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Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (Delfland) hebben op 8 

december 2021 het ontwerp Besluit Legger Delfland vastgesteld en vrijgegeven voor 

terinzagelegging. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure afdeling 3.4 Algemene wet 

bestuursrecht is van toepassing.  

Het ontwerpbesluit heeft van 8 december tot en met 19 januari 2022 ter inzage gelegen. Er zijn 

tien zienswijzen op het ontwerpbesluit ingekomen. In deze ‘Nota van Beantwoording Zienswijze en 

Ambtshalve Wijzigingen inzake het ontwerp Besluit Legger Delfland’ zijn de reacties van Delfland 

op de ingekomen zienswijzen gebundeld.  

Ook zijn de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerp beschreven in deze nota. 

Het Besluit Legger Delfland is derhalve wél gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Naar aanleiding van de ter inzage van het ontwerp Besluit Legger Delfland en de kennisgeving 

heeft Delfland tien zienswijzen ontvangen. De zienswijzen gaan voornamelijk over onjuiste of 

incomplete leggergegevens van waterstaatswerken en zoneringen op de leggerkaart. Daarnaast is 

Delfland door derden erop geattendeerd dat op een aantal locaties de ontwerp leggerkaart onjuist 

was.  

Delfland heeft er voor gekozen om de verbeteringen van de leggerkaart naar aanleiding van de 

zienswijzen en meldingen tijdens de terinzagelegging van het ontwerp Besluit Legger Delfland nu 

al1 door te voeren met het Besluit Legger Delfland. Naar aanleiding van deze zienswijzen en 

meldingen en een aantal ambtshalve wijzigingen is het ontwerp Besluit Legger Delfland aangepast. 

Dit betreft alleen de leggerkaart en het tekstueel deel van de Legger Delfland. De wijzigingen staan 

beschreven in dit document.  

Deze verbeteringen van de leggerkaart staan zijn gedurende de besluitvormingsprocedure te 

bekijken op de volgende herbeoordelingskaarten:  

- “nieuw en gewijzigd (overig)”: Deze kaart toont de op de leggerkaart nieuwe en 

gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen voor zover deze niet op één van de andere 

herbeoordelingskaarten staan. 

- “Verwijderd (overig)”. Deze kaart toont de van de leggerkaart verwijderde 

waterstaatswerken en zoneringen. 

 

De herbeoordelingskaarten kunnen worden geopend via deze link: 

https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ea54d75248264e8db900fa

0964c4ac95 

De leggerkaart kan worden bekeken via deze link: 

https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=622e8282ab5840d4a6fc7d

180e65d919 

  

                                                
1 Verbeteringen van de leggerkaart naar aanleiding van geconstateerde onjuistheden op de 

leggerkaart worden normaliter op een later tijdstip behandeld in het zogenoemde onderhouds- en 

verbeterspoor van de Legger Delfland. In dit onderhouds- en verbeterspoor wordt op een later 

tijdstip met separate leggerwijzigingsbesluiten de leggerkaart verbeterd om een actuele, 

betrouwbare en complete legger te krijgen en te behouden. Deze toekomstige wijzigingsbesluiten 

zijn dus ook geen onderdeel van onderhavig besluit. 

https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ea54d75248264e8db900fa0964c4ac95
https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ea54d75248264e8db900fa0964c4ac95
https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=622e8282ab5840d4a6fc7d180e65d919
https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=622e8282ab5840d4a6fc7d180e65d919
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Hoofdstuk 2. Zienswijzen 

Er zijn 10 zienswijzen op het ontwerp Besluit Legger Delfland binnengekomen. De meeste 

zienswijzen betroffen de leggergegevens van waterstaatswerken op de leggerkaart. Meerdere 

zienswijzen hebben geleid tot een wijziging van de leggerkaart t.o.v. het ontwerp. 

In dit hoofdstuk staat een korte omschrijving van de per zienswijze beoogde wijziging van het 

ontwerp Besluit Legger Delfland en de reactie van Delfland hierop. Ook staan de uit de zienswijzen 

volgende verbeteringen van de leggerkaart beschreven. Deze zijn gedurende de 

besluitvormingsprocedure te bekijken op de herbeoordelingskaarten. 

2.1. Zienswijze t.h.v. Dijkshoornseweg 128, Den Hoorn 

Deze zienswijze betreft de open duiker met leggercode 21900161 ter plaatse van Dijkshoornseweg 

128. Deze zienswijze is ingediend op 30 december 2021. De zienswijze is geregistreerd onder code 

DMS#1803915. Naar aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland is wel gewijzigd 

ten opzichte van het ontwerp. Het betreft alleen de leggerkaart. 

Zienswijze 

Met deze zienswijze wil de indiener tot een wijziging van het ontwerpbesluit komen, zodat de open 

duiker met leggercode 21900161 daadwerkelijk van de leggerkaart wordt verwijderd. Dit om in de 

toekomst onduidelijkheid te voorkomen over de aanwezigheid van de open duiker met leggercode 

21900161 aan de Dijkshoornseweg 128 en de eventuele onderhoudsverplichtingen daarvan. 

Reactie Delfland 

De duiker met leggercode 21900161 is inderdaad niet meer functioneel en hoeft ook niet in stand 

gehouden te worden. De duiker met leggercode 21900161 is verwijderd van de leggerkaart. Een 

aantal nabij deze duiker gelegen (onderdelen van) waterstaatswerken is ook niet meer functioneel 

en daarom ook verwijderd van de leggerkaart.  

