
Ontwerp-besluit  Streefpeilenplan Lingesysteem       Bijlage A 

 

Registratie nr.: <nummer> 

 

Het college van dijkgraaf en heemraden; 

 

Overweegt het volgende:   

 

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de realisatie van een veerkrachtig en duurzaam 

waterbeheer in het rivierengebied. Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het vaststellen van 

peilbesluiten en streefpeilenplannen. Volgens de Waterverordening waterschap Rivierenland moet 

het waterschap peilbesluiten vaststellen voor de gebieden die zijn aangegeven op de kaart in 

bijlage 2 bij de verordening. Deze gebieden zijn aangewezen op grond van artikel 5.2 van de 

Waterwet.  

 

De verplichting tot het vaststellen van een peilbesluit is alleen opgelegd voor die gebieden waar het 

waterschap onder normale omstandigheden de wateraanvoer en waterafvoer kan beheersen. Voor 

de gebieden waar geen peilbesluiten zijn voorgeschreven, hanteert het waterschap streefpeilen. 

Waterschap Rivierenland legt deze streefpeilen vast in streefpeilenplannen. Het Lingesysteem is zo’n 

niet-peilbesluitplichtig gebied (conform Waterverordening waterschap Rivierenland) waarvoor een 

streefpeilenplan is opgesteld. 

 

Volgens de Waterverordening waterschap Rivierenland moet een peilbesluit tenminste eenmaal in 

de 10 jaar herzien worden. Het waterschap hanteert de tienjaarlijkse herzieningstermijn ook voor de 

streefpeilenplannen. Het streefpeilbesluit De Linge dateert van 2007 en is aan herziening toe, evenals  

het peilbesluit van de Zederikboezem. 

 

Zorgvuldig onderzoek en analyse heeft geresulteerd in dit nieuwe streefpeilenplan voor het 

Lingesysteem. Daarbij is gelet op: 

• artikel 2, eerste lid van de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010; 

• afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; 

• artikelen 2 en 4 van het Reglement voor het waterschap Rivierenland; 

• artikelen 77 en 83 van de Waterschapswet; 

• het Waterbeheerprogramma 2016-2021. 

 

Besluit: 

 

Vast te stellen het streefpeilenplan Lingesysteem. 

 

1. Gebied 

Het gebied waar dit streefpeilenplan betrekking op heeft, ligt in de provincies Gelderland, Utrecht en 

Zuid-Holland en is aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaarten ‘Peilvoorstel 

Streefpeilenplan Linge’, d.d. 6 juni 2017 (kaartbijlagen 1a en 1b). 

 

2. Toelichting 

De toelichting op het streefpeilenplan ‘Toelichting op het streefpeilenplan Lingesysteem’ (TL268-1-

17-008.088), d.d. 9 juni 2017 (bijlage 2) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit 

streefpeilenplan berust.  

 

3. Streefpeilen 



Het Lingesysteem is opgedeeld in dertien beheerpanden (hierna te noemen: Lingepanden). De na te 

streven waterpeilen in de Lingepanden zijn: 

 

 

Lingepand Aanvoer peil  

[m NAP] 

Marges aanvoer 

[m] 

Afvoer peil  

[m NAP] 

Marges afvoer 

[m] 

Krakkedel 9,10 +/- 0,1 8,90  +/- 0,1 

Kraaienstraat 8,70  +/- 0,1 8,40 +0,2/- 0,1 

Rijksweg/ 

Snelweg A325 

8,20 +/- 0,1 8,00 +/- 0,1 

Hollanderbroek 7,40 +/- 0,1 7,20 +/- 0,1 

Muskushouw 6,80 +0,2/- 0,1 6,60 +/- 0,1 

Aftakking 5,95 +0,2/- 0,1 5,75 +/- 0,1 

Opheusden 5,70 +/- 0,1 5,50 +/- 0,1 

Pottum 4,80  +/- 0,1  4,60 +/- 0,1 

Sifon ARK 3,90 +/- 0,1 3,70 +/- 0,1 

Thedingsweert 3,20 +/- 0,1 3,00 +/- 0,1 

Pijpenkast 2,30 +/- 0,1 2,00 +/- 0,1 

Julianastuw 1,60 +/- 0,1 1,40 +/- 0,1 

Kolffgemaal 

 Mei – Februari 

 

0,80 

 

+ 0,1 

 

0,80 

 

+/- 0,1 

Maart en April 
1
 0,85 +0,05 0,80 +/- 0,1 

1
 Gedurende circa 4 aaneengesloten weken, mits niet ten koste van de overige functies van de Linge. Randvoorwaarden: 

⋅ Alleen in de maanden maart/april (keersluis Zouweboezem staat dicht); 

⋅ Lage rivierwaterstand (vrije lozing); 

⋅ Lage afvoerverwachting (geen hevige neerslag voorspeld). 

 

De ligging van de Lingepanden en de geldende waterpeilen zijn aangegeven op de kaarten in bijlage 1 

en op de detailkaarten in de bijlagen van de toelichting op het streefpeilenplan (bijlage 2). 

 

4. Aan- en afvoerpeilen en waterberging 

Aan- en afvoer van water en waterberging zijn belangrijke functies van het Lingesysteem. De 

waterpeilen sluiten aan bij de actuele situatie, aanvoer dan wel afvoer van water. De afvoersituatie 

doet zich met name in de winter voor en de aanvoersituatie met name in de zomer, maar dit hoeft 

niet specifiek seizoensgebonden te zijn. Afhankelijk van het waterbezwaar als gevolg van neerslag of 

hoge rivierstanden wordt het Lingesysteem ten oosten van Gorinchem als bergingsboezem ingezet, 

om het waterbezwaar op het Merwedekanaal te beperken.  

 

5. Intrekken 

De volgende besluiten worden ingetrokken:  

- het streefpeilbesluit De Linge, vastgesteld op 9 februari 2007 en  

- het peilbesluit Zederikboezem, vastgesteld op 1 oktober 2003 en goedgekeurd door 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 20 april 2004, nr. DGWM/2003/17508. 

 

6. Inwerkingtreding 

Dit streefpeilenplan treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan. 

  



7. Citeertitel 

Dit streefpeilenplan kan worden aangehaald als: streefpeilenplan Lingesysteem. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap 

Rivierenland van 27 juni 2017 te Tiel. 

 

de secretaris-directeur,  de voorzitter, 

 

 

ir. Z.C. Vonk   ir. R.W. Bleker 

 

 

Bijlagen 

1. Overzichtskaarten ‘Peilvoorstel Streefpeilenplan Linge’, d.d. 6 juni 2017 (bijlagen 1a en 1b); 

2. Toelichting ‘Toelichting op het streefpeilenplan Lingesysteem’ (TL268-1-17-008.088), d.d. 

9 juni 2017, inclusief bijlagen met onderbouwing peilafweging per Lingepand.  

 


