Ontwerpbesluit wijzigingen legger wateren 2022
Registratie nr.: 2021154825
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

gelezen het voorstel van de Directieraad van 14 februari 2022
gelet op:
 artikel 5.1 van de Waterwet;
 artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet;
 afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
 artikel 5 van Participatie- en inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2020;
 artikelen 4.1 en 6.2, derde lid, van de Waterverordening waterschap Rivierenland,
artikel 6.38 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland, artikel 4.14 van de Interim
omgevingsverordening Noord-Brabant en artikel 2.14 van de Interim
Omgevingsverordening Utrecht;
 het Waterbeheerprogramma 2022-2027;
overwegende dat:
Diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur zijn verwerkt in de legger
wateren 2022. Het gaat hier om:
- het actualiseren van de ligging van waterstaatswerken op basis van de Basisregistratie
Grootschallige Topografie (BGT);
- het verwerken van achterstallige leggermutaties die in het kader van het project
Omgevingswetdata op Orde in beeld zijn gekomen;
- de gerealiseerde werken die conform verleende watervergunningen of meldingen zijn
uitgevoerd;
- de gerealiseerde werken uitgevoerd in eigenbeheer, waaronder de aanleg van
natuurvriendelijke oevers;
- de gehonoreerde verzoeken om de status van een water te wijzigen.
De nadere uitleg over de inhoud van de legger wateren 2022 weergegeven in de toelichting
legger wateren, dit maakt onlosmakend deel uit van dit besluit.
Dit besluit hoort bij het integrale bestuursvoorstel tot het in ontwerp vaststellen van de
Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Onderhoudsverordening wateren en
waterkeringen Waterschap Rivierenland, Projectplan leggers, de legger wateren en de legger
waterkeringen, registratienr. 2022014454
BESLUIT:
Artikel I
De wijzigingen van de legger wateren vast te stellen zoals weergegeven op de bij dit besluit
bijbehorende verzamellijst met de leggerwijzigingen 2022, het daarbij behorende
kaartmateriaal en de toelichting op de legger wateren.

Artikel II.
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Waterschapsblad, met
uitzondering van het in artikel 1 genoemde kaartmateriaal en verzamellijst met
leggerwijzigingen 2022. Deze worden bekendgemaakt door terinzagelegging op het kantoor
van Waterschap Rivierenland, gelegen aan De Blomboogerd 1 te Tiel en digitaal op de
website van het waterschap.
Aldus besloten in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland van 15 februari 2022 te Tiel.
de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

ir. Z.C. Vonk

prof. dr. J.C. Verdaas.