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

Open duiker 21900161 / 

POL21901250 

Verwijderd. Heeft geen functie meer voor het watersysteem 

Inlaatduiker / 

waterlijn 

21900158/ 

POL21901250 

Verwijderd. Heeft geen functie meer voor het watersysteem 

Waterlijn POL21901181 Verwijderd. Heeft geen functie meer voor het watersysteem 

 

2.2 Zienswijze t.h.v. Rotterdamseweg 229, Schipluiden 

Deze zienswijze betreft persleiding 20100440 en gemaal 20110. Deze zienswijze is ingediend op 

11-01-2022. De zienswijze is geregistreerd onder code DMS#1852360. Naar aanleiding van deze 

zienswijze is het Besluit Legger Delfland niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. 

Zienswijze  

Met deze zienswijze wil de indiener voorkomen dat de persleiding 20100440 en het gemaal 20110 

van de leggerkaart worden verwijderd. Dit om te voorkomen dat in de toekomst onduidelijkheid 

ontstaat over de onderhoudsverplichting van het voormalige gemaal en de persleiding. De 

persleiding en het gemaal zijn namelijk buiten werking aangezien er een nieuw gemaal gebouwd is 

aan de noordzijde van het erf van de indieners van de zienswijze.  

Reactie Delfland 

Het gemaal en de persleiding waren en worden met het Besluit Legger Delfland niet verwijderd van 

het leggerkaart. Naar aanleiding van deze zienswijze is Besluit Legger Delfland niet gewijzigd ten 

opzichte van het ontwerp. 
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2.3. Zienswijze Molenplas te Berkel en Rodenrijs t.h.v. Molenweg 109  

Deze zienswijze betreft de Molenplas die ligt langs de Molenweg in Berkel en Rodenrijs met de 

watergangcodes POL20205950 en POL20206190. Deze zienswijze is ingediend op 14-11-2022. De 

zienswijze is geregistreerd onder code DMS#1852607. Naar aanleiding van deze zienswijze is het 

Besluit Legger Delfland niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. 

Zienswijze  

Met deze zienswijze wil de indiener dat het Delfland de 

Molenplas als integraal onderdeel van de boezem beschouwt 

en de scheiding tussen primair (watergang) en secundair (de 

molenplas) ongedaan maakt en de Molenplas derhalve als 

primair water op de leggerkaart opneemt.  

 

Toelichting van indiener: De Molenplas is een gebied dat in 

beheer is bij Natuurmonumenten. De Molenplas ligt aan c.q. 

is onderdeel van de boezem langs de Molenweg. De boezem 

staat op de legger als primair water en de Molenplas als 

secundair water, terwijl er géén sprake is van enige 

scheiding in het veld. Het ontbreken van enige scheiding 

betekent dat de bagger die door de boezem aangevoerd 

wordt, neerslaat in het doodlopende stukje dat de Molenplas 

heet. Het gevolg hiervan is dat door de ligging in de boezem en de aanvoer van bagger naar 

de rustige hoek van de Molenplas Natuurmonumenten bij het beheer van dit water voor 

onevenredig hoge kosten wordt gesteld. Deze situatie is het gevolg van de onzes inziens 

kunstmatige scheiding tussen de boezem en de Molenplas. Ons dringende verzoek is dan ook 

of u bij de definitieve vaststelling van het Besluit Legger Delfland dit onderscheid ongedaan 

wilt maken en de Molenplas als integraal onderdeel van de boezem wilt benoemen en 

derhalve als primair water wilt behandelen. 

 

Reactie Delfland 

Voor de indeling primair en secundair maakt Delfland 

gebruik van de nota herindeling functies 

oppervlaktewater. In deze nota is beschreven onder 

welke criteria het Delfland een watergang als primaire of 

secundaire watergang beschouwt en zo opneemt op de 

leggerkaart (zie afbeelding). Uit deze criteria volgt dat 

Delfland de Molenplas classificeert als secundair water. 

Naar aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger 

Delfland niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. 

  

2.4. Zienswijze t.h.v. Noordeindseweg 434, Berkel 

en Rodenrijs 

Deze zienswijze is ingediend op 12-01-2022. De zienswijze is geregistreerd onder code 

DMS#1853093. Naar aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland niet gewijzigd 

ten opzichte van het ontwerp. 

Zienswijze  

Met deze zienswijze willen de indieners van de zienswijze dat Delfland een wateraanvoer, welke 

vanuit de Rodenrijse vaart door het perceel van nr. 430 naar het perceel van nr. 434 loopt, op de 

leggerkaart opneemt. Daarnaast willen de indieners antwoord op een aantal vragen. 

Molenplas (bron: zienswijze) 

Figuur 1: Classificatie wateren in 
primair of secundair water (Bron: 

nota herindeling functies 
oppervlaktewater) 
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Reactie Delfland 

Medewerkers van Delfland zijn ter plaatse geweest om deze wateraanvoer te bekijken en eventueel 

in te meten. De betreffende wateraanvoer laat water in vanuit de vaart en eindigt in een kas. 

