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Hoofdstuk 1. Inleiding
De uitvoering van de maatregelen uit de projectplannen met nummers Projectplan
Vispassage Ackerdijksche Polder (701645), Projectplan BGO Watersportvereniging
Buitenwatersloot te Delft (701914 B219-2) en Projectplan Kanaal- en NoordLierweg (701965C) is afgerond. Hierdoor zijn nieuwe waterstaatswerken
aangelegd of reeds bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd.
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 en bijbehorende zoneringen rust.
Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op
2 september 2021 het ontwerp tot partiële wijziging van de legger regionale
waterkeringen en de legger wateren met kenmerk LEGGER2021-B-03 vastgesteld
en vrijgegeven voor terinzagelegging. De uniforme openbare
voorbereidingsprocedure afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing.
Het ontwerpbesluit heeft van 13 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ter
inzage gelegen. Er is één zienswijze op het ontwerpbesluit binnengekomen.
In deze Nota van beantwoording zijn de zienswijzen over het ontwerpbesluit en de
reactie van het Hoogheemraadschap van Delfland daarop gebundeld.
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Hoofdstuk 2. Zienswijzen
Zienswijze 1562334

Leggers en locaties waarop zienswijze van toepassing is
Zienswijze 1562334 is op 11 november ingediend en met ontvangstbevestiging
met kenmerk 1562337 ontvankelijk verklaard en is van toepassing op de legger
Regionale waterkering op waterkering met code RK224c.

Zienswijze
Het bezwaar van DWSV richt zich op twee punten:
−
−

De omschreven ligging, vorm en afmeting van de waterkering;
De opgelegde gebruiksbeperking

Ad 1. De bij de stukken ter inzage gelegde doorsnede van de waterkering is
onjuist. Zie bijgevoegde pdf van leggerprofiel 192 (Ieggervak RK224c, bron:
arcgis). In de pfd is een talud getekend met schuin aflopend binnentalud. Dit is
echter niet conform de huidige situatie. Op dit moment loopt het terrein nagenoeg
vlak richting de damwand.
Bij de uitvoering van het project 701914 B219-2 is in overleg met de
watersportvereniging gekozen voor variant 2 uit het projectplan. Te weten het
verhogen van de bestaande damwand met daarachter een vlakke kade'. We
verzoeken het Hoogheemraadschap de tekening van het leggerprofiel aan te
passen naar de huidige situatie, te weten een rechte kade met verhoogde
damwand, zonder buitentalud (waterdiepte is daar, direct na de damwand, circa
1.5m).
Ad 2. De huidige beschermingszone legt onevenredig grote beperkingen op aan
het gebruik van het terrein door de DWSV. De beperking in de tekst van de keur
voor de regionaie waterkering beperkt het gebruik van het terrein aan de
buitenwatersloot door de vereniging.
In artikel 3.1 sub 2 van de keur staat dat het verboden is zonder vergunning
gebruik te maken van een waterstaatwerk of beschermingszone, anders dan in
overeenstemming met de functie, daarover of daaronder handelingen te
verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan,
of te laten liggen.
In het verleden waren zowel het hoogheemraadschap als de Delftse
watersportvereniging van mening dat de regionale waterkering om het terrein van
DWSV heen liep, onder het fietspad. Hiermee lag de beschermingszone ook buiten
het terrein van DWSV. DWSV heeft tot op heden zonder belemmeringen gebruik
kunnen maken van het gehele terrein tot aan het water voor het stallen en
onderhouden van boten. DWSV stalt op deze vlakke kade boten, heeft er twee
hijsinstallaties, een kleine loods, een kantine en een botenloods staan. Er is in
2018 gekozen voor verhoging van de bestaande kade omdat dit de minste
beperkingen van het huidige gebruik met zich mee zou brengen tijdens en na de
verhoging van de waterkering2. De huidige beschermingszone met bijbehorende
beperkingen vormen een onevenredig grote beperking van het gebruik van dit
deel van het terrein.
Wij zijn is van mening dat de in de keur genoemde beperkingen voor het gebruik
van het terrein aan de buitenwatersloot 346 onterecht zijn en dienen te vervallen.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan zijn wij van mening dat het Hoogheemraadschap
DWSV een vergunning dient af te geven voor het huidige gebruik van de opstallen
binnen de beschermingszone van de waterkering.
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Reactie Hoogheemraadschap van Delfland
De ontvangen zienswijze gaat over diverse onderwerpen die geen onderdeel zijn
van het ontwerpbesluit tot partiele wijziging van de leggers van Delfland n.a.v. de
uitgevoerde projectplannen 701645, 701914 B219-2 en 701965C. Het
leggerwijzigingsbesluit ziet alleen maar toe op de legger Regionale Waterkeringen
en de legger Wateren waarin de normatieve ligging, vorm afmeting, constructie
en functie van waterstaatswerken en in voorkomend geval de bijbehorende
beschermingszone en het profiel van vrije ruimte is omschreven en op wie de
onderhoudsverplichting rust. Omdat andere onderwerpen geen onderdeel zijn van
het besluit, zijn die ook niet als zodanig betrokken in deze Nota van
beantwoording.
Ad 1. De indiener merkt op dat het profiel van de waterkering niet compleet is
vanwege de afwezigheid van de aanwezige overdimensionering (indiener noemt
dit “aanheling”, maar uit de zienswijze begrijpt Delfland dat op
overdimensionering wordt gedoeld). Overdimensionering is niet weergegeven in
de afbeelding waarop een dwarsdoorsnede van het profiel van de kering is
weergegeven. Dat profiel is een vertaling van de minimale omvang van de kering
gelet op de geldende veiligheidsnormeringen. De bedoelde overdimensionering
valt daar niet onder en is daarom ook niet op die plek weergegeven. Het verzoek
van indiener om de situatie zoals aanwezig in de legger op te nemen zal niet
worden ingewilligd.
Ad 2. De ligging van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszone
staat al sinds ten minste 1997 in deze vorm op de leggerkaarten behorende bij de
Legger Regionale Waterkeringen. Met dit ontwerpbesluit zijn de ligging en de
zonering niet aangepast, noch ziet het Hoogheemraadschap van Delfland een
aanleiding tot aanpassing. Het aanmerken van de damwand als waterkerend
kunstwerk en de uitvoering van het projectplan geven hier geen aanleiding toe.
Omdat andere onderwerpen geen onderdeel zijn van het besluit, zoals het
beperkingenregime uit de Keur waarvoor een vergunningplicht geldt, zijn die ook
niet als zodanig betrokken. Voor zaken die op grond van de Keur Delfland
vergunningplichtig zijn zal een vergunning moeten worden aangevraagd.

Conclusie Hoogheemraadschap
Het ontwerpbesluit wordt ongewijzigd vastgesteld.

