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Geachte raad,

Op z3 oktober zooS heeft de raad een amendement aangenomen voor onder andere het graven
van een watergang rondom het ASC terrein waar onder andere gebruik gemaakt kan worden van
bestaande gemeentelijke eigendommen.
Op zB november zorr heeft het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vergunning verleend
aan de gemeente Oegstgeest voor het graven van een watergang rondom het ASC-terrein

inclusief bijhorende werken.
Door een bewoner uit de Emmalaan en de Vereniging Emmatuin is daartegen een
bezwaarschrift ingediend. Dit is op 17 juli zorz door het college van Dijkgraaf en
Hoogheemraden ongegrond verklaard. Tevens is door de Vereniging Emmatuin een verzoek
ingediend voor een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Het college van Dijkgraaf en
Hoogheemraden heeft op 7 februari zor3 met dit verzoek ingestemd.
Bij uitspraak van z6 mei zor4 heeft de rechtbank de door de bewoner en de Vereniging
Emmatuin ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is door de bewoner
en de Vereniging Emmatuin hoger beroep ingesteld.
De Raad van State heeft, in afwijking van eerdere uitspraken, bij uitspraak op 18 februari zor5
het beroep van de bewoner en de Vereniging Emmatuin wel gegrond verHaard. De uitspraak
van de Raad van State komt er op neer dat het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden
indertijd niet bevoegd was de watervergunning te verlenen. Om die reden is het hoger beroep
gegrond verklaard.

Op 9 oktober 1963 is er een ontpolