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Inleiding
Inspraakprocedure

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben op 1 januari 2022 het ontwerpbesluit tot partiele
wijziging van de leggers van Delfland n.a.v. de uitgevoerde projectplannen 701879, 701902,
701917 en 701990, kenmerk leggeractualisatie LEGGER2021-B-02, verder te noemen het
ontwerpbesluit, vastgesteld.
Tevens is het ontwerpbesluit vrijgegeven voor de inspraakprocedure.
Het ontwerpbesluit heeft van 1 februari 2022 tot en met 17 maart 2022 ter inzage gelegen

Doel van de Nota van beantwoording

In deze Nota van beantwoording is opgenomen:
a. de naar voren gebrachte zienswijzen(n);
b. de reactie van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland;
c. eventuele ambtelijke wijzigingen van het ontwerpbesluit.

Overzicht ingekomen zienswijze(n)

Nr.

Datum ontvangst

Afzender

Kenmerk Delfland

1

8 februari 2022

Reuser Advocaten

1894353

Ontvankelijkheid

Op grond van het bepaalde in artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht is een
zienswijze tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn is ontvangen.
Bij verzending per post bepaalt het tweede lid van dit artikel dat sprake is van tijdige
indiening als de zienswijze voor het einde van de termijn ter post is bezorgd (verzendtheorie),
mits deze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
De zienswijze is binnen deze termijn ontvangen. De zienswijze is ontvankelijk.
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Behandeling zienswijze(n)
Zakelijke samenvatting zienswijze

De indiener wijst Delfland erop dat de legger, zowel wat betreft de geografische situatie als
wat betreft de tekstuele toelichting daarop, de juridische situatie weer moet geven en het zo
is dat de legger in overeenstemming moet zijn met de feitelijke situatie en andersom.
Mondeling heeft de indiener toegelicht dat hij van mening is dat de breedte van de watergang
in het ontwerpbesluit te groot is en niet overeenkomt met de werkelijkheid.
Overigens betreft de brief ook een geschil tussen Delfland en de indiener van de zienswijze
maar dit is voor de zienswijze niet relevant.

Reactie dijkgraaf en hoogheemraden

De beschreven maatregelen ‘Ophogen van een laaggelegen perceel, eventueel in combinatie
met het verbreden van de watergang met ongeveer 2 meter’ uit projectplan Noordpolder
Delfgauw gemeente Pijnacker-Nootdorp (701990) is niet volledig uitgevoerd. Het water op de
leggerwijzigingskaart uit figuur 1 is niet verbreed als gevolg van deze maatregel.

Figuur 1: Verbreding op leggerwijzigingskaart voor ter inzage

Wel is er gebaggerd waarmee onbedoeld het talud is opgetrokken. Hierdoor is het water
verbreed en is een nieuwe oeverlijn ontstaan. De indiener is het niet eens met het opnemen
van dit verbrede water op de leggerkaart.
Omdat alleen de uitgevoerde maatregelen leiden tot deze leggerwijziging wordt het water op
de leggerwijzigingskaart uit figuur 1 uit deze leggerwijziging gehaald.
Wat betreft feitelijke situatie en leggerafmetingen is het zo dat op de legger de minimale
afmetingen worden vermeld en dat feitelijk het water breder kan zijn.

Ten overvloede
Met de indiener (de perceel eigenaar) en Delfland worden ter oplossing van het geschil,
nieuwe afspraken gemaakt over de ligging van de oeverlijn. Deze afspraken worden in een
nog aan te vragen watervergunning vastgelegd.
De nieuwe oeverlijn wordt in een toekomstige leggerwijziging opgenomen.
Aanpassing

Alleen de uitgevoerde maatregelen leiden tot deze leggerwijziging daarom wordt het water op
de leggerwijzigingskaart uit figuur 1 uit deze leggerwijziging gehaald.

