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AANLEIDING
De uitvoering van de maatregelen uit projectplan met nummer 701948 (Sluiskant
– Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg) is afgerond. Hierdoor
zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd. Delfland heeft voor het aanleggen van
een waterstaatswerk ter hoogte van Plaspoelkade een watervergunning (2016000839) verleend. Deze werken worden momenteel aangelegd. De nieuwe situatie
moet in de leggers worden opgenomen om deze actueel te houden. Hiermee
wordt ook opgenomen op wie de onderhoudsplicht van de waterstaatswerken rust.
P R O CE D UR E
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht is van toepassing. Niet gewijzigde (onder)delen van de legger zijn
geen onderdeel geweest van afweging en besluitvorming. Hier kunnen dus geen
zienswijzen tegen in worden gediend en staan ook geen rechtsmiddelen tegen
open. Het besluit door het projectplan treedt in werking met ingang van de
achtste dag na bekendmaking. Het besluit door de watervergunning treedt in
werking als de werken volgens deze watervergunning zijn uitgevoerd, door
Delfland zijn geaccepteerd en Delfland hierover in het Waterschapsblad publiceert.
ON D E R H O UD
Op grond van de Waterschapswet wijst het waterschap onderhoudsplichtigen van
waterstaatswerken aan. De nieuwe situatie is in onderstaande tabel weergegeven.
De geografische ligging van de waterstaatswerken is in bijlage 1 weergegeven.
Tabel 1: Onderhoudsplichtigen nieuwe situatie na leggerwijziging
Waterstaatswerk

Gewoon onderhoud

RK351-WW

Eigenaar van de
waterkering
Eigenaar van de
waterkering
Gemeente LeidschendamVoorburg

RK352-WW
RK353-WW

Buitengewoon
onderhoud
Hoogheemraadschap
van Delfland
Hoogheemraadschap
van Delfland
Gemeente
LeidschendamVoorburg

WC0129
WC0128

Onderhoud

Hoogheemraadschap
van Delfland
Hoogheemraadschap
van Delfland

BE SL U IT
Gelet op de artikel 5.1 Waterwet, artikel 78, lid 2 Waterschapswet, afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.38 Omgevingsverordening Zuid-Holland,
artikel 5 Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland, en
gelet op de voltooide uitvoering conform de projectplan 701948 en de verleende
watervergunning 2016-000839 besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van
Delfland de Legger Regionale waterkeringen partieel te wijzigen, zoals
aangegeven in tabel 1 en in de bijlagen 1, 2 en 3 behorend bij dit besluit:
1. Situatietekening leggerwijziging Sluiskant: huidige situatie en nieuwe situatie;
2. Leggerprofielen 150, 150 en 152 na uitvoering van de voorgenomen werken;
3. Partiele leggerwijziging KENMERK LEGGER2020-B-03 Sluiskant.
ON D E R T E K E N I N G
Dit document is geen besluit en is daarom niet ondertekend.
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