Ontwerpbesluit wijzigingen legger wat erkeringen
2022
Registratienummer: 2021002172
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, tweede lid 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 waterkeringen
2022. Het gaat hier om:
1. De dijkverbetering Hagestein - Opheusden (HOP), traject Beusichem - Fort Everdingen.
2. Het opstellen van een legger voor Voorkering Steurgat.
3. Het opstellen van een legger voor Buitenstad Vianen.
4. Het opstellen van leggers voor acht zomerkades.
5. Het opstellen van leggers voor zes kwelkades.
6. Het aanpassen van leggers door herwaarderingen.
7. Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen op
grond van de keur en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland.
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 in de legger waterkeringen vast te stellen zoals weergegeven op de bij dit besluit
behorende verzamellijst met de wijzigingen legger waterkeringen 2022, het daarbij behorende
kaartmateriaal en de toelichting op de legger waterkeringen.
Bij dit besluit behoren de volgende bijlagen:
1. Verzamellijst wijzigingen legger waterkeringen 2022
2. Kaartmateriaal
2.1. Overzichtskaart met daarop de aanduiding van gewijzigde kaartbladen
2.2. Leggerboek Beusichem – Fort Everdingen
2.3. Leggerboek Voorkering Steurgat
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2.4. Leggerboek Buitenstad Vianen
2.5. Leggerboeken zomerkades
a. Beuningse Uiterwaard
b. Everdingen
c. Heeseltsche Uiterwaard
d. Huissensche Waarden
e. Kersbergsche Uiterwaard
f. Middelwaard
g. Polder Vianen
h. Winssense waarden
2.6. Leggerboeken kwelkades
a. De Drie Waaijen
b. De Steen
c. Deest
d. Duivelswaai
e. Het Wiel
f. Moespotsche Waai
2.7. Leggerboeken/-bladen herwaarderingen
a. Well – Wilhelminasluis
b. Land van Altena
c. Oude Maasdijk
d. Bernse Maasdijk
e. Meidijk
f. Slaperdijk Kesteren-Bontemorgen
2.8. Leggerbladen reguliere wijzigingen
a. Noorder Lingedijk
b. Alblasserwaard
c. Merwedekanaal
d. Reguliere wijzigingen 2022
3. Toelichting legger waterkeringen
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
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