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Inleiding
Het leggerkatern Peilscheidingen categorie B maakt deel uit van de legger van de waterkeringen van het Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard. De peilscheidingen in dit katern zijn door het waterschap aangewezen ‘overige waterkeringen’.

In deze legger zijn de volgende onderwerpen vastgelegd:
•
•
•

De ligging van de peilscheiding
De minimale afmetingen van deze peilscheidingen
Welke partij verplicht is tot het onderhoud

Dit leggerkatern is als volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•
•
•

Vaststellingsblad
Leggertekst
Leggertabel van de peilscheiding
Minimale dwarsprofielen
Overzichtskaart beheergebied HHSK
Bladindeling
Detailkaarten

Juridische grondslag
Dit katern is opgesteld op grond van de Omgevingswet en de Waterschapswet.
Omgevingswet
De Omgevingswet stelt verplicht de vaststelling van een legger waarin ligging, vorm, afmeting en constructie beschreven staan.
Artikel 2.39, lid 1
De beheerder van waterstaatswerken stelt een legger vast, waarin is omschreven waaraan die waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting
en constructie moeten voldoen.
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Waterschapswet
In aanvulling op de Omgevingswet verplicht de Waterschapswet het opstellen van een legger waarin onderhoudsplichtigen of
onderhoudsverplichtingen worden aangewezen.
Artikel 78
Het algemeen bestuur maakt de verordeningen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen.
Tevens stelt het algemeen bestuur vast de leger waarin onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen.

Toelichting
De belangrijkste eigenschappen van een waterstaatswerk die in de legger zijn opgenomen worden hier kort toegelicht. Het betreft dan de
ligging, minimale afmetingen en onderhoud.
Ligging
Met een lijn en een vlak op de kaart wordt aangegeven waar de peilscheiding ligt. Deze lijn komt overeen met de as-lijn zoals deze in de
minimale profielen wordt aangegeven.
Minimale afmetingen
De minimale afmetingen worden vastgelegd in de leggertabel: daar is specifiek gemaakt welk profiel waar van toepassing is en wat de
bijbehorende minimale hoogte is. De minimale afmetingen bestaan uit een hoogte, breedte en een voorgeschreven talud aan beide zijden van
de peilscheiding.
Zonering
Een peilscheiding-B is in de zin van de wet een overige waterkering. Hoe wordt bepaald of sprake is van een peilscheiding-B is hieronder
beschreven bij de algemene bepalingen. Het normatieve onderdeel van de legger – dat de ligging en minimale profielen omschrijft – hoort bij
de Waterschapsverordening die zijn grondslag heeft in de Omgevingswet. Op basis van de hierin opgenomen dimensies zijn in de
Waterschapsverordening zogenaamde werkingsgebieden vastgelegd: Het werkingsgebied van de peilscheiding-B geeft aan waar de regels voor
dit type waterkering gelden. Voor een peilscheiding-B is het werkingsgebied gelijk aan de kernzone. De werkingsgebieden worden vastgesteld
bij de waterschapsverordening..
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Algemene bepalingen
De dimensies welke in de legger worden vastgelegd verschillen per peilscheiding en zijn opgenomen in de leggertabellen. Sommige bepalingen
die in de legger moeten worden vastgelegd, zijn voor alle peilscheidingen gelijk. Deze bepalingen zijn hieronder opgenomen:
1. Als peilscheiding-B worden aangemerkt de scheidingen tussen en van peilgebieden zoals vastgelegd in een vigerend peilbesluit,
niet zijnde een waterkering van een andere soort.
2. Hierop uitgezonderd is de begrenzing van enkele peilgebieden grenzend aan, en ontwaterend op watergangen in het beheergebied
van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze peilgebieden kennen een peilbesluitpeil gelijk aan dat naastgelegen gebied en zijn
daarmee als zodanig te herkennen. Langs deze begrenzing van deze peilgebieden wordt hierom geen peilscheiding-B gedefinieerd;
3. In de detailkaarten van de legger kunnen uitzonderingen op de ligging en zonering zijn weergegeven. De detailkaarten zijn hierin
maatgevend;
4. Peilscheidingen-B moeten minimaal worden onderhouden op de afmetingen die zijn opgenomen in de tabellen van de legger;
5. De standaardafmetingen zijn opgenomen in de tabel op de volgende bladzijde, per gebied:
a. Deelgebied 1 – langs peilgebied met aanvoerwatergangen in het klei-gebied in Schieland (Polder Bleiswijk, Binnenwegse Polder,
Polder de Wilde Veenen, Eendragtspolder, Tweemanspolder en het Noordwestelijk deel van de Zuidplaspolder)
b. Deelgebied 2 – andere watergangen in het klei-gebied (hierboven genoemde gebieden), Schieland
c. Deelgebied 3 – Veengebied Schieland (Overschie, Polder Zestienhoven, Overschie en Schiebroek, Rotterdam Centrum, Prins
Alexanderpolder, Eendragtspolder, Polder Capelle ad IJssel, Polder Esse-, Gans- en Blaardorp, Oostpolder)
d. Deelgebied 4 – Krimpenerwaard en Stormpolder;
6. Een peilscheiding bestaat grotendeels uit een grondlichaam. Op plaatsen is het grondlichaam onderbroken door een watergang,
waar de scheiding wordt gevormd door een civiele constructie (vaste dam of stuw). Ter plaatse van deze constructies gelden de
afmetingen zoals van dat object is vastgelegd in de legger Watersystemen;
7. De kruinbreedte van een Peilscheiding-B wordt gedefinieerd ten aanzien van de op de kaart vastgelegde hartlijn. Dit betekent dat
aan weerszijden van deze lijn de halve kruinbreedte is gedefinieerd als afstand waarna het talud geldt;
8. De begrenzing van de kernzone van de peilscheiding ligt op 2m aan weerzijden van de as-lijn; dus 2 meter per zijde. De kernzone
is dus maximaal 4meter breed. Waar aan de buitenzijde (het peilvak met het hoge waterpeil) een watergang binnen deze 2 meter
afstand ligt, geldt de oeverlijn als grens.
9. De verplichting tot het gewoon onderhoud aan een peilscheiding-B ligt standaard bij de kadastraal eigenaar van het perceel waarop
de peilscheiding ligt. In de onderhoudsverordening is gedefinieerd wat deze plicht inhoudt.
10. De verplichting tot het buitengewoon onderhoud aan een peilscheiding-B ligt standaard bij HHSK. In de onderhoudsverordening is
gedefinieerd wat deze plicht inhoudt.
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11. Het bestuur kan bepalen dat voor bepaalde peilscheidingen-B een afwijkende hoogte of talud van toepassing is, deze afwijkende
maat is dan opgenomen in de leggertabellen;
12. Het bestuur kan bepalen dat voor bepaalde peilscheidingen-B een afwijkende onderhoudsplichtige wordt aangewezen; deze
onderhoudsplichtige is dan opgenomen in de leggertabellen;

