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Hunze en Aa's publiceert bekendmakingen in het Waterschapsblad. Hierin vindt u publicaties 

over vergunningen, verordeningen, beleidsregels, projectplannen en andere besluiten.  

Peilbesluit Wolfsbarge 
Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s overwegende dat: 

1. Het peilbesluitgebied Wolfsbarge overwegend de functie landbouw heeft. 

2. De zomer- en winterpeilen waar mogelijk afgestemd worden op de toegekende functies. 

3. Aanvoer van water naar het gebied voor veel peilgebieden mogelijk is en dat het water onder vrij 

verval wordt afgevoerd, met uitzondering van gemaal de Bulten, gemaal de Waker en gemaal de 

Leine. 

4. Het gebied Wolfsbarge totaal een oppervlakte van 2894 hectare heeft. 

5. Het gebied Wolfsbarge bestaat uit 21 peilgebieden. 

6. De gewenste oppervlaktewaterpeilen zijn bepaald met behulp van de droogleggingsmethodiek. 

7. Dit peilbesluit 7 wijzigingen voor het winterpeil en 7 wijzigingen voor het zomerpeil tot gevolg 

heeft. 

Gelezen: 

De toelichting bij het peilbesluit Wolfsbarge, die onderdeel uitmaakt van dit peilbesluit. 

Gelet op: 

De artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet (met betrekking tot de bevoegdheid tot de regeling 

en bestuur van de taken die het waterschap zijn opgedragen). 

Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (met betrekking tot de te volgen 

inspraakprocedure). 

Overwegende dat: 

Het ontwerp van het peilbesluit na voorafgaande bekendmaking volgens de daarvoor geldende 

voorschriften gedurende een termijn van zes weken van 18 September 2017 tot en met 30 oktober 

2017 op de daartoe door de inspraakverordening Hunze en Aa’s aangegeven wijze voor 

belanghebbenden ter inzage lag. 

Relevante bestanden 

1 Vaststell ing peilbesluit Wolfsbarge. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 

Bestuur gehouden_7.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/634/1 Vaststelling 

peilbesluit Wolfsbarge. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden_7.pdf 

2 Vaststell ing peilbesluit Wolfsbarge_1.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/634/1%20Vaststelling%20peilbesluit%20Wolfsbarge.%20Vastgesteld%20in%20de%20vergadering%20van%20het%20Algemeen%20Bestuur%20gehouden_7.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/634/1%20Vaststelling%20peilbesluit%20Wolfsbarge.%20Vastgesteld%20in%20de%20vergadering%20van%20het%20Algemeen%20Bestuur%20gehouden_7.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/634/2%20Vaststelling%20peilbesluit%20Wolfsbarge_1.pdf


http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/634/2 Vaststelling 

peilbesluit Wolfsbarge_1.pdf 

3 Toelichting peilbeslui t Wolfsbarge.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/634/3 Toelichting 

peilbesluit Wolfsbarge.pdf 

Kaarten Wolfsbarge.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/634/Kaarten 

Wolfsbarge.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/634/3%20Toelichting%20peilbesluit%20Wolfsbarge.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/634/Kaarten%20Wolfsbarge.pdf

