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ONTWERPBESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER
Nummer: 2017-Z7012
1.

Sittard, 1 augustus 2017

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg heeft op 20 juli 2017 het projectplan voor de
herinrichting van de Groote Molenbeek (A73-Oost) in de gemeente Horst aan de Maas vastgesteld.
Deze herinrichting heeft consequenties voor de legger van het waterschap. Voor een juiste
bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van deze
herinrichting.
2.

Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de Waterbeheerder zorg voor de vaststelling van
een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en
constructie moeten voldoen.
Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin
de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden
aangewezen.
In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de
legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat
de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.
Krachtens het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017,
en het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, blijven
de keur en de leggers watergangen en waterkeringen en de daarbij behorende beleidsregels en
uitgangspunten van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei haar rechtskracht behouden
voor het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei.
ln het “Uniemodel legger oppervlaktewateren” zijn richtlijnen aangegeven hoe de minimale
wettelijke eisen voor oppervlaktewaterlichamen concreet vertaald moeten worden naar de
leggers. Dit tezamen met de hieronder genoemde beleidsdocumenten en technische
uitgangspunten vormt het kader voor de Iegger oppervlaktewaterlichamen.
Beleidsdocumenten en technische uitgangspunten:
•
“Uitgangspunten nieuwe legger 2005” en
•
“Bergingsvoorzieningen 2007” en
•
“Het objectenboek waterstaatswerken legger”
Concreet worden in de legger de volgende waterstaatswerken opgenomen:
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•
•
•
•
•

beheersgrenzen (reikwijdte Keur);
peilregulerende kunstwerken (inclusief overkluizingen > 40 meter);
oppervlaktewaterlichamen (inclusief ontwerpgegevens) en
onderhouds- en bedieningsplichtigen en
onderhoudsverplichting (Keur).

De voorgenomen herinrichting van de Groote Molenbeek omvat het traject tussen de Tienrayse weg
en de spoorlijn Venlo-Nijmegen, gelegen in de gemeente Horst aan de Maas. Als gevolg van deze
herinrichting dient de legger te worden gewijzigd.
3.

Inhoudelijke wijzigingen

Voor de herinrichting van de Groote Molenbeek (A73-Oost) te locatie is een projectplan opgesteld. In
dit projectplan zijn de achtergronden en consequenties van het initiatief beschreven. Voor de legger
zijn de volgende maatregelen relevant:
 bodembreedte 5 meter
 natuurvriendelijke oevers
 meanderend karakter
 verwijderen twee stuwen
 aanleg onderhoudspad aan de Noordzijde met een breedte van 5 meter
In de bij dit besluit behorende tekeningen is de herinrichting van de Groote Molenbeek (traject A73
Oost) weergegeven (bijlage 1, 2, 3a, 3b, 3c en 4). Na uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden
zal de legger worden gewijzigd. De Keur van het voormalig waterschap Peel en Maasvallei wordt dan
van toepassing op de nieuwe situatie. Tot die tijd blijft de Keur van toepassing op de bestaande
situatie.
In de huidige situatie is het waterschap onderhoudsplichtige van de Groote Molenbeek (traject A73Oost). Ook in de nieuwe situatie blijft het waterschap onderhoudsplichtige.
4.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het
Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur
van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, de keur van voormalig Waterschap Peel en
Maasvallei , de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde
overwegingen besluit het dagelijks bestuur de legger overeenkomstig de bij dit besluit behorende
tekening(en) (bijlage 1, 2, 3a, 3b, 3c en 4) aan te passen.
De aanpassing van de legger vindt plaats nadat het herinrichting van de Groote Molenbeek (traject
A73-Oost) fysiek heeft plaatsgevonden, tot die tijd blijft de huidige situatie op de legger
gehandhaafd.
Onderhoudsplichtige van de Groote Molenbeek (traject A73-Oost) is het Waterschap Limburg.
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5.

Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

drs. H. Mensink
secretaris-directeur
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drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
dijkgraaf wnd.
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6.

Procedure

Het ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger wordt overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4
van de Awb voorbereid.
Het ontwerpbesluit wordt voor een ieder ter inzage gelegd ten kantore van het waterschap. Naar
aanleiding van deze ter inzagelegging kunnen door belanghebbenden gedurende de periode van ter
inzage legging schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht.

7.

Mededelingen

Op grond van de artikel 3:15, lid 1 jo. artikel 3:16, lid 1 van Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit
ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren
brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg,
Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt deze zienswijze ook ondertekend per e-mail doorsturen naar
info@waterschaplimburg.nl.
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Bijlage

Tekening(en)

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3a
Bijlage 3b
Bijlage 3c
Bijlage 4

BC9884-SO-01 (situering)
BC9884-SO-02 (situatie dwarsprofielen)
BC9884-SO-03 (dwarsprofielen)
BC9884-SO-04 (dwarsprofielen)
BC9884-SO-05 (dwarsprofielen)
BC9884-SO-06 (lengteprofiel)
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