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Bijlage(n) 

-  Het schriftelijk verzoek om 

goedkeuring van Waterschap Aa en 

Maas van 11 juni 2021 

U heeft ons op 11 juni 2021 schriftelijk verzocht de wijzigingen, die u heeft 

aangebracht aan het projectplan Waterwet Leegveld, en die in een door u 

vastgestelde nota van wijzigingen zijn opgenomen, goed te keuren.  

 

OVERWEGINGEN  

Aanleiding voor onderhavig besluit  

Op 8 juni 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas 

(hierna: het waterschap) een nota van wijzigingen vastgesteld, als aanvulling op 

het eerder door het waterschap vastgestelde projectplan Waterwet Leegveld, 

vastgesteld bij besluit van 19 november 2018 door het dagelijks bestuur van 

Waterschap Aa en Maas en bij besluit van 22 november 2018 door het college 

van gedeputeerde staten van Noord-Brabant goedgekeurd.  Deze nota van 

wijzigingen beoogt uitvoering te geven aan hetgeen de Afdeling in de uitspraak 

van 13 januari 2021 (20190084/1/R2) over het voornoemde projectplan aan 

het college van gedeputeerde staten van provincie Noord-Brabant (hierna: GS) 

heeft opgedragen. Op 11 juni 2021 heeft het dagelijks bestuur van het 

waterschap schriftelijk aan GS verzocht om de voornoemde nota van 

wijzigingen overeenkomstig artikel 5.7 van de Waterwet goed te keuren (hierna 

te noemen: het verzoek).   

 

Opdracht van de Afdeling  

In overweging 59.1 van de voornoemde uitspraak van de Afdeling is bepaald 

dat het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant zich ervan dient te 

verzekeren dat de verhoging van de GHG (gemiddelde hoogste 

grondwaterstand) onder de voormalig vuilstort Leegveld (hierna: de vuilstort) 

beperkt blijft tot maximaal 5 cm en dat toereikend te motiveren in aanvulling op 

het goedkeuringsbesluit. De Afdeling draagt het college van gedeputeerde 

staten van Noord-Brabant op om binnen 26 weken na de verzending van de 

uitspraak met inachtneming van overweging 59.1 het daarin omschreven gebrek 
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te herstellen door een toereikende motivering en de Afdeling en de andere 

partijen de uitkomst mede te delen.  

 

Door de aanleg van een slotenstelsel rondom de vuilstort kan volgens 

waterschap en provincie worden verzekerd dat de GHG onder de vuilstort niet 

meer dan met 5 cm stijgt. Als gevolg van de realisatie van de maatregelen die in 

het projectplan Waterwet Leegveld staan beschreven, kan de GHG namelijk 

stijgen, maar het waterschap gaat dat beperken tot maximaal met 5 cm om 

nadelige gevolgen te voorkomen. De stelling van waterschap en provincie dat 

dit met het door hen genoemde slotenstelsel kan worden gewaarborgd, is 

echter, zo blijkt uit de voornoemde uitspraak, niet toereikend gemotiveerd 

(overweging 19.4) en daardoor is het goedkeuringsbesluit genomen in strijd met 

artikel 3.46 van het Awb. Dat slotenstelsel staat niet als voorziening ter 

voorkoming van nadelige gevolgen in het projectplan of op de 

maatregelenkaart beschreven, aldus overweging 19.4. Verder overweegt de 

Afdeling dat door alleen te wijzen op het slotenstelstel als voorziening nog niet 

inzichtelijk is dat deze voorziening effectief is om de berekende verhoging van 

de GHG te beperken tot maximaal 5 cm, zodat nadelige gevolgen worden 

voorkomen.    

 

Toereikende motivering van het projectplan Waterwet Leegveld   

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 8 juni 2021 een nota van 

wijzigingen vastgesteld. Bij de voorbereiding van deze nota heeft tussen 

vertegenwoordigers van waterschap en provincie overleg plaats gevonden.  