Delfland ziet deze wateraanvoer daarom niet als waterstaatswerk en neemt deze wateraanvoer ook 

niet op op de leggerkaart. Naar aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland dan 

ook niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De vragen zijn middels een telefoongesprek 

beantwoord. 

2.5. Zienswijze Bergsluis te Rotterdam en landscheiding met HHSK 

Deze zienswijze betreft de landscheiding en de bergsluis. Deze zienswijze is ingediend op 14-01-

2022. De zienswijze is geregistreerd onder code DMS#1853091. Naar aanleiding van deze 

zienswijze is het Besluit Legger Delfland wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Het betreft 

alleen de leggerkaart. 

Zienswijze 

Deze zienswijze gaat over meerdere onderdelen van de legger. Met deze zienswijze wil HHSK: 

1. Delfland vragen waar de uitvoeringswijze van onderhoud aan de watergang raadpleegbaar is 

(i.v.m. bepaling van de breedte van de beschermingszone) 

2. Delfland vragen opname van de Bergsluis op de leggerkaart wil heroverwegen. HHSK geeft aan 

dat de beheergrens langs de deuren aan uw zijde van de sluis liggen; de feitelijke sluiskolk ligt in 

het beheergebied van HHSK. Om die reden is de sluis opgenomen in de vigerende leggers, en 

leggers in voorbereiding van HHSK.  

3. Aangeven dat de ligging van de landscheiding de beheergrens tussen Delfland en HHSK op 

verschillende plekken kruist. Dit komt mede doordat de beheergrens gewijzigd is sinds de laatste 

vaststelling van de legger landscheiding. 

4. Aangeven dat HHSK het verzoek van Delfland tot verbetering van het leggeronderdeel 

landscheiding van afgelopen najaar honoreert.  

5. Aangeven dat de bergsluis en Schutsluis wel op de complete leggerkaart staan, maar niet zijn 

opgenomen op het daarbij behorend tabblad ondersteunend kunstwerk. 

Reactie Delfland 

1. De aanduiding over de uitvoeringswijze van onderhoud aan de watergang (varend of rijdend) is 

niet raadpleegbaar via de leggerkaart en de leggertekst. 

2. Delfland heeft de opname van de bergsluis op de leggerkaart heroverwogen en besloten de 

bergsluis van de leggerkaart te verwijderen. Delfland heeft inderdaad gezien dat de Bergsluis in de 

Schiekade Legger op kaartblad 20 is opgenomen.  

3./4. Delfland is inderdaad voornemens om, samen met de aangrenzende waterschappen, de 

landscheiding te digitaliseren en/of actualiseren. Dit project is onderdeel van het zogenoemde 

onderhouds- en verbeterspoor van de legger. In dit project zal ook de landscheiding ter hoogte van 

de A16 worden her beoordeeld.  

5. De sluizen zijn inderdaad niet raadpleegbaar via het tabblad ondersteunend kunstwerk omdat 

deze, in de legger, geclassificeerd zijn als Waterkerend Kunstwerk, behorende bij de waterkering. 

De sluizen zijn daarom wél raadpleegbaar via het tabblad Waterkeringen. 

Naar aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland wel gewijzigd ten opzichte van 

het ontwerp. 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en ambtshalve wijzigingen) 
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Waterstaatswerk leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

Sluis SLUIS10  Verwijderd Bergsluis is verwijderd van de ontwerp leggerkaart.  

2.6. Zienswijze diversen waterstaatswerken t.h.v. Zomereik 21, Den Haag 

Deze zienswijze betreft persleiding 21520390 en de ontbrekende objecten uit vergunning 02.80422 

met bijbehorend wijzigingsbesluit 03.02097. Deze zienswijze is ingediend op 14-01-2022. De 

zienswijze is geregistreerd onder code DMS#1853094. Naar aanleiding van deze zienswijze is het 

Besluit Legger Delfland wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Het betreft alleen de 

leggerkaart. 

Zienswijze  

Met deze zienswijze wil de indiener tot een wijziging van het ontwerpbesluit komen, zodat de 

situatie t.h.v. Zomereik 21 op de leggerkaart overeenkomt met de feitelijke situatie. Het betreft de 

volgende punten: 1. Het waterkerende dijkje om het perceel heen ontbreekt. 2. damwand in het 

water ontbreekt. 3. Pomp inlaat en uitlaat aan de voorzijde van het terrein (westzijde) is slechts als 

uitlaat aangemerkt en de pomp met vlotter ontbreekt. Een persleiding van circa een halve meter is 

niet goed aangegeven. 4. De overstort/terugslag klep aan de oostzijde is niet goed aangegeven. 

Deze heeft ook een instelbare overstorthoogte. 5. Het onderhoud van het hele systeem ligt bij de 

gemeente Den Haag. 

Reactie Delfland 

Delfland heeft de waterstaatskundige situatie t.h.v. Zomereik 21 bekeken en ingemeten. De 

waterstaatswerken zijn eertijds aangelegd met watervergunning 02.80422 met bijbehorend 

wijzigingsbesluit 03.02097. Gemeente Den Haag is t.h.v. Zomereik de rechtsopvolger van de 

vergunninghouder van watervergunning en bijbehorend wijzigingsbesluit. De leggerkaart t.h.v. 

Zomereik is aangepast overeenkomstig met de watervergunning bijbehorend wijzigingsbesluit en 

de inmeting.  

Naar aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland wel gewijzigd ten opzichte van 

het ontwerp. 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

Gemaal 21508648 Nieuw Bestaand gemaal is nieuw op de leggerkaart opgenomen. De 

onderhoudsplichtige is de gemeente Den Haag.  

Persleiding van 

gemaal 

21520390 Gewijzigd De onderhoudsplichtige van de persleiding is de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp. 

Aflaat 21520391 Verwijderd  De inlaatduiker is aangepast naar “afsluitmiddel”. De 

onderhoudsplichtige is de gemeente Den Haag. 

Afsluitmiddel WC0556_S1  Nieuw De inlaatduiker is aangepast naar “afsluitmiddel”. De 

onderhoudsplichtige is de gemeente Den Haag. 

Waterkerend 

kunstwerk; 

onderdeel van 

Afwijkend Peilgebied 

WC0555 

WC0556 

Nieuw WC0555 en WC0556 zijn nieuw op de leggerkaart opgenomen. De 

onderhoudsplichtige is de gemeente Den Haag. 

 

2.7. Zienswijze t.h.v. Wateringseweg 32, Poeldijk 

Deze zienswijze betreft persleiding 30206003. Deze zienswijze is ingediend op 03-01-2022. De 

zienswijze is geregistreerd onder code DMS#1852050. Naar aanleiding van deze zienswijze is het 

Besluit Legger Delfland wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Het betreft alleen de 

leggerkaart. 

Zienswijze  

Met deze zienswijze wil de indiener tot een wijziging van het ontwerpbesluit komen, zodat de 

situatie t.h.v. Wateringseweg 32, Poeldijk op de leggerkaart overeenkomt met de feitelijke situatie. 

De kadastraal eigenaar van perceel MSR00K 3876 geeft dat er naar haar weten geen persleiding 

door het perceel loopt. Wel ligt er een pijp van de ene naar de andere sloot. Deze loopt voor een 

klein deel over dit kadastraal perceel.  
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Reactie Delfland 

Delfland heeft de waterstaatskundige situatie t.h.v. Wateringseweg 32, Poeldijk bekeken en 

ingemeten. De ligging van persleiding 30206003 staat niet juist op de leggerkaart. Ook ontbreekt 

het bijbehorende gemaal op de leggerkaart. Een aantal nabij dit perceel gelegen (onderdelen van) 

waterstaatswerken staat ook nog niet of niet helemaal juist op de leggerkaart. Deze 

waterstaatswerken zijn op de leggerkaart nieuw opgenomen of gewijzigd. Zie onderstaande tabel. 

Onderhoudsplichtig van de meeste van deze waterstaatswerken zijn de eigenaren van vier 

tuinderijen in het gebied met code GPG2007DPP 1 a. Dit gebied heeft een peilafwijking binnen het 

peilgebied. 

Naar aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland dan ook wel gewijzigd ten 

opzichte van het ontwerp. 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswe

rk 

leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

Gemaal 302110 Nieuw Bestaand gemaal is nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, afmetingen en onderhoudsplichtige). 

Persleiding van 

gemaal 

30206003 /  

POL30202995 

Gewijzigd Ligging is aangepast en de afmetingen en onderhoudsplichtige zijn 

opgenomen op de leggerkaart. 

Open Duiker 302807 / 

POL30202994 

Gewijzigd Ligging is aangepast en de afmetingen en onderhoudsplichtige zijn 

opgenomen op de leggerkaart. 

Stuw 302412 Nieuw Bestaande stuw is nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, afmetingen en onderhoudsplichtige). 

Open duiker 302807 / 

POL30202993 

Nieuw Bestaande duiker is nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, afmetingen en onderhoudsplichtige). 

Watervlak OWV30200083 Gewijzigd Ligging is aangepast (verlengd) conform werkelijke situatie 

gegraven met vergunning 13.50608. 

Waterlijn / 

Watervlak 

POL30203280 / 

OWV30200217 

Nieuw Bestaande stuw is nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, afmetingen en onderhoudsplichtige). 

 

2.8. Zienswijze t.h.v. Oostveenseweg 4, Schipluiden 

Deze zienswijze betreft een aantal dammen t.h.v. Oostveenseweg 4, Schipluiden. Deze zienswijze 

is ingediend op 18-01-2022. De zienswijze is geregistreerd onder code DMS#1853411. Naar 

aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland wel gewijzigd ten opzichte van het 

ontwerp. Het betreft alleen de leggerkaart. 

Zienswijze  

Met deze zienswijze wil de indiener tot een wijziging van het ontwerpbesluit komen, zodat de 

situatie t.h.v. Oostveenseweg 4, Schipluiden op de leggerkaart overeenkomt met de feitelijke 

situatie. Het betreft de volgende punten: een tweetal dammen met duiker die ontbreken, en een 

dam met duiker die niet op de juiste plek ligt.  

Reactie Delfland 

Delfland heeft de waterstaatskundige situatie t.h.v. Oostveenseweg, Schipluiden bekeken en 

ingemeten. Het betreft drie dammen met duikers en de watergangen. Deze waterstaatswerken zijn 

op de leggerkaart nieuw opgenomen of gewijzigd. Zie onderstaande tabel. Naar aanleiding van 

deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland dan ook wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassi

ng 

Omschrijving aanpassing 

Duiker 11105678 Verwijderd

. 

Verwijderd van de kaart. 

