
 
Onderwerp 
Peilbesluit Vier Noorder Koggen

 
Geachte mevrouw/heer, 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier actualiseert de peilbesluiten in het beheergebied. In de komende periode gaan we 

de belangen inventariseren en beschrijven voor het peilbesluitgebied Vier Noorder Koggen. Het peilbesluitgebied Vier Noorder 

Koggen wordt gevormd door de polder Vier Noorder Koggen, polder de Lage Hoek en de Bedijkte Boezem (zie kaartje). Daarbij 

stellen wij de inbreng van belanghebbenden in het gebied bijzonder op prijs. Omdat u deel uitmaakt van een belangengroep of 

mogelijk zelfs (groot)grondeigenaar bent binnen het genoemde gebied, weet u dus het beste wat de wensen zijn voor dit gebied 

en waar de mogelijke knelpunten liggen. Bij het vastleggen van de waterpeilen in het nieuwe peilbesluit is de huidige situatie het 

uitgangspunt. Heeft u of uw organisatie problemen met de huidige peilen of wensen voor een aangepast peil voor bijvoorbeeld de 

agrarische functie, natuur functie of ander gebruik, dan kunnen deze door ons in overweging worden genomen. Het is dan ook van 

belang dat u of uw organisatie problemen c.q. wensen ten aanzien van het waterpeil kenbaar maakt bij het hoogheemraadschap. 

Wij verzoeken u vriendelijk uw reactie en of informatie voor 7 oktober te sturen per email naar w.qroen(ja)hhnk.nl onder 

vermelding van peilbesluit Vier Noorder Koggen. Uw gegevens kunnen we dan gebruiken als input voor het actualiseren van het 

peilbesluit. 

Het waterpeil en het peilbeheer worden uiteindelijk vastgelegd in een toelichting en een peilbesluit. Daarna wordt het 

geactualiseerde peilbesluit in procedure gebracht. We verwachten eind 2016 alle belanghebbenden te kunnen informeren over 

het concept-peilbesluit.Wij gaan er vanuit dat u, als contactpersoon, deze vraag ook communiceert binnen uw organisatie. Alvast 

hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

Hoogachtend, 

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden, 

 

J. Zijp 

Projectleider Watersystemen Afdeling Watersystemen 

hoogheemraads chap  

Hol lands 
Noorderkwart ier  Dorpsraad Hoogwoud 

Kastanjelaan 8 1718 XP 

HOOGWOUD 

Uw kenmerk Contactpersoon 

W. Groen 

Datum 

9 september 

 

Registratienummer 

16.0203181 

Doorkiesnummer 

072-582 7218  

 

 



 

Hoogheemraadschap T 072-582 8282 Waterschapsbank 

Hollands Noorderkwartier F 072-582 7010 63.67.53.778 

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard info@hhnk.nl ING 1258851 

Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard www.hhnk.nl KvK 37161516 
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