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Geachte leden. 
 
Zeer recent heeft het waterschap de vereisten voor het onderhoud aan onze wateren opnieuw vast-
gelegd in de jongste versie van de legger. Het is in uw belang kennis te nemen van uw verplichtingen 
opgenomen in deze legger. Hieronder treft u een handleiding aan om zelf de legger te raadplegen. 
Om een en ander te verduidelijken treft u hieronder het verslag aan van het gesprek dat onze be-
stuursleden Annette de Haan en Bart Muurling, samen met Wouter van Santen van Langedijk Water-
rijk hebben gehad op 26 april jl. met het waterschap HHNK. 
 
Omstreeks 20 mei a.s. zal bij de 220 leden, die een machtiging hebben verstrekt de contributie 2012 
automatisch worden geïncasseerd. De overige 160 leden die nog geen machtiging hebben afgegeven 
worden vriendelijk verzocht, mede ter besparing van (bank-)kosten, penningmeester Klaas Langedijk, 
e-mailadres: langedijk@nederland.net, een e-mail te sturen met vermelding van uw banknummer 
dat hij gemachtigd wordt om de BGO contributie van € 10,00 eens per jaar automatisch af te schrij-
ven. Eventuele intrekking kunt u melden aan de penningmeester. Eventuele onterechte incasso kunt 
u binnen 56 dagen zelf herstellen. De leden die de contributie 2012 nog niet hebben voldaan en geen 
machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven worden verzocht de contributie over 2012 
van € 10 ultimo mei a.s. over te maken naar rekeningnummer 3466.85.095 ten name van BGO te 
Zuid-Scharwoude. 
  
 
Vriendelijke groeten namens het bestuur, 
Henk Bouma, secretaris. 
 
 
 
VERSLAG BESPREKING OVER DE NIEUWE LEGGER MET HHNK OP 26 APRIL 2012  
Aanwezig namens  HHNK  : mevrouw Ilse Swolfs, Maarten Poort 
Aanwezig namens Langedijk Waterrijk : Wouter van Santen 
Aanwezig namens BGO   : mevrouw Annette de Haan, Bart Muurling 
 
De nieuwe legger, ter inzage t/m 16 mei 2012  
Een legger is een register van voorschriften betreffende waterlopen, kunstwerken etc. Het is de wet- 
en regelgeving van de waterhuishouding. Een nieuwe legger werd noodzakelijk na de samenvoeging 
van een 6-tal waterschappen in Noord-Holland, die elk hun eigen legger met eigen terminologie han-
teerden. Daardoor werd harmonisatie van de verschillende leggers een vereiste. In eerste instantie 
heeft een nieuw ontwerp in maart en april 2011 ter inzage gelegen. Hierop zijn zoveel reacties bin-
nengekomen dat men het hele ontwerp heeft teruggenomen, de bezwaren er zoveel mogelijk in 
verwerkt en het nieuwe ontwerp vanaf 5 april ter inzage gelegd. Bezwaren moeten vóór 16 mei wor-
den ingediend bij het HHNK. Als alles meezit, zal deze nieuwe legger per 1 januari 2013 van kracht 
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zijn. De nieuwe legger is te vinden op http://www.hhnk.nl, klik dan onder ‘’de kortste weg naar’’ (ko-
lom links) op ‘’legger wateren’’.  
   

Wat verandert er in de nieuwe legger t.o.v. de huidige (vigerende) legger? 
De huidige legger onderscheidt een vijftal verschillende soorten sloten, alle met hun eigen specifica-
ties ten aanzien van onderhoud en de verantwoordelijkheid daarvoor. In de nieuwe legger is dit te-
ruggebracht tot 3, primair, secundair en tertiair. Daarmee worden zaken een stuk eenvoudiger. Wat 
dat per perceel en per sloot betekent kan heel goed worden opgezocht op een mooi kaartje dat op 
de site van het HHNK kan worden aangeklikt. Klik daartoe in het artikel ‘’legger wateren’’ op het ‘’ge-
ografisch informatiesysteem (geografisch informatiesysteem (GIS)). Op de bijlagen 1, 2 en 3 staan 
printscreens die aangeven hoe de informatie per perceel en sloot tot stand komt.  
U kunt dat voor uw perceel zien door allereerst uw kadastrale gegevens te bekijken (heb ik wel of 
geen eigen water?) en vervolgens boven het kaartje uw adres in te typen (adres, Langedijk), en op 
zoeken te klikken. Met + of – linksboven kunt u vergroten  en verkleinen (of dubbelklik op uw erf). Als 
u eigenaar bent van de grond naast het water en er staat ‘’aanliggende eigenaar’’ dan bent u dus 
verplicht dat te onderhouden. 
 
Aanliggende eigenaren 
Simpel gezegd gaan er meer taken naar de gemeente, alleen in geval van de perceelsloten, nu secun-
daire sloten geheten, blijft het onderhoud de verantwoordelijkheid van de zgn. ‘’aanliggende eigena-
ren’’. Dat was zo, en dat blijft zo. Toch verdient dit punt enige toelichting. Uit vragen op de ALV van 
20 maart jl., maar ook al daarvóór, is ons gebleken dat er onder de leden veel misverstand bestaat 
over de onderhoudsverplichting. De benaming ‘’aanliggende eigenaar’’ dient zo te worden geïnter-
preteerd dat de eigenaar van een stukje grond, dat grenst aan water, verantwoordelijk is voor het 
onderhoud voor dat stukje water. Dus onafhankelijk van de vraag van wie dat water is. Veel van onze 
leden hebben een stuk grond waarbij kadastraal is bepaald dat het aanliggende water deels van hen 
is. Meestal wordt de sloot tussen twee eilanden immers gedeeld met de buren; ieder de helft. Som-
migen echter hebben geen eigen water, en verkeren in de veronderstelling dat zij niet verplicht zijn 
het naast gelegen water en oevers te onderhouden. Maar dat moeten zij wel, zowel volgens de oude 
als de nieuwe legger. Het bestuur beraadt zich momenteel op de vraag of dit acceptabel is, en hoe 
we daar dan op kunnen reageren.   
 
Bezwaar aantekenen, zienswijze indienen  
Naar het idee van het bestuur van de BGO is er voor de meeste leden geen aanleiding zich tegen de 
nieuwe legger te verzetten. Alleen degenen die geen eigen water hebben maar wel onderhouds-
plichtig zijn raden wij aan vóór 16 mei bezwaar aan te tekenen bij het HHNK en daarvan een kopie 
aan ons secretariaat door te sturen. Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder een 
schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u mailen 
naar info@hhnk.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.  
 
Hoe verder? 
Indien u specifieke vragen heeft of er niet uit komt, kunt u rechtstreeks bellen met ons bestuurslid 
‘’baggerzaken’’, de heer Bart Muurling. Tel. 0226-317223. U kunt ook mailen bart.muurling@ziggo.nl. 
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