Watervlak OWV11101811 Verwijderd Deel van watergang verwijderd i.v.m. nieuwe duiker 

Open duikers 11105675, 11105676,  

11105677 

Nieuw Bestaande duikers zijn nieuw op de leggerkaart opgenomen 

(ligging, functie, afmetingen en onderhoudsplichtige). 

Waterlijn/watervlak POL111201220/ 

OWV11101809 

Nieuw Nieuw deel watergang (vanwege dam met duiker op een 

andere locatie). 
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Waterlijn POL11108110/ 

POL111201230 

Nieuw en 

gewijzigd 

POL11108110 is gewijzigd, POL111201230 is nieuw op de 

kaart 

 

2.9. Zienswijze waterkering 302c t.h.v. Ranonkelpad 15 en 9, 11, 13 en 36, Berkel en 

Rodenrijs (2x)  

Delfland heeft twee samenhangende zienswijze ontvangen betreffende de regionale waterkering 

t.h.v. Ranonkelpad 9, 11, 13, 15 en 36. De eerste zienswijze is op 18-01-2022 ingediend. Het 

betreft een schriftelijke zienswijze. De zienswijze is geregistreerd onder code DMS#1853356. 

De tweede zienswijze betreft een mondelinge zienswijze. Op 17 januari 2022 heeft een 

medewerker van Delfland een mondelinge zienswijze namens Ranonkelpad 15 en een aantal buren 

opgenomen. Deze mondelinge zienswijze is ondertekend en conform afspraak door Delfland 

ontvangen. Aan deze zienswijze is ook de hierboven genoemde schriftelijke zienswijze gehecht. 

Deze zienswijze is geregistreerd onder code DMS#1853214.  

Beide zienswijzen zijn door Delfland in samenhang beoordeeld. Naar aanleiding van deze zienswijze 

is het Besluit Legger Delfland wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. 

Zienswijze - DMS#1853356 

De ontvangen zienswijze gaat over diverse onderwerpen: het ontwerp Besluit Legger Delfland maar 

ook onderwerpen die geen onderdeel zijn van het Besluit Legger Delfland (o.a. de realisatie, 

garantieperiode, en vervorming van de in 2015 gestarte wijziging van de waterkering, het 

ontbreken van één informatie extract/samenvatting die louter betrekking heeft op mijn perceel).  

Met betrekking tot het ontwerp Besluit Legger Delfland wil de indiener van de zienswijze tot een 

wijziging van het ontwerpbesluit komen, zodat de situatie t.h.v. Ranonkelpad 9, 11, 13, 15 en 36 

op de leggerkaart overeenkomt met de feitelijke situatie. Het betreft de volgende punten: het 

aanpassen van het leggerprofiel en het opnemen van waterkerende kunstwerken (incl. 

onderhoudsplichtigen) 

Reactie Delfland 

De ontvangen zienswijze gaat over diverse onderwerpen die geen onderdeel zijn van het Besluit 

Legger Delfland (o.a. de realisatie, garantieperiode en mogelijke vervorming van de in 2015 

gestarte wijziging van de waterkering en het ontbreken van één informatie extract/samenvatting 

die louter betrekking heeft op mijn perceel). Het Besluit Legger Delfland ziet alleen maar toe op de 

vaststelling van de Legger Delfland, waarin staat waaraan waterstaatswerken en in voorkomend 

geval de bijbehorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte minimaal aan moeten 

voldoen (de normatieve ligging, vorm, afmeting, constructie en functie) en op wie de 

onderhoudsverplichting rust én wat deze inhoudt. Omdat andere onderwerpen geen onderdeel zijn 

van het besluit, zijn die ook niet als zodanig betrokken. Reden waarom die geen verdere 

bespreking behoeven.  

Het is juist dat het ontwerp Besluit Legger Delfland niet voorzag in een aanpassing van de 

leggerkaart ter hoogte van het Ranonkelpad 7 in Berkel en Rodenrijs naar aanleiding van het 

eerder uitgevoerde projectplan ‘kadeonderhoud Ranonkelpad Berkel en Rodenrijs’. Aanpassingen 

naar aanleiding van projectplannen en specifiek ook dit projectplan is Delfland voornemens om de 

leggerkaart op een later tijdstip aan te passen (in het zogenaamde onderhouds- en verbeterspoor).  

Naar aanleiding van deze zienswijze heeft Delfland besloten met het Besluit Legger Delfland de 

leggerkaart aan te passen in overeenstemming met het eerder uitgevoerde projectplan 

‘kadeonderhoud Ranonkelpad Berkel en Rodenrijs’. Dit projectplan is op 29 juni 2016 gepubliceerd 

in het waterschapsblad 2016, 5188 (Link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-

5188.html). Dit onderdeel van het besluit behelst alleen de registratie op de leggerkaart van de 

normatieve ligging, vorm afmeting en constructie van regionale waterkering t.h.v. Ranonkelpad 

zoals deze volgt uit het eerder uitgevoerde projectplan ‘kadeonderhoud Ranonkelpad Berkel en 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5188.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5188.html
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Rodenrijs’. De aanname dat Delfland een technische inspectie uitvoert op de gedane 

werkzaamheden aan de waterkering alvorens opname in de legger middels dit besluit, is dan ook 

niet juist. Dit werkelijk afmetingen van de regionale waterkering kunnen anders zijn.  

