
8 juli 1992

ANW 92/5850

Peilbesluit boezem Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal.
Met: Nota van toelichting.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Overwegende:

- dat ingevolge artikel 11, eerste lid van de Uitvoeringsregeling waterhuishouding (UWH) het
Noordzeekanaal, Het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal zijn aangewezen als een rijkswater
waarvoor een peilbesluit moet worden vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid
van de Wet op de waterhuishouding;

- dat voor de Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaalboezem gedurende het laatste
decennium een zodanig beheer is gevoerd, dat dit geresulteerd heeft in een gemiddelde
waterstand van NAP -0,40 m;

- dat als gevolg van de wijze van beheersvoering de waterstanden fluctueren tussen een
waterstand van NAP -0,55 m en NAP -0,30 m;

- dat alle omliggende waterbeheerders van de Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijn-
kanaalboezem zich hebben uitgesproken voor bestendiging van de huidige situatie;

- dat de overige gronden waarop het vast te stellen peil steunt, zijn vermeld in de bij deze
beschikking behorende Nota van toelichting gedateerd april 1992;

- dat het opgestelde ontwerp-peilbesluit overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de
UWH, na voorafgaande bekendmaking, ter inzage heeft gelegen van 13 april 1992 tot en
met 12 mei 1992 in het kantoor van Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland te Haarlem;

- dat het opgestelde ontwerp-peilbesluit overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de
UWH is toegezonden aan de daartoe aangewezen instanties;

- dat gedurende de termijn van terinzageligging geen bezwaren zijn ingebracht;
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Gelet op de Wet op de waterhuishouding en de Uitvoeringsregeling waterhuishouding;

besluit:

1. het peil van het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal c.a. vast te stellen op NAP -
0,40 m, waarbij onder "het peil van het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal" wordt
verstaan: het rekenkundig gemiddelde over het etmaal van de waterstanden welke op de
meetpunten Buitenhuizen en Schellingwoude worden gemeten;

2. dat dit besluit van toepassing is op de rijkswateren van het Noordzeekanaal tussen
IJmuiden en Amsterdam, Het IJ te Amsterdam en het Amsterdam-Rijnkanaal tussen
Amsterdam en Wijk bij Duurstede, zoals deze wateren nader zijn aangegeven op
bijlage 1 van de bij dit besluit behorende Nota van toelichting gedateerd april 1992.

Haarlem/Nieuwegein, 8 juli 1992.
De minister voornoemd,
namens deze,
de hoofdingenieurs-directeuren
van de Rijkswaterstaat in de
directies Noord-Holland en Utrecht,

ir. P. Kieft

mr. J.P.A.J. Bevers
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Mededelingen:
I. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden als bedoeld in artikel 47 van de Wet op

de waterhuishouding beroep worden ingesteld binnen de termijn van terinzageligging
die loopt van 20 juli 1992 tot en met 19 augustus 1992.
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en ingediend bij
de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.
Het beroepschrift moet gemotiveerd zijn en in tweevoud worden ingediend. Bij het
beroepschrift dienen zo mogelijk dit besluit of een kopie daarvan en de overige op de
zaak betrekking hebbende stukken te worden gevoegd. Van de indiener van het
geschrift wordt een recht geheven van ¦ 150,--. Bepaalde onvermogende personen
kunnen daarvan worden vrijgesteld. Bepaalde minvermogende personen kunnen een
vermindering van ¦ 75,-- krijgen. Naast het instellen van beroep kan aan de voorzitter
van de Afdeling voor de geschillen van bestuur schorsing en/of een voorlopige
voorziening worden gevraagd. Daarvoor wordt eveneens ¦ 150,-- griffierecht geheven,
met dien verstande dat de hiervoor vermelde regeling ten aanzien van on- en
minvermogenden van overeenkomstige toepassing is.
De indiener van het verzoek tot schorsing en/of een voorlopige voorziening die tevens
beroep heeft ingesteld, is van het griffierecht inzake het verzoek slechts de helft
verschuldigd.

II. Dit besluit wordt eerst van kracht met ingang van de dag na het einde van de termijn
van terinzageligging. Indien tegen dit besluit beroep is ingesteld en met toepassing van
artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek tot schorsing van dit besluit
dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan, wordt dit besluit niet
van kracht voordat op het verzoek is beslist.

III. Afschrift van dit besluit is gezonden aan:
a. Rijkswaterstaat, directie Utrecht;
b. Provincie Noord-Holland;
c. Provincie Utrecht;
d. Waterschap Kromme Rijn;
e. Waterschap Leidse Rijn;
f. Groot Waterschap van Woerden;
g. Gemeente Utrecht;
h. Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en

Westfriesland;
i. Hoogheemraadschap van Rijnland;
j. Hoogheemraadschap Amstel en Vecht;
k. Zuiveringschap Amstel- en Gooiland;
l. Waterschap De Waterlanden;
m. Waterschap Het Lange Rond;
n. Gemeente Amsterdam;
o. Waterschap Groot Haarlemmermeer;
p. Gemeente Beverwijk.


