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Geachte mevrouw/heer, 

Van 14 maart tot en met 24 april 2011 heeft het ontwerp van de legger oppervlaktewaterlichamen 

ter inzage gelegen. In die periode heeft u een reactie of een zienswijze op de legger ingediend.  

Met deze brief wil ik u informeren over wat er met uw reactie en/of zienswijze is gedaan en hoe de 

vaststellingsprocedure van de legger zijn vervolg krijgt. 

 

Reacties en zienswijzen 

Het hoogheemraadschap heeft veel reacties en zienswijzen op de legger ontvangen. Veel daarvan 

gaan over het verschuiven van de onderhoudsgrens tussen droog en nat onderhoud. Anderen gaan 

over onjuiste gegevens, zoals bijvoorbeeld slootafmetingen of toegewezen onderhoudsplichtige. 

 

Reacties en zienswijzen over onjuiste gegevens worden door het hoogheemraadschap gecontroleerd, 

indien nodig worden de leggergegevens daarop aangepast. De reacties en zienswijzen over het 

verschuiven van de onderhoudsgrens zijn voor het hoogheemraadschap aanleiding om de grens te 

heroverwegen. Het vraagt enige tijd alvorens daar een intern besluit over genomen is. 

 

Vervolg vaststellingsprocedure 

Nadat de aanpassingen voortkomend uit de reacties en zienswijzen zijn verwerkt, zal de legger 

oppervlaktewaterlichamen opnieuw als ontwerp ter inzage worden gelegd. Dit gaat vergezeld met 

een commentaarnota, waarin is opgenomen hoe de eerder ontvangen reacties en zienswijzen in de 

nieuwe ontwerp legger zijn verwerkt. 
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In het eerste kwartaal van 2012 wordt de ontwerp legger opnieuw ter inzage gelegd. Wij zullen u 

daarover informeren. De legger treedt vervolgens niet eerder dan 1 januari 2013 in werking. 

 

Ik ga er van uit u met deze brief voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden, 

hoofd afdeling Planvorming, voor deze, 

 

J.W. (Jan Willem) Huizinga 

hoofd cluster Planproject 