Naar aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland dan ook wel gewijzigd ten 

opzichte van het ontwerp. Zie onderstaande tabel. 

De indieners van deze zienswijze zijn op de hoogte gebracht van de aanpassing van de leggerkaart 

én een specifieke uitleg over de plichten en verplichtingen die volgen uit de legger.  

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Omschrijving aanpassing 

Regionale 

waterkering   

Leggervakken: RK302f, 

RK302g, RK302h, K302fi 

(voorheen RK302c) 

 

Waterkerende kunstwerken: 

WC0566 / WC0565 / WC0564 

T.h.v. het Ranonkelpad 1 t/m 36 is de regionale waterkering op de 

leggerkaart aangepast, te weten: 

- het leggerprofiel is aangepast in overeenstemming met het 

uitgevoerde projectplan ‘kadeonderhoud Ranonkelpad Berkel en 

Rodenrijs’. Het leggerprofiel is het normatieve leggerprofiel van de 

waterkering.  

- zijn bestaande waterkerend kunstwerken in overeenstemming 

met het uitgevoerde projectplan ‘kadeonderhoud Ranonkelpad 

Berkel en Rodenrijs’ nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

normatieve afmetingen en onderhoudsplichtige). 

Wijzigingen tekstueel deel (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Art. 1.1 Waterpeil is toegevoegd aan 

begripsbepalingen. 

De begripsbepaling is gelijk aan schouwpeil. 

 

2.10. Zienswijze waterkering 302c t.h.v. Ranonkelpad 7, Berkel en Rodenrijs 

Deze zienswijze betreft de regionale waterkering t.h.v. Ranonkelpad 7. Deze zienswijze is 

verzonden op 17 januari 2022. Vanwege retourpost heeft het Delfland deze zienswijze per email op 

21 januari 2022 en per post op 24 januari 2022 ontvangen. De zienswijze is geregistreerd onder 

code DMS#1854824. Naar aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland wel 

gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Het betreft de leggerkaart en het tekstueel deel. 

Zienswijze 

De ontvangen zienswijze gaat over diverse onderwerpen: het ontwerp Besluit Legger Delfland maar 

ook onderwerpen die geen onderdeel zijn van het Besluit Legger Delfland (o.a. bouw van woningen 

in 1995 en grondwaterstanden en daaruit voorvloeiende overlast).  

Reactie Delfland 

De ontvangen zienswijze gaat over diverse onderwerpen die geen onderdeel zijn van het Besluit 

Legger Delfland (o.a. bouw van woningen in 1995 en grondwaterstanden en daaruit voorvloeiende 

overlast). Het Besluit Legger Delfland ziet alleen maar toe op de vaststelling van de Legger 

Delfland, waarin staat waaraan waterstaatswerken en in voorkomend geval de bijbehorende 

beschermingszone en het profiel van vrije ruimte minimaal aan moeten voldoen (de normatieve 

ligging, vorm, afmeting, constructie en functie) en op wie de onderhoudsverplichting rust én wat 

deze inhoudt. Omdat andere onderwerpen geen onderdeel zijn van het besluit, zijn die ook niet als 

zodanig betrokken. Reden waarom die geen verdere bespreking behoeven. De suggestie dat 

Delfland door middel van dit besluit een positie inneemt ten aanzien van die andere onderwerpen, 

is dan ook niet juist.  

Het is juist dat het ontwerp Besluit Legger Delfland niet voorzag in een aanpassing van de 

leggerkaart ter hoogte van het Ranonkelpad 7 in Berkel en Rodenrijs naar aanleiding van het 

eerder uitgevoerde projectplan ‘kadeonderhoud Ranonkelpad Berkel en Rodenrijs’. Aanpassingen 

naar aanleiding van projectplannen en specifiek ook dit projectplan is Delfland voornemens om de 

leggerkaart op een later tijdstip aan te passen (in het zogenaamde onderhouds- en verbeterspoor).  

Naar aanleiding van deze zienswijze heeft Delfland besloten met het Besluit Legger Delfland de 

leggerkaart aan te passen in overeenstemming met het eerder uitgevoerde projectplan 
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‘kadeonderhoud Ranonkelpad Berkel en Rodenrijs’. Dit projectplan is op 29 juni 2016 gepubliceerd 

in het waterschapsblad 2016, 5188 (Link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-

5188.html). Dit onderdeel van het besluit behelst alleen de registratie op de leggerkaart van de 

normatieve ligging, vorm afmeting en constructie van regionale waterkering t.h.v. Ranonkelpad 

zoals deze volgt uit het eerder uitgevoerde projectplan ‘kadeonderhoud Ranonkelpad Berkel en 

Rodenrijs’.  

De indiener merkt op dat een definitie van “waterpeil” kan worden toegevoegd aan art 1.1. 

Begripsbepalingen van het tekstueel deel. De definitie is in vervolg hierop toegevoegd.  

De indiener merkt op dat in de begripsomschrijvingen van PP en polderpeil in artikel 1.1 ten 

onrechte geen rekening is gehouden met grondwaterstanden. Deze peilen worden vastgesteld met 

een peilbesluit. Het Besluit Legger Delfland staat daarbuiten. De legger stelt geen gemiddeld 

polderpeil vast en, zoals eerder opgemerkt, ook niet een (gemiddelde) grondwaterstand. 