In deze nota staat welke bepalingen en onderdelen van het oorspronkelijke op 

19 november 2018 vastgestelde projectplan Waterwet Leegveld gewijzigd 

dienen te worden om de betreffende maatregelen en voorzieningen, die de 

stijging van de GHG onder de vuilstort tot maximaal 5 cm beperken, in dat 

projectplan en de bij dat projectplan horende maatregelenkaart te verankeren 

en daarmee uitvoering te geven aan hetgeen de Afdeling heeft opgedragen.  

 

Waterschap en provincie hebben verder in een rapport de effectiviteit van de 

voorgenomen voorzieningen en maatregelen inzichtelijk gemaakt. Dat rapport 

maakt integraal onderdeel uit de voornoemde nota van wijzigen. 

 

Toets aan artikel 5.7 van de Waterwet  

Het besluit waarbij de wijzigingen aan het projectplan Waterwet worden 

vastgesteld, ligt samen met het onderzoeksrapport thans ter goedkeuring door 

GS voor. Artikel 5.7 van de Waterwet bepaalt namelijk dat een projectplan als 

bedoeld in de Waterwet de goedkeuring behoeft van gedeputeerde staten van 

de provincie op wier grondgebied het wordt uitgevoerd. De goedkeuring kan, 

zo is in artikel 5.7 van de Waterwet bepaald, slechts worden onthouden 

wegens strijd met het recht of het algemeen belang.  

 

Ten aanzien van de vraag of de nota van wijzingen en het onderzoeksrapport 

al of niet in strijd zijn met het recht en het algemeen belangen overwegen wij als 
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volgt. Met deze nota en het rapport is beoogd uitvoering te geven aan hetgeen 

de Afdeling aan GS heeft opgedragen en naar ons mening is hiermee 

voldoende en afdoende aan de opdracht uitvoering gegeven. De nota en het 

betreffende rapport stellen ons namelijk in staat om te doen hetgeen de Afdeling 

ons heeft opgedragen en dat is ons ervan te verzekeren dat met de 

voorgenomen maatregelen en voorzieningen de stijging van de GHG onder de 

vuilstort tot maximaal 5 cm beperkt blijft. Door de nota van wijzigingen staan de 

voorgenomen maatregelen en voorzieningen om de stijging van de GHG onder 

de vuilstort tot maximaal 5 cm te beperken nu ook beschreven in het projectplan 

en met het onderzoeksrapport is de effectiviteit van de voorgenomen 

maatregelen en voorzieningen genoegzaam aangetoond. Daarmee is volgens 

ons het projectplan Waterwet Leegveld voorzien van een toereikende motivering 

in de zin zoals door de Afdeling opgedragen en is het door de Afdeling in 

overweging 19.4 geconstateerde gebrek hersteld.     

 

Concluderend zijn, gelet op al het voorgaande, de nota van wijzigingen en het 

onderzoeksrapport in geen geval in strijd met het recht en het algemeen belang 

maar worden het recht en het algemeen belang met de betreffende nota en het 

onderzoeksrapport juist gediend. Niets staan dan ook de goedkeuring van het 

besluit tot vaststelling van de nota van wijzigingen in de weg.        

 

BESLUIT  

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant keuren, in aanvulling op het door hen 

genomen goedkeuringsbesluit van 22 november 2018, het besluit tot vaststelling 

van de nota van wijzigingen met betrekking tot het projectplan Waterwet 

Leegveld, die het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas op 8 juni 2021 

heeft vastgesteld, goed.     

Het schriftelijk verzoek om goedkeuring van 11 juni 2021 van het op 8 juni 

2021 genomen besluit tot vaststelling van de nota van wijzigingen, met inbegrip 

van het onderzoeksrapport maken onderdeel uit van onderhavig 

goedkeuringsbesluit.  

Op het goedkeuringsbesluit is afdeling 8.2.2a van de Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing. Dit besluit wordt bekend gemaakt en ter inzage 

gelegd voor een periode van zes weken.  
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

ing. H.J. van Herk, 

programmamanager Natuur 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


