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BESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE TEGGER

L.

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 10 december 2079 het projectplan Waterwet
Heel (gemeente Maasgouw), voor de dijkverbetering in de kern Heel als onderdeel van het
hoogwaterbesche rm i ngsprogra mma Noordelijke M aasva llei vastgesteld.
De aanpassingen als gevolg van de dijkverbetering hebben 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 l- 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.
ln artikel 5.7.L van de Omgevingsverordening Limburg 2OL4 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.
Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2019 de legger van
Waterschap Limburg vastgesteld. Deze legger is op 1 april 2019 in werking getreden. ln deze
legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van Waterschap
Limburg valt.
Door de voorgenomen dijkverbetering dient de legger te worden gewijzigd. Het gaat hierbij om
aanpassingen aan de primaire waterkering Sleijbeek (dijkringnummer 78), de primaire waterkering
Pol (dijkringnummer 78), en de primaire watergang Slijbeek.

ln verband met de helderheid naar belanghebbenden is het belangrijk de gevolgen van de
besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van het projectplan
voor de dijkverbetering in de kern Heel (gemeente Maasgouw), maar ook de gevolgen die de
publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt. De legger wordt
definitief aangepast nadat de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé. Tot
die tijd zullen de beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van het watersysteem
Tot de definitieve aanpassing van de legger heeft plaatsgevonden blijft de Keur van Waterschap
Limburg van toepassing op zowel de huidige als de toekomstige situatie.
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De procedure

tot wijziging van de legger loopt parallel aan de procedure tot vaststelling van het

projectplan.

3.

lnhoudelijke wijzigingen

Het projectplan dijkverbetering Heel is onder nummer 2OI9-DIO4286 opgesteld. ln dit projectplan
zijn de achtergronden en consequenties van de dijkverbetering beschreven.
ln de bij dit leggerwijzigingsbesluit behorende tekeningen is de bestaande leggersituatie en de
situatie na uitvoering van de vergunde werkzaamheden weergegeven (bijlage l" tot en met 4).
ln de huidige situatie is het waterschap onderhoudsplichtige van de primaire waterkering Sleijbeek
(dijkringnummer 78), de primaire waterkering Pol (dijkringnummer 78) en de primaire watergang
Slijbeek zoals deze in de legger is opgenomen. De onderhoudsplicht van het deel van de Slijbeek dat
van de legger is verwijderd, berust bij de perceeleigenaar.

4.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de keur van
waterschap Limburg, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven
vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:
De nieuw te realiseren watergang en waterkering inclusief beschermingszones conform de
bijgevoegde tekening (bijlage L tot en met 4) aan de legger van Waterschap Limburg toe te

a.

voegen;

b.

De te vervallen watergang en waterkering inclusief beschermingszones conform de bijgevoegde

tekening (bijlage L) van de legger van Waterschap Limburg te verwijderen nadat:
de tracéwijziging, conform bijbehorende projectplan met nummer 2019D-L04286,is
uitgevoerd; en
de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé.
Tot die tijd zullen beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van de
waterstaatskundige belangen;
Waterschap Limburg is onderhoudsplichtige van de primaire waterkering Sleijbeek
(dijkringnummer 78), de primaire waterkering Pol (dijkringnummer 78) en de primaire watergang
Sl'tjbeek zoals deze in de legger is

-

-

c.
5.

Ondertekening

Het dagelijks bestu
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5.

Procedure

Op basis van de lnspraakverordening van Waterschap Limburg is het ontwerpbesluit tot wijziging van
de legger overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

voorbereid.
Het ontwerpbesluit heeft van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 ter inzage gelegen. Naar aanleiding
van deze ter inzagelegging konden belanghebbenden gedurende deze periode schriftelijke of
mondelinge zienswijzen naar voren brengen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpleggerwijzigíngsbesl u it.
Het definitieve leggerwijzigingsbesluit is ambtshalve aangevuld met een drietal tekeningen waarop
de dwarsprofielen zijn aangegeven. Voor het overige is het definitieve leggerwijzigingsbesluit niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit.
Tegen het leggerwijzigingsbesluit kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld en alleen
voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van vrije ruimte
en buitenbeschermingszone) is vastgesteld of gewijzigd. Beroep kan enkelworden ingesteld door
belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend (bijvoorbeeld bij
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit).

7.

Afschrift
dit leggerwijzigingsbesluit is verzonden aan:
gemeente Maasgouw, de heer Geurts, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht;
Rijkswaterstaat, de heer Beenen, Avenue Ceramique I25,6221, KV Maastricht;
ProvÍncie Limburg, de heer Goudriaan, Postbus 57OO, 6202 MA Maastricht.

Een afschrift van

8.

Mededelingen

Tegen het besluít tot wijziging van de legger kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld
en alleen voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van
vrije ruimte en buitenbeschermingszone) is vastgesteld of gewijzigd. Beroep kan worden ingesteld
door het indienen van een beroepschrift bij het Team Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht over het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met
ingang van de dag na die waarop het besluit tot wijziging van de legger ter inzage is gelegd.
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Het beroepschrift betreffende de vaststelling of wijziging van een beschermingszone moet worden
gericht aan:
Rechtbank Limburg, Team Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond
Het besluit tot wijziging van de legger treedt in werking op de dag na de bekendmaking.
lndien beroep is ingesteld, kan men in spoedeisende gevallen bij de Voorzieningenrechtervan de
Rechtbank Limburg een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.
Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Het beroepschrift tegen de leggerwijziging dient ten minste te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening en ondertekening van het beroep;
- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en
het kenmerk van het besluit; en
- een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.
De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige
toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift

overlegt daarbij een afschrift van het beroepschrift.
Voor de behandeling van een beroep en voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige
voorziening is een griffierecht verschuldigd.
Wij verzoeken u bij correspondentie het volgende zaaknummer te vermeld en:2OL9-22253.

9.

Bijlagen

Tekening
bij lage 1, te ke n ingn u m mer 2019-22253-L_0 1 (d.d. 30-10-2019)
bijlage 2, D018-NT78-Heel-1181-1.0_Bovenaanzicht_REVo1 (def)
bijlage 3, D018-NT78-Heel-1182-1.O_Dwarsprofielen_REVO1 (def)
bijlage 4, D01-8-NT78-Heel-1 1"83-1.0_Dwa rsprofiele n_R EVOL (def)
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