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. De overhoogte die enige jaren geleden is aangebracht 

ziet niet op de overdimensionering maar op de kruin van de waterkering. Het verzoek van indiener 

om te verklaring dat zulks anders is, kan dan ook niet worden ingewilligd.   

Tot slot verzoekt indiener om een verklaring waaruit blijkt het Besluit Legger Delfland de intrekking 

behelst van een voorschrift dat is verbonden aan een watervergunning uit 1995. Het Besluit Legger 

Delfland behelst geen intrekking van enige vergunning of voorschrift verbonden aan een 

vergunning. Aan dat verzoek kan niet worden voldaan.   

Naar aanleiding van deze zienswijze is het Besluit Legger Delfland dan ook wel gewijzigd ten 

opzichte van het ontwerp. Zie onderstaande tabel. 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Omschrijving aanpassing 

Regionale 

waterkering   

Leggervakken: RK302f, 

RK302g, RK302h, K302fi 

(voorheen RK302c) 

 

Waterkerende kunstwerken: 

WC0566 / WC0565 / WC0564 

T.h.v. het Ranonkelpad 1 t/m 36 is de regionale waterkering op de 

leggerkaart aangepast, te weten: 

- het leggerprofiel is aangepast in overeenstemming met het 

uitgevoerde projectplan ‘kadeonderhoud Ranonkelpad Berkel en 

Rodenrijs’. Het leggerprofiel is het normatieve leggerprofiel van de 

waterkering.  

- zijn bestaande waterkerend kunstwerken in overeenstemming 

met het uitgevoerde projectplan ‘kadeonderhoud Ranonkelpad 

Berkel en Rodenrijs’ nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, normatieve afmetingen en onderhoudsplichtige). 

Wijzigingen tekstueel deel (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Art. 1.1 Waterpeil is toegevoegd aan 

begripsbepalingen. 

De begripsbepaling is gelijk aan schouwpeil. 

 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5188.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-5188.html
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Hoofdstuk 3. Ambtshalve wijzigingen  

Delfland heeft er voor gekozen om de verbeteringen van de leggerkaart naar aanleiding van 

meldingen tijdens de terinzagelegging van het ontwerp Besluit Legger Delfland nu al door te voeren 

met het Besluit Legger Delfland. Deze verbeteringen van de leggerkaart staan in dit hoofdstuk 

beschreven en zijn gedurende de besluitvormingsprocedure te bekijken op de 

herbeoordelingskaarten.  

 

3.1 Ambtshalve wijzigingen t.h.v. Arij Koplaan, Vlaardingen 

n.a.v. melding van gemeente Vlaardingen 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

Persleiding van 

gemaal 

12700001 Verwijderd Oude situatie van de kaart verwijderd volgens vergunning 0680883 

Waterlijn  POL12701220  Verwijderd Oude situatie van de kaart verwijderd volgens vergunning 0680883 

Persleiding van 

gemaal 

12700154 Nieuw Nieuwe situatie opgenomen volgens vergunning 0680883, 

onderhoudsplicht overgenomen door Delfland 

Waterlijn  POL12700370  Nieuw Nieuwe situatie opgenomen volgens vergunning 0680883 

 

3.2 Ambtshalve wijzigingen t.h.v. European Patent Office, Rijswijk 

n.a.v. melding van vergunninghouder 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

Gemaal 412133 Nieuw Bestaand gemaal is nieuw op de leggerkaart opgenomen. De 

onderhoudsplichtige van dit gemaal is de vergunninghouder van 

watervergunning 0680883. 

Persleiding van 

gemaal 

41202452 Gewijzigd De onderhoudsplichtige van dit gemaal is de vergunninghouder van 

watervergunning 0680883. 

 

3.3 Ambtshalve wijzigingen t.h.v. Rodenrijseweg 84, Berkel en Rodenrijs 

n.a.v. melding van een perceel eigenaar 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassi

ng 

Omschrijving aanpassing 

Waterlijn/Watervlak NL15_POL20212460/ 

OWV20201451 

Gewijzigd  Op de leggerkaart is het watervlak (De sloot ter hoogte van 

Rodenrijseweg 84) is nu korter en overeenkomstig met de 

werkelijkheid. 

Regionale 

waterkering 

Leggervak 302c Gewijzigd Buitenkruinlijn is om het wateroppervlak heen gelegd 

 

3.4 Ambtshalve wijzigingen t.h.v. Prinses Beatrixpark 3 en Parkweg 414, Schiedam 

n.a.v. melding van een zakelijk gerechtigde van een perceel 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

t.h.v. Prinses Beatrixpark 3 

Persleiding bij 

gemaal 

21604600 Gewijzigd Onderhoudsplichtige = Gem Schiedam  

Persleiding bij 

gemaal 

21604610 Nieuw Bestaande persleiding bij gemaal is nieuw op de leggerkaart 

opgenomen (ligging, functie, afmetingen, onderhoudsplichtige). Het 

gemaal heeft namelijk twee persleidingen. De onderhoudsplichtige 

van dit gemaal is de gemeente Schiedam.  
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Gemaal  21603009 Nieuw Bestaand gemaal is nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, afmetingen, onderhoudsplichtige). De onderhoudsplichtige 

van dit gemaal is de gemeente Schiedam. 

