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1 Inleiding
Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna te noemen Delfland) zorgt voor
stevige dijken, droge voeten en schoon water. Dat doen we niet alleen. Delfland
zorgt er samen met gemeenten, bedrijven en inwoners voor dat de
waterstaatswerken in goede staat zijn en blijven. Waterstaatswerken zijn onder
andere: dijken, vaarten, sloten, bergingsgebieden, natte ecologische zones,
gemalen en stuwen.
De legger in het kort
De legger is een van de wettelijke documenten waarmee Delfland het
watersysteem optimaal houdt. In de legger staat waaraan waterstaatswerken
(zoals een dijk, sloot, gemaal, stuw, sluis, duiker) naar ligging, vorm, afmeting en
constructie moeten voldoen en wat de functie is. Dit is de legger op grond van de
Waterwet (artikel 5.1). Ook staat in de legger wie het onderhoud moet doen. Dit
is de onderhoudslegger op grond van de Waterschapswet (artikel 78, lid 1). In de
leggers van Delfland zijn deze beide leggers gecombineerd vastgesteld.
In de Waterschapswet staat dat de verenigde vergadering (dat is het algemeen
bestuur van Delfland) verordeningen mag opstellen die nodig zijn om de taken
voor het waterbeheer uit te kunnen voeren. Zo ook de bevoegdheid tot het
vaststellen van leggers.
Delfland heeft zeven leggers, waaronder de legger Regionale waterkeringen. De
legger bestaat uit twee delen: een leggerkaart en een leggertekst. De leggerkaart
en de leggertekst moeten samen worden bekeken.
Partiele leggerwijziging LEGGER2020-D-04
Op 20 april 2020 hebben dijkgraaf en hoogheemraden het besluit genomen om
het ontwerpbesluit (LEGGER2020-D-04 DMS nr. 1450267) tot gedeeltelijke
wijziging van de Legger Regionale waterkeringen van 30 april t/m 25 juni 2020 ter
inzage te leggen. Hierop is een zienswijze binnengekomen. In deze Nota van
beantwoording is de zienswijze over het ontwerpbesluit en de reactie van Delfland
gebundeld.

2 Zienswijze
De zienswijze is van toepassing op Legger Regionale waterkeringen, waterkering
met code RK103c en wandconstructie met code WC0090.
Ingekomen zienswijze
Gezien het feit dat ik destijds (in 2002?) heb toegestemd de verbinding - tussen
de damwand langs het water en de waterkering die door de straat (Anemoon)
loopt - door mijn perceel aan te leggen (dat was volgens de gemeente De Lier de
enige mogelijkheid), zou ik het gepast vinden dat ik vrijgesteld word van de
onderhoudsplicht zoals in de leggerwijziging is verwoord.
Argumentatie:
Ik heb geen enkel voordeel van de geplaatste damwand, integendeel, een klein
deel (ongeveer 6 bij 1 meter) van mijn tuin is praktisch onbruikbaar geworden
doordat het niveau 30 cm lager ligt.
Mijn toestemming gaf ik belangeloos, om het mogelijk te maken dat 11 naast mijn
huis liggende woningen werden beschermd tegen het water. Bij het mondelinge
verzoek hiertoe van de wethouder van de gemeente De Lier is mij niet gemeld dat
voor mij een onderhoudsverplichting zou gelden dan wel zou kunnen gaan gelden.
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Het voelt als onrechtvaardig indien een goede daad nu bestraft zou worden met
een verplichting.
Reactie Hoogheemraadschap van Delfland
Wij zullen het besluit niet aanpassen op basis van de door u ingediende
zienswijze. We zullen u uitleggen waarom.
Uw zienswijze richt zich niet tegen het opnemen van de waterkering in uw perceel
op de Legger Regionale waterkeringen maar tegen de plicht van gewoon
onderhoud die met dit besluit aan u, als perceeleigenaar, wordt opgelegd op
grond van de onderhoudslegger op grond van de Waterschapswet.
In de onderhoudslegger is vastgelegd wie het onderhoud moet doen. In de Keur
Delfland (een verordening) staat wat het onderhoud van waterstaatswerken
inhoudt. Ook staat in de keur wat er wel en niet mag zonder watervergunning.
Deze vastgestelde regels gelden voor waterstaatswerken en bijbehorende
beschermingszone.
