
R¡jnland
Hoogheemraadschap van

Pmvinde Zuld - Holland

I I StP. 20t7

Detum

Het college van Gedeputeerde
Staten Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP'S.GRAVENHAGE

uw kðnmôrt(:

uw bricl v¡n:

onr kcnmâr*:

bl¡lrgcn:

lÍllchüngên:

doork¡o¡nummrf:

oodcnmç:

PZH-aO t7 -596208054 ( DOS-20 1 7-
004401)
17 mel 2017

17.082870

I
I

-

Voorontwerpbesluit tot wijzig i ng
van de Waterverordenlng Leiden, 7 september 2OL7

Geacht college,

WiJ danken u voor uw brief met daarin beschreven het voorontwerpbesluit,
incluslef toelichtlng, tot wiJziglng van de kaarten B en C met regionale keringen
bU de Waterverordenlng RiJnland. Graag reageren wij hierbfi op de
voorgenomen wiJziging.

u heefr terecht geconstateerd dat voor wat betreft de afgewaardeerde c-
kerlngen, dle aangewezen moeten worden als regionale kering, wij bezig ziJn
met het voorbereiden van een leggerwijziging. In de voorberelding ls reeds
rekening gehouden met het normeringsvoorstel c-keringen zoals beschreven
door stuurgroep DiJkversterklng centraal Holland. ook wij willen graag samen
met u optrekken om een gezamenliJk communicatietraject naar direct
betrokkenen te voeren en willen wij de voorbereidingsprocedures gemoeid met
de wfziging van de waterverordening en de legger zoveel mogeliJk op elkaar
afstemmen.

U geeft aan dat u eefl beoogde verlegging van een waterkerlng in Llsse,
waarvoor Rfnland een watervergunning heeft afgegeven en een kaart heeft
opgeleverd, heeft doorgevoerd op kaart B b[ de waterverordening RiJnland.
Omdat de nieuwe situatie nog niet is gerealiseerd en de waterveiligheid ln de
tussentfld wel moet zijn geborgd geeft u zowel de bestaande als de nieuwe
sltuatle op kaart B aan. wij zullen u op de hoogte houden wanneer door GS een
beslult tot inwerkingtreding genomen kan worden.

Zoals uit uw concept-ontwerpbesluit blijkt, zou u graag de voor de
waterverordenlng relevante aanpassingen van de legger regionale keringen
zoals tot en met 2016 door onze verenigde vergadering zljn vastgesteld,
overnemen op de kaarten B en c biJ de waterverordening Rijnland. In BlJlage 1
ziJn de aanpassingen die door RiJnland relevant worden geacht, middels een
aanduiding op een kaaft en toelichting, onderbouwd.

WiJ hopen u hiermee voldoende geînformeerd te hebben.
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Hoogachtend,
Namens diJkgraaf en hoogheemraden,

T. van Tllburg
Afdellngshoofd Beleid en Planontwlkkellng


