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Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

U heeft een zienswijze ingediend op de partiële wijziging van de kaarten regionale keringen bij de 

Waterverordening Zuid-Holland en de Verordening ruimte 2014. 

In uw zienswijze geeft u aan dat de ligging van een waterkering langs de Behrenslijn te Zoetermeer 

bezwarend werkt ten opzichte van gebruiks- en bouwmogelijkheden in het geldende bestemmingsplan. 

U verzoekt de waterkering langs de Behrenslijn niet op te nemen op de kaart bij de Verordening ruimte 

2014.

Met het wijzigingsbesluit van 21 november 2017 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd op de kaarten 

regionale keringen bij de Waterverordening Zuid-Holland en deze wijzigingen zijn vervolgens ook 

verwerkt op kaart 11 Waterveiligheid bij de Verordening ruimte 2014. De doorgevoerde wijzigingen 

hebben betrekking op regionale keringen die liggen in het beheersgebied van het waterschap 

Hollandse Delta en het hoogheemraadschap van Delfland. 

De waterkering gelegen langs de Behrenslijn te Zoetermeer ligt in het beheersgebied van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. Met het wijzingsbesluit van 21 november 2017 is de ligging van de 

waterkering langs de Behrenslijn te Zoetermeer op kaart 11 bij de Verordening ruimte 2014 niet 

gewijzigd. 

Ter nadere informatie: 

Op de kaarten regionale keringen bij de Verordening ruimte 2014 en de Waterverordening Rijnland is 

langs de Behrenslijn te Zoetermeer een waterkering opgenomen. Wij constateren dat op de legger 

regionale waterkeringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland de betreffende waterkering 

ontbreekt. 
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Wij zullen samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland bekijken wat de functie is van de 

waterkering voor de waterveiligheid ter plaatse. Vervolgens zullen de provinciale verordeningskaarten 

en de leggerkaart met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 

Overigens legt de Verordening ruimte 2014, voor wat betreft de regionale keringen, niet rechtstreeks 

beperkingen op aan gebruiks- en bouwmogelijkheden voor particulieren maar loopt dit via de legger 

van het waterschap en het bestemmingsplan van de gemeente. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas F. Vermeulen

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze 

brief hebben opgenomen.
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