
ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT  
 
MOTIE AANVULLING NOTA PEILBEHEER 
 
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in vergadering op 7 
maart 2019, 
 
Kennisgenomen van de Nota Peilbeheer, 
 
Constaterende dat: 
 

1. In de Nota Peilbeheer het beleid van het waterschap voor de komende bestuursperiode 
wordt vastgelegd met het oog op de peilbesluiten die in de komende bestuursperiode(n) 
genomen gaan worden; 

2. In de vergadering van 14 februari 2019 door het Algemeen Bestuur van het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht de Strategie Bodemdaling is vastgesteld; 

3. In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen er tamelijk veel aandacht in de media 
wordt besteed aan thema’s zoals de klimaatverandering, de problematiek van de 
bodemdaling en het beleid van de waterschappen met betrekking tot het peilbeheer. 

 
Overwegende dat: 

1. De problematiek van de bodemdaling in veenweidegebieden en het peilbeheer een 
breder maatschappelijk thema is, dat niet alleen van belang is voor de 
melkveehouderijsector, maar dat de discussie over de beleid om de bodemdaling af te 
remmen door steeds meer inwoners wordt gevolgd nu de problematiek van de 
bodemdaling wordt gekoppeld aan het klimaatbeleid en in het bijzonder de uitstoot van 
broeikasgassen zoals CO2; 

2. Er tegelijkertijd een begripsverwarring dreigt te ontstaan als het gaat om de het 
peilbeheer van oppervlaktewater en het beheer van grondwaterstand en de gevolgen 
voor de bodemdaling, met name ook waar het gaat om schade aan funderingen van 
huizen door verzakkingen door lagere grondwaterstanden; 

3. Veel inwoners (en kiezers) behoefte hebben aan nadere voorlichting over het gebruik 
van woorden en begrippen die gebruikt worden in het waterbeheer en in publicaties van 
het waterschap; 

4. Tegelijkertijd toch slechts door weinig anderen dan de meest direct betrokkenen (bijv. 
melkveehouders, landeigenaren) daadwerkelijk inhoudelijk kennis wordt genomen van 
beleidsstukken zoals de nota Peilbeheer en ondanks de daarin voorkomende 
Begrippenlijst (pagina’s 29-33 van de Nota) de maatschappelijk begripsverwarring 
voortduurt. 

 
Verzoekt het Dagelijks Bestuur: 
 

1. In aanvulling op de Nota Peilbeheer een actieve communicatiestrategie te voeren 
waarbij er voortdurend op gewezen wordt dat de Nota Peilbeheer een begrippenlijst 
bevat waarin termen zoals peilbeheer, oppervlaktewater, grondwater, zomer- en 
winterpeil, flexibel peilbeheer en drooglegging eenduidig zijn gedefinieerd en waarbij op 
de websites van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en van Waternet deze 
begrippenlijst afzonderlijk wordt gepubliceerd en daarmee voor een breder publiek 
toegankelijk wordt gemaakt1;  

2. Een appendix aan de Nota Peilbeheer toe te voegen waarin de relatie tussen het 
oppervlaktewater-peilbeheer en het beheer van de grondwaterstand afzonderlijk en 
helder wordt beschreven. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
CDA – Wim Zwanenburg, Nico de Jong, Fractie Ongebouwd/LTO, Albert Hooijer,  
VVD-fractie, fractie-Bedrijven, fractie-Spils.  

                                                        
1 Waarbij we constateren dat op de site van Waternet al een zeer goede omschrijving van het 
begrip grondwater staat, nl. op https://www.waternet.nl/ons-water/grondwater/ 


