJP1221 -1,30 -1,10 GJP1222* -1,00 -1,00 GJP1223* -1,10 -1,10 GJP1224 -1,15 -0,95 GJP1225 -1,80 -1,70 GJP1226* -1,70 -1,70 GJP1227* -1,75 -1,75 GJP1228* -2,25 -2,25 GJP1229 -2,75 -2,55 GJP1230* -0,90 -0,90 GJP1231 -1,75 -1,60 GJP1232 -1,40 -1,25 GJP1233* -1,45 -1,45 GJP1234 -1,80 -1,70 GJP1235 +1,00 +1,00 GJP1236 -1,35 -1,20 GJP1237 -1,70 -1,40 GJP1238 -1,90 -1,70 GJP1239 -1,80 -1,70 GJP1240 -2,35 -2,15 GJP1241 -1,15 -0,95 



GJP1242 -2,40 -2,20 GJP1243 -1,70 -1,55 GJP1244 -2,30 -2,10 GJP1245 -1,40 -1,40 GJP1246 -2,70 -2,50 *) voor deze peilgebieden is het streefpeil niet de waterstand, maar de instellingshoogte van het kunstwerk. In de zo-mer kan het waterpeil uitzakken.    
Artikel 3. Toelichting Het hydrologisch onderzoeksrapport Schouwen bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Dit onderzoeksrapport maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.  
Artikel 4. Instellen van peilen De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.  
Artikel 5. Peilhandhaving De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, ge-maal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunst-werk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde wa-terstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperi-ode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en omgekeerd zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang zal flexibel worden omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandighe-den. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelich-ting op dit peilbesluit.  
Artikel 6. Intrekken peilbesluiten Het volgende peilbesluit wordt ingetrokken voor het deelgebied Schouwen waarop dit nieuwe peilbesluit betrekking heeft, uitgezonderd het gebied van de Kop van Schouwen: 1. peilbesluit Schouwen-Duiveland, Waterschap Schouwen-Duiveland, vastgesteld op 5 augustus 1982; 2. aangepaste peilbesluitkaart Schouwen-Duiveland, Waterschap Schouwen-Duiveland, vastge-steld in 1987. 
Artikel 7. Inwerkingtreding Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.  
Artikel 8. Citeertitel Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Schouwen. aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 15 december 2021, mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter, drs. J. Daane secretaris-algemeen directeur.  
Bijlagen: 1. Kaart  docnr. 2021036071; 2. Toelichting  Hydrologisch onderzoeksrapport, docnr. 2021035854    
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