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Ontwerpbesluit tot wijziging van de legger van oppervlaktewaterlichamen

Nummer:

Roermond,

Aanleiding

-

Aanpassing van de leggervan oppervlaktewaterlichamen naar aanleiding van de uitvoering

van het projectplan "Loobeek".

Procedure

De procedure is gevolgd overeenkomstig het bepaalde in de "lnspraakverordening Waterschap

Limburg".

Het ontwerpbesluit is daartoe overeenkomstig de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ter
inzage gelegd. Tijdens deze termijn van ter inzage legging zijn belanghebbenden in de gelegenheid

gesteld een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen.
ln zijn vergadering van ............. is het projectplan "Loobeek" door het bestuur vastgesteld. Dit besluit

wordt tezamen met het onderhavige besluit inzake leggerwijziging ter openbare kennis gebracht
onder vermelding van de rechtsmiddelen die aangewend kunnen worden.

Motivering
Uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in het projectplan "Loobeek" leidt tot wijzigingen
aan oppervlaktewaterlichamen. ln verband hiermee behoeft de legger aanpassing.

ln de legger is een registrat¡e opgenomen van de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en

constructie, alsrnede van de onderhoudsverplichtingen.

Gevolgen
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De legger geeft de begrenzing van de waterstaatswerken aan en daardoor tevens het werkingsbereik

van de keur van het waterschap. ln de keur zijn gebods- en verbodsbepalingen opgenomen die
gelden voor de op de legger opgenomen waterstaatswerken en die moeten waarborgen dat het

waterschap niet wordt belemmerd in het uitvoeren van zijn beheers- en onderhoudstaak.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de ter inzage legging zijn ter zake van de voorgenomen leggerwijziging

wel/geen zienswijzen ingediend.

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Waterwet, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de
Keur van het waterschap Peel en Maasvallei 2OL3, wordt als volgt besloten:

BESTUIT

De legger van oppervlaktewaterlichamen van het voormalíge waterschap Peel en Maasvallei te

wijzigen overeenkomstig de wijzigingen aan waterstaatswerken zoals deze voortvloeien uit het
projectplan Loobeek, inhoudende:
a. dat de nieuwe tracés van oppervlaktewaterlichamen met onmiddellijke ingang op de legger

worden geplaatst;
b. dat de oude (bestaande) tracés van oppervlaktewaterlichamen komen te vervallen nadat de

tracéwijzigingen conform het projectplan Loobeek zijn uitgevoerd en de functies van de oude tracés
zijn overgenomen door de nieuwe tracés.

Namens het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei,

Geert Vogels
Team manager vergunningen en plantoetsing
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