Gewoon onderhoud waterkering: taak van perceeleigenaar
In de Leggertekst ”Bepalingen Legger Regionale waterkeringen” staat dat het
gewoon onderhoud van de regionale waterkering, in dit geval RK103c, berust bij
de eigenaren van de regionale waterkering.
In artikel 2.2 van Keur Delfland is bepaald dat gewoon onderhoud van de
regionale waterkering gericht is op het in stand houden van de waterkerende
functie van de dijk of kade. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
a. het in stand houden van begroeiingen en materialen, dienstig aan de
waterkering (zoals periodiek maaien van het gras),
b. het bestrijden van dieren die schade toebrengen (zoals mollen), met
uitzondering van muskus- en beverratten,
c. het verwijderen van schadelijke begroeiingen voor de waterkering (zoals
de Japanse duizendknoop), en
d. het herstellen van beschadigingen (zoals inzaaien van kale plekken).
Buitengewoon onderhoud waterkering: taak van Delfland
In de Leggertekst ”Bepalingen Legger Regionale waterkeringen” staat dat het
buitengewoon onderhoud van de regionale waterkering, in dit geval RK103c,
berust bij Delfland.
In artikel 2.3 van Keur Delfland is bepaald dat buitengewoon onderhoud van de
regionale waterkering gericht is op het waterkerend houden van de dijk of kade.
In de legger staat waaraan de waterkering moet voldoen. Op de leggerkaart en in
het leggerprofiel is de ligging, vorm, afmeting en constructie van de regionale
waterkering opgenomen. Met buitengewoon onderhoud zorgen we ervoor dat de
waterkering op de juiste hoogte en breedte blijft om ons te kunnen blijven
beschermen tegen hoogwater. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de dijk lager is
dan in de legger staat opgenomen, dat Delfland de dijk ophoogt.
Onderhoud kunstwerk: taak van Delfland
In Leggertekst ”Bepalingen Legger Regionale waterkeringen” staat dat het
onderhoud van kunstwerken, in dit geval de houten damwand (wandconstructie
WC0090), berust bij Delfland. Voor kunstwerken hebben we geen verschillende
typen onderhoud.
In artikel 2.3 van de Keur Delfland is bepaald dat onderhoud van de kunstwerken
gericht is op het waterkerend houden van het kunstwerk zodat het (beschreven)
leggerprofiel van de waterkering, waar het kunstwerk deel van uit maakt, in stand
wordt gehouden. Dit betekent bijvoorbeeld dat Delfland de wandconstructie deels
vervangt als delen door ouderdom niet meer sterk genoeg zijn om water te
kunnen keren.
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U bent van mening dat het niet redelijk is dat u een onderhoudsplicht krijgt
opgelegd omdat u belangeloos toestemming heeft gegeven voor de waterkering in
uw perceel terwijl uw perceel buitendijks ligt.
Delfland heeft besloten delen van het onderhoud over te dragen aan anderen. In
het geval van regionale waterkeringen is het gewoon onderhoud bij de eigenaren
van deze keringen gelegd. Delfland is van mening dat het opleggen van de
onderhoudsverplichting bijdraagt aan het algemeen belang van goed en doelmatig
waterbeheer en een geringe last voor de perceeleigenaren met zich meebrengt.
Het gewoon onderhoud van een regionale waterkering is een taak van de
perceeleigenaren, ongeacht of het perceel buitendijks ligt of niet. Delfland maakt
hierop geen uitzonderingen.
Het is vervelend dat u niet bent geïnformeerd door de wethouder van destijds de
gemeente De Lier (nu Westland) over de gevolgen van de vergunning, namelijk
dat u bij de leggerwijziging als gevolg van die vergunning als onderhoudsplichtige
voor gewoon onderhoud van de regionale waterkering wordt aangewezen. Dit is
echter geen reden om een uitzondering te maken op de geldende regels over wie
het onderhoud moet doen en wat dit onderhoud omvat.
Als u door dit besluit schade lijdt, die uitgaat boven het normale maatschappelijke
risico en die u, in vergelijking met anderen (in dit geval eigenaren van regionale
waterkeringen), onevenredig zwaar treft, kunt u een verzoek tot
schadevergoeding indienen. Hoe u dit kunt doen, staat in de Verordening
Nadeelcompensatie Hoogheemraadschap van Delfland.
Conclusie Hoogheemraadschap van Delfland
Delfland zal het besluit niet aanpassen op basis van de door u ingediende
zienswijze.

