
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied 

 tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Binnenkort bent u van harte welkom tijdens drie inloop middagen en 

drie inloopavonden om kennis te nemen van de veranderingen in de 

legger Noord-Veluwe en Eemland.

Legger Noord-Veluwe en Eemland ligt ter inzage

Gelijke regels  
voor iedereen

Nieuwe legger Noord-Veluwe en Eemland
Om het beleid van de voormalige waterschappen Vallei & Eem en Veluwe 
op één lijn te brengen, verdelen we alle sloten in dezelfde categorieën. 
Het uitgangspunt is zorgen voor rechtsgelijkheid: één gebied, één beleid 
voor alle aanliggende eigenaren.

Ook zijn vermindering van regeldruk en het in de hand houden van de 
waterschapslasten een belangrijk item. Tegelijk is dit een goed moment voor 
ons om de legger aan te passen, het document waarop alle watergangen 
vermeld staan. Het resultaat is een eenduidige, nieuwe legger voor het hele 
gebied Noord-Veluwe en Eemland.

Meer vrijheid
Met de invoering van de nieuwe categorieën, de ABC-indeling, volgen 
er wijzigingen in wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 
watergang. In het kort komt het er op neer dat een A-watergang door het 
waterschap wordt onderhouden, een B-watergang door de aangrenzende 
eigenaar, waarbij het waterschap nog wel elk jaar schouwt of de sloot 
goed functioneert. Bij een C-watergang is de aangrenzende eigenaar zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud waarbij deze meer vrijheid heeft om 
het onderhoud op een geschikt moment te plannen.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe legger op: 

www.vallei-veluwe.nl/leggernve

Waterschap komt naar u toe

Nieuwe beleid bewijst zich  
in de praktijk
Ton Jalink is bestuurder bij LTO Noord, afdeling Noord Oost Veluwe  
en zegt over de nieuwe aanpak: ”Het verhaal is helder en begrijpelijk.  
Nu het nieuwe ABC op papier staat en vastgelegd wordt, kijkt iedereen 
naar zijn eigen situatie. Soms valt het mee, soms tegen. Voor veel eigenaren 
verandert er niet veel of zelfs niets. Er zijn ook eigenaren die nu het 
onderhoud gaan doen, terwijl ze dat eerst niet deden.  
Die veranderingen roepen vragen op over  
bijvoorbeeld maaiafval of kosten.  
Het nieuwe beleid gaat  
zich in de praktijk  
bewijzen.” 

Tijdens deze inloopmiddagen en -avonden kunt u samen met mede-

werkers van het waterschap de leggerkaart bekijken of in gesprek gaan 

over grondovername. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van de 

nieuwe legger, dan kunt u een zienswijze indienen.

’s middags van  
13.30 tot 16.30 uur

13 september Nijkerk 
De Schakel,  
Oranjelaan 10

20 september Putten 
De Aker, 
Fontanusplein 2

27 september Oosterwolde
De Heerdt, 
Schiksweg 27

’s avonds van  
19.00 tot 21.30 uur

14 september Bunschoten
De Kooi, 
Zevenhuizerstraat 1

21 september Oosterwolde
De Heerdt, 
Schiksweg 27

28 september Nunspeet
De Pineta, 
Elspeterweg 6

Kijk op de digitale kaart
Heeft u vragen over de nieuwe legger, grondovername of klopt er iets niet?  

Stel uw vraag of geef uw opmerking door via het formulier voor vragen, opmerkingen 

of wijzigingen. U vindt dit formulier op www.vallei-veluwe.nl/leggernve.  

U klikt op contactformulier onder het groene blokje ‘Vragen of opmerkingen?’  

Bellen met de servicedesk van het waterschap kan ook, telefoon (055) 527 26 00.


