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WIJZIGINGSBESLUIT 

inzake wijziging leggerbesluit  2020-Z5944 
in verband met ambtshalve nemen van een 

wijzigingsbesluit tot wijziging van 
watervergunning 2020-Z5918, e.e.a. in het 

kader van de ontwikkeling van het  
Energielandgoed Wells Meer (Bergen) 
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WIJZIGING VAN LEGGERBESLUIT 2020-Z5944 
 
1. Aanleiding 
 
Op 11 maart 2021 (bekendgemaakt 17 maart 2021) heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap 
Limburg aan de gemeente Bergen een watergunning (met zaaknummer 2020-Z5918) verleend voor 
het dempen van de primaire watergang Wellsmeerlossing en het gedeeltelijk dempen en verleggen 
van de primaire watergang Waterlossing op de Oever te Well alsmede het aanbrengen van twee 
stuwen. De watervergunning is verleend in het kader van de ontwikkeling van het Energielandgoed 
Wells Meer en is gecoördineerd voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling, als bedoeld 
in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: ‘Wro’). Aangezien de verlening van 
watervergunning 2020-Z5918 leidt tot aanpassingen aan waterstaatswerken is tevens een besluit tot 
wijziging van de legger genomen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z5944.  
 
Tegen het besluit tot verlening van de watervergunning en het besluit tot leggerwijziging is beroep 
ingesteld. De beroepen liggen thans voor bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
De inhoud van de beroepschriften geven het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg 
aanleiding om de watervergunning op enkele onderdelen te wijzigen, dit om tegemoet te komen aan 
de beroepen. Dit wijzigingsbesluit is geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z1791. Ook voornoemd 
leggerbesluit met zaaknummer 2020-Z5944 behoeft in dat verband wijziging en daartoe strekt het 
onderhavige wijzigingsbesluit. De beroepen van appellanten hebben op grond van artikel 6:19 van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: ‘Awb’) van rechtswege betrekking op voornoemde 
wijzigingsvergunning en het onderhavige besluit tot wijziging van leggerbesluit 2020-Z5944. 
 
2. Overwegingen 
 
Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg zorg 
voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, 
vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. 
 
Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin 
de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden 
aangewezen. 
 
In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de 
legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat 
de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden. 
 
Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2019 de legger van 
Waterschap Limburg vastgesteld. Deze legger is op 1 april 2019 in werking getreden. In deze 
legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van het 
dagelijks bestuur van Waterschap Limburg valt. 
 
Door de voorgenomen aanleg van een nieuwe primaire watergang Eerste Zijtak Wellse Molenbeek 
alsmede het aanbrengen van een stuw daarin dient de legger te worden gewijzigd. 
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3. Inhoudelijke wijzigingen 
 
In het separaat te verlenen wijzigingsbesluit (zaaknummer 2022-Z1791) is aangegeven welke 
aanpassingen aan waterstaatswerken zijn vergund en zijn de achtergronden beschreven.  
 
In de bij dit besluit behorende tekening is de bestaande leggersituatie en de situatie na uitvoering 
van de vergunde werkzaamheden weergegeven (bijlage 1).  
 
Voor de nieuwe watergang wordt Waterschap Limburg onderhoudsplichtige. 
 
4. Besluit 
 
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap 
Limburg 2019 en de onderstaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur om leggerbesluit 2020-
Z5944 als volgt te wijzigen: 
 
- aan het dictum in hoofdstuk 4 als sub e. toe te voegen: 
het nieuw te realiseren primaire oppervlaktewater Eerste Zijtak Wellse Molenbeek conform de 
bijgevoegde tekening (bijlage 1) als primair water aan de legger van Waterschap Limburg toe te 
voegen; 
 
- aan het dictum in hoofdstuk 4 als sub f. toe te voegen: 
de onderhoudsplichtige van het primaire oppervlaktewater Eerste Zijtak Wellse Molenbeek wordt 
Waterschap Limburg. 
 
5. Ondertekening 

 
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, 
namens deze, 

 
W.A.A. Harberink 

Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

 
6. Procedure 
 
Op 11 maart 2021 (bekendgemaakt 17 maart 2021) heeft het dagelijks bestuur van het Waterschap 
Limburg aan de gemeente Bergen een watergunning (met zaaknummer 2020-Z5918) verleend voor 
het dempen van de primaire watergang Wellsmeerlossing en het gedeeltelijk dempen en verleggen 
van de primaire watergang Waterlossing op de Oever te Well alsmede het aanbrengen van twee 
stuwen. De watervergunning is verleend in het kader van de ontwikkeling van het Energielandgoed 
Wells Meer en is gecoördineerd voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling, als bedoeld 
in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: ‘Wro’). Aangezien de verlening van 
watervergunning 2020-Z5918 leidt tot aanpassingen aan waterstaatswerken is tevens een besluit tot 
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wijziging van de legger genomen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z5944.  
 
Tegen de watervergunning is door meerdere appellanten beroep ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inhoud van de beroepschriften geven het dagelijks 
bestuur van het Waterschap Limburg aanleiding om de verleende watervergunning te wijzigen. Uit 
die wijziging vloeit het onderhavige besluit tot wijziging van leggerbesluit 2020-Z5944 voort.  
 
7. Afschrift 
 
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:  
- gemeente Bergen. 
 
8. Rechtsmiddelen 
 
Op grond van artikel 6:19 van de Awb hebben de beroepen die zijn ingediend tegen de 
watervergunning (zaaknummer 2020-Z5918) en het bijbehorende leggerbesluit (zaaknummer 2020-
Z5944) van 11 maart 2021 van rechtswege mede betrekking op het wijzigingsbesluit (zaaknummer 
2022-Z1791) en het onderhavige besluit tot wijziging van leggerbesluit 2020-Z5944. 
 
Tegen dit wijzigingsbesluit staat voorts beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State open voor belanghebbenden. Een beroepschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van 
het besluit worden gericht aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. 
 
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum 
en het nummer van het besluit); 
d. de motivering van het beroep; 
e. voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden 
overgelegd. 
 
Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb 
schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit 
besluit beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden 
ingediend. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt 
opgeschort. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 
2500 EA Den Haag. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding 
van de datum en het nummer van het besluit); 
d. de motivering van het verzoek; 
e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift. 
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Voor de behandeling van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
wordt een bedrag aan griffierecht geheven. 
 
9. Bijlagen 
 
Bijlagen behorende bij wijzigingsbesluit met kenmerk 2022-Z2975: 
 
1.  Tekening met nummer 2022-Z2975-L1. 

 