Tabel 1 – standaardprofielen, per deelgebied
dimensionering
Gebied

Hoogte*

Kruinbreedte

Talud

Deelgebied
1

+0.40m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens
flexibel peil of vast peil

1.50m

1:2

Deelgebied
2

+1.0m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens
flexibel peil of vast peil

1.50m

1:2

Deelgebied
3

+0.60m ten aanzien van hoogst naastgelegen bovengrens
flexibel peil of vast peil

1.50m

1:2

Deelgebied
4

+0.40m ten aanzien van hoogst naastgelegen schouwpeil

1.60m

1 : 1.5

* de hoogtes van het schouwpeil, de bovengrens van het flexibel peil of het vast peil zijn vastgelegd in het peilbesluit van
de betreffende gebieden.
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Verklaring leggerstaat van de peilscheiding-B

Code
Unieke codering van de peilscheiding. De code bestaat uit de drie letters PSB en een nummering. Het nummer geeft aan welk vak wordt
bedoeld.
Lengte (m)
De lengte van de peilscheiding, gemeten op de aslijn, in meters.
Hoogte (m)
Minimale hoogte van de kruin van de peilscheiding, ten opzichte van het naastgelegen peil, zoals gedefinieerd in de tabel.
Kruinbreedte (m)
Minimale breedte van de kruin van de peilscheiding in meters, geldend op de voorgeschreven minimale hoogte. De opgenomen breedte ligt
midden over de aslijn zoals op kaart is weergegeven: de halve breedte ligt links hiervan, en de andere halve breedte rechts.
Talud (1:x)
De minimale taludhelling van de peilscheiding.
Onderhoudsplichtige Gewoon Onderhoud
De persoon of instantie verplicht tot het uitvoeren van het gewoon onderhoud zoals is opgenomen in de Onderhoudsverordening van HHSK.
Onderhoudsplichtige Buitengewoon Onderhoud
De persoon of instantie verplicht tot het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud zoals is opgenomen in de Onderhoudsverordening van
HHSK.

