LEGGER POLDERKADEN
Bepalingen Legger Polderkaden
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1. In deze legger wordt verstaan onder:
- Polderkaden:
Polderkaden als bedoeld in artikel 1, Lid a, van Reglement van
Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland naar aanleiding
van het wijzigingsbesluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland
14 december 2009.
- Gewoon onderhoud:
gewoon onderhoud van waterkeringen als bedoeld in de Keur
Delfland.
- Buitengewoon onderhoud:
buitengewoon onderhoud van waterkeringen als bedoeld in de Keur
Delfland.
- Leggerprofiel:
het profiel aangewezen in de overzichtkaarten.
- Overdimensionering:
het aanwezige profiel voor zover ruimer dan het minimale
leggerprofiel.
2. In deze legger wordt verstaan onder beschermingszone, kunstwerken, legger, profiel van vrije ruimte,
waterkeringen en waterstaatswerken hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Keur
Delfland.
Hoofdstuk 2 Leggergegevens
Artikel 2 Leggergegevens
De ligging, vorm, afmeting, constructie, lengteprofiel en dwarsprofiel van de polderkaden, de
bijbehorende beschermingszones en profielen van vrije ruimte, zijn op de bij deze legger behorende
kaarten aangegeven. De beschermingszone bevindt zich aan weerzijde van het waterstaatswerk over een
afstand van 15 m horizontaal gemeten uit de begrenzing van het waterstaatswerk, tenzij dit op de bij
deze legger behorende kaart anders is aangegeven.
Hoofdstuk 3 Onderhoudsplichtigen
Artikel 3 Onderhoudsplichtigen polderkaden
1. Het buitengewoon onderhoud van de polderkaden, voor zover het het in stand houden van
het leggerprofiel betreft, berust bij Delfland, tenzij in het overzicht bij deze legger anders is vermeld.
2. Het buitengewoon onderhoud van de polderkaden, voor zover het het in stand houden van
de overdimensionering betreft, berust bij de eigenaren van de polderkaden, tenzij in het
overzicht bij deze legger anders is vermeld.
3. Het gewoon onderhoud van de polderkaden berust bij de eigenaren van de polderkaden.
Artikel 4 Onderhoudsplichtigen kunstwerken
Het onderhoud van een kunstwerk gelegen in een polderkade berust bij Delfland, tenzij dit krachtens een
vergunning of overeenkomst bij een andere onderhoudsplichtige berust.
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 5 Intrekking
De legger Binnenwaterkeringen, Landscheidingen, Boezemkaden, Polderkaden en Waterscheidingen
voor zover deze betrekking heeft op het gedeelte Boezemkaden en de Polderkaden
wordt ingetrokken.

Artikel 6 Overgangsbepaling
In afwijking van artikel 3 geldt voor het buitengewoon onderhoud van een polderkade dat voor zover in
een vergunning of een overeenkomst, die voor inwerkingtreding van dit besluit is vastgesteld, is bepaald
dat het onderhoud bij een ander dan het Hoogheemraadschap berust en die
ander niet is opgenomen in het overzicht bij deze legger, dit buitengewoon onderhoud berust bij diegene
die volgens die vergunning of overeenkomst daartoe verplicht is.
Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het
Waterschapsblad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 8 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Legger Polderkaden.

