Besluit Legger Overige Waterkeringen
Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel besluit in gevolge artikel 5.1 van de
Waterwet:


vast te stellen de Legger Overige Waterkeringen welke omvat de keringen die geen
regionale functie hebben. De ligging van deze keringen is op kaart gezet. Het betreft
keringen die gelegen zijn langs beekdalen, bergingsgebieden en langs kanalen die in
het beheer zijn bij het waterschap (het Eindhovens kanaal) op de kaarten,
overeenkomstig de bij dit besluit behorende digitale gegevensbestanden:
37 kaartbladen en een overzichtskaart, afgesloten en gedateerd op 6 december
2016, genaamd: Legger_Overige Waterkeringen KAARTBLAD.pdf;



in de legger overige waterkeringen ambtshalve vast te leggen de waterkering bij het
Van Abbemuseum alsmede enkele andere bijbehorende
hoogwaterbeschermingsmaatregelen;



de onderhoudsplicht van de waterkering bij het Van Abbemuseum alsmede enkele
bijbehorende hoogwaterbeschermingsmaatregelen zoals aangegeven op
leggerkaartblad nr. 24 van deze legger ten laste te leggen van de gemeente
Eindhoven.

Vastgesteld op 6 december 2016
Het dagelijks bestuur,

mr. drs. P.C.G. Glas
watergraaf

drs. A.G. Dekker MSc
secretaris

Toelichting Besluit Legger Overige Waterkeringen
In 2013 heeft het dagelijks bestuur een eerste legger voor regionale keringen vastgesteld.
Inmiddels heeft het waterschap ook een inventarisatie gemaakt van de overige keringen
(keringen die geen regionale functie hebben) en is de ligging van deze keringen vervolgens
op kaart gezet. Het betreft keringen die gelegen zijn langs beekdalen, bergingsgebieden en
langs kanalen die in het beheer zijn bij het waterschap (het Eindhovens kanaal en het Beatrix
kanaal).
Aan de status ´overige waterkering´ zijn vanuit het Rijk of de provincie geen verplichtingen
verbonden zoals een periodieke veiligheidstoetsing, welke voor primaire en regionale
keringen verplicht is. Het waterschap kan (en moet) zelf de eisen ten aanzien van deze
waterkeringen vastleggen. Logischerwijs wordt bij het ontwerp van de overige keringen wel
aangesloten bij de systematiek van de primaire en regionale keringen, zij het in een lichtere
vorm.
De eerste stap is gezet en inmiddels is duidelijk welke keringen daadwerkelijk een rol spelen
bij het tegengaan van wateroverlast. Dit betekent dat de geografische ligging van alle overige
keringen in het beheergebied aan de hand van een overzichtskaart kunnen worden
vastgelegd in de legger. Doordat zij voortaan op de legger bij het waterschap staan, is hun
waterkerende functie geborgd in de Brabantbrede Keur.
Op dit moment wordt er Brabantbreed beleid opgesteld voor overige keringen. De
verwachting is dat dit nog in 2016 wordt vastgesteld. Na het vaststellen van dit beleid kunnen
we in de legger van de overige keringen ook de normering en afmetingen opnemen. Dit zal
in 2017 verder worden uitgewerkt en meegenomen in een herziening van deze legger.
Hoogwatervoorzieningen bij het Van Abbemuseum
De gemeente Eindhoven en Waterschap De Dommel zijn bij overeenkomst van 14 december
2015 overeengekomen tot aanleg van hoogwaterbeschermingsmaatregelen bij het
museumgebouw. Dit heeft geresulteerd in een waterkering volgens het concept van ‘Self
Closing Flood Barrier’ (hierna: ‘SCFB’) alsmede enkele andere
hoogwaterbeschermingsmaatregelen. Met de gemeente is tijdens de terinzagelegging van
de ontwerp-legger overeengekomen dat het waterschap de gerealiseerde waterstaatswerken
met bijbehorende onderhoudsplicht ten laste van de gemeente Eindhoven vastlegt op de
legger overige waterkeringen. Aangezien er voor de aanleg van de kering een projectplan is
opgesteld waarop inspraak mogelijk was, kan worden volstaan met een ambtshalve
toevoeging op de legger.
De kerende hoogte van de SCFB is 16.28m+NAP. De kerende hoogte van de kademuur die
in het verlengde staat van de SCFB is 16.17m+NAP (zie leggerkaartblad nr.24).

