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Peilbesluit Texel

Voorstel
Het peilbesluit Texel in werking te laten treden na bekendmaking van het vaststellingsbesluit van
het college van hoofdingelanden van 16 december 2009.
Samenvatting
In dit voorstel wordt het college van dijkgraaf en hoogheemraden gevraagd het peilbesluit Texel in
werking te laten treden.
Toelichting
Op 16 december 2009 heeft het college van hoofdingelanden het peilbesluit Texel vastgesteld en
het college van dijkgraaf en hoogheemraden gemachtigd een nader besluit te nemen over het
moment van het daadwerkelijk in werking treden van dit peilbesluit.
Om het peilbesluit in werking te laten treden zijn geen werkzaamheden nodig omdat het om een
zogenaamd inhaalpeilbesluit gaat. In een inhaalpeilbesluit wordt de huidige in de praktijk gegroeide
situatie vastgelegd. In dit voorstel wordt het college van dijkgraaf en hoogheemraden gevraagd het
peilbesluit in werking te laten treden na bekendmaking van het op 16 december 2009 genomen
vaststellingsbesluit van het college van hoofdingelanden.
Financiële consequenties
Geen
Communicatieaspecten
Zo spoedig mogelijk na het akkoord van het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 9 februari
zal het vaststellingsbesluit van het college van hoofdingelanden in de plaatselijke media en op onze
website bekend worden gemaakt.
Besluitvormingstraject
In tegenstelling tot wat in het voorstel van 16 december 2009 is aangegeven behoeft het
peilbesluit met het watergebiedsplan als toelichting niet langer ter goedkeuring te worden
aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Dit ingevolge de
invoeringswet Waterwet, behorende bij de nieuwe waterwet. Het vaststellingsbesluit van het
college van hoofdingelanden zal worden gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen hiertegen
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gedurende een termijn van zes weken beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te
Haarlem.
Publieksvoorzieningen
Geen
Overige consequenties
Geen
Bijlagen
Geen
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Inwerkingtreding peilbesluiten
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Geacht College,
Inleiding
In uw vergadering van 9 februari 2010 zijn drie voorstellen aangehouden. Het betreft een drietal
voorstellen inzake de inwerkingtreding van de peilbesluiten Texel, Starnmeer en Marken. Hierin is
voorgesteld de peilbesluiten in werking te laten treden na bekendmaking van het
vaststellingsbesluit. In de voorstellen is geen specifieke datum van inwerkingtreding genoemd. De
vraag van uw college was of dit juridisch correct is. De conclusie van de Cluster Juridische zaken is
dat de voorstellen goed geformuleerd zijn. Hieronder zal ik dit toelichten.
Twee stappen
De peilbesluiten waar het hier om gaat, zijn tot stand gekomen in overgangsperiode van oude
wetgeving naar de nieuwe wetgeving (Waterwet). In het verleden behoefde een peilbesluit
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Een peilbesluit kon daarom pas inwerking treden nadat het
was goedgekeurd. Omdat er altijd een lange periode zat tussen vaststelling door het CHI en
goedkeuring door GS, was het noodzakelijk/gebruikelijk na de goedkeuring D&H een apart besluit
te laten nemen over de datum van inwerkingtreding.
De peilbesluiten waar het nu om gaat zijn in procedure gebracht voor de inwerkingtreding van de
Waterwet, op het moment dat nog niet duidelijk was wanneer de goedkeuring van GS zou komen
te vervallen. Vandaar dat in deze besluiten nog sprake is van besluitvorming in twee stappen (CHI
en D&H).
In de toekomst is het niet meer nodig om een apart besluit over de inwerkingtreding van
peilbesluiten te nemen. We kunnen in vervolg de normale regels voor inwerkingtreding van
besluiten volgen. Een besluit treedt volgens de Algemene wet bestuursrecht in werking na
bekendmaking, tenzij hiervoor in het (peil)besluit zelf een andere datum is bepaald. Het is dus niet
noodzakelijk een specifieke datum voor inwerkingtreding te noemen.
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Inwerkingtreding en instellen peil
Als een peilbesluit wordt genomen waarin peilen worden gewijzigd, dan is het meestal noodzakelijk
werkzaamheden uit te voeren om de peilwijziging te kunnen realiseren. In dat geval moet in het
peilbesluit een onderscheid gemaakt worden tussen inwerkingtreding van het besluit en het in
praktische zin instellen van het nieuwe peil.
Het peilbesluit treedt dan in werking na bekendmaking, maar in het besluit kan worden bepaald dat
het instellen van de peilen geschiedt na het gereed komen van de werken. In de tussenliggende
periode worden de peilen nog gehandhaafd overeenkomstig het oude peilbesluit.
Beroep
Direct na de bekendmaking en gelijktijdige terinzagelegging treedt het peilbesluit in werking. Op
dat moment vangt ook de beroepstermijn van zes weken aan. Het hoogheemraadschap kan er voor
kiezen direct na bekendmaking over te gaan tot uitvoering van het nieuwe peilbesluit. Derden die
dit willen verhinderen, zullen bij de Voorzieningenrechter om schorsing van het besluit moeten
verzoeken. De rechter zal het besluit alleen schorsen als er sprake is van een spoedeisend belang
aan de zijde van eiser en als er twijfels bestaan over de vraag of het besluit uiteindelijk stand kan
houden.
Als het hoogheemraadschap zelf inschat dat het procesrisico hoog is, kan er (vrijwillig) voor
gekozen worden te wachten met de uitvoering van het peilbesluit totdat de beroepstermijn is
verstreken en, indien beroep is ingesteld, de rechter uitspraak heeft gedaan over het beroep. Een
dergelijk besluit hoeft de inwerkingtreding niet in de weg te staan, omdat in het besluit de
inwerkingtreding en instelling van het peil van elkaar zijn losgekoppeld. De instelling van het peil
geschiedt immers na het gereedkomen van de daarvoor noodzakelijke werken.
Advies
Geadviseerd wordt te besluiten conform de voorstellen.
Met vriendelijke groet,
M. Bregman
Juridisch Adviseur