Watervlak OWV216003

24 

 Uitstroombak van het gemaal is als watervlak op de leggerkaart 

opgenomen  (ligging, functie, afmetingen, onderhoudsplichtige). 

t.h.v. Parkweg 414 

Gemaal  21604599 Nieuw Bestaand gemaal is nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, afmetingen, onderhoudsplichtige). De onderhoudsplichtige 

van dit gemaal is de gemeente Schiedam. 

Persleiding bij 

gemaal 

21604599 Gewijzigd Onderhoudsplichtige = Gem Schiedam  

 

3.5 Ambtshalve wijzigingen t.h.v. Noordeindseweg 228a-228b, Berkel en Rodenrijs 

n.a.v. melding van een perceel eigenaar 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

Inlaatduiker 20205463 Gewijzigd Bestaand inlaatduiker is aangesloten op watervlak OWV20200315 

Secundair water POL20207581 Gewijzigd Waterlijn is in het watervlak OWV20200315 gelegd. 

 

3.6 Ambtshalve wijzigingen t.h.v. Noordeindseweg 244 en 248, Berkel en Rodenrijs 

n.a.v. melding van een perceel eigenaar 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

Inlaatduiker 202719 (de 

code was 

20220135) 

Gewijzigd Ingemeten en juist op de kaart opgenomen (ligging, functie, 

afmetingen, onderhoudsplichtige). Onderhoudsplichtige is de 

eigenaar. 

Inlaatduiker 202721 (de 

code was 

20205461) 

Gewijzigd Ingemeten en juist op de kaart opgenomen (ligging, functie, 

afmetingen, onderhoudsplichtige). Onderhoudsplichtige is de 

eigenaar. 

Stuw 20200093 Nieuw Bestaande stuw is nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, afmetingen, onderhoudsplichtige). De onderhoudsplichtige 

van dit gemaal is de eigenaar. 

 

3.7 Ambtshalve wijzigingen gemalen en persleidingen t.h.v. grondgebied van de 

gemeente Rijswijk 

n.a.v. melding van gemeente Rijswijk zijn de onderhoudsplichtigen van oppervlaktewatergemalen 

waarvan de onderhoudsplichtige nog niet op de leggerkaart stond op de leggerkaart opgenomen. 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

Gemaal 40902343 Nieuw Bestaand gemaal is nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, afmetingen, onderhoudsplichtige). De onderhoudsplichtige 

van dit gemaal is de Gemeente Rijswijk 

Persleiding bij gemaal 40902345 Gewijzigd Onderhoudsplichtige = Gemeente Rijswijk 

Gemaal 412132 en 

412131 

Nieuw Bestaand gemaal is nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, afmetingen, onderhoudsplichtige). De onderhoudsplichtige 

van dit gemaal is Rijkswaterstaat 

Persleiding bij gemaal 41200665 en 

41200666 

Gewijzigd Onderhoudsplichtige = Rijkswaterstaat 

Gemaal 41201377 Nieuw Bestaand gemaal is nieuw op de leggerkaart opgenomen (ligging, 

functie, afmetingen, onderhoudsplichtige). De onderhoudsplichtige 

van dit gemaal is de Gemeente Rijswijk. 

Persleiding bij gemaal 41201369 Gewijzigd Onderhoudsplichtige = Gemeente Rijswijk 

Persleiding bij gemaal 41202452 Gewijzigd Zie Ambtshalve wijzigingen t.h.v. European Patent Office, Rijswijk 
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3.8 Ambtshalve wijzigingen t.h.v. Molenwetering 6. Rijswijk (voormalig gemaal van de 

hoekpolder) 

n.a.v. melding van een perceel eigenaar 

Wijzigingen leggerkaart (n.a.v. zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen) 

Waterstaatswerk leggercode  Aanpassing Omschrijving aanpassing 

Persleiding bij 

gemaal 

40702252 Verwijderd Door het bouwen van een nieuw gemaal in 2011 is dit gemaal 

komen te vervallen 

Gemaal 407101  Verwijderd Door het bouwen van een nieuw gemaal in 2011 is dit gemaal 

komen te vervellen 

Regionale 

waterkering 

35a/RK35a_

WW/ 

RK35a_BZBI 

Gewijzigd Ligging van de buitenkruinlijn, zonering waterstaatswerk en 

beschermingszone is gecorrigeerd. Deze lag nog rondom een 

voormalige waterkom. Deze waterkom bestaat niet meer. 

 

3.9 Ambtshalve wijzigingen tekstueel deel 

Het tekstueel deel is op een aantal onderdelen aangepast ten opzichte van het ontwerp. De 

belangrijkste aanpassingen zijn: 

1. Het begrip «gestuurde waterbergingszone» is aangepast naar «gestapelde waterbergingszone». 

De bijbehorende begripsbepaling is niet gewijzigd. De aanpassing van dit begrip is doorgevoerd in 

het gehele tekstueel deel, de leggerkaart en toelichtingen. 

2. Het begrip en begripsbepaling «binnenboezempeil: het in een peilbesluit vastgestelde niveau van 

het binnenboezemwater; het polderpeil van de binnenboezem;» is toegevoegd. Dit begrip wordt 

toegepast op de leggerprofielen van regionale waterkeringen. 

3. Het begrip en begripsbepaling «waterpeil: het in een peilbesluit vastgestelde niveau van het 

water;» is toegevoegd.  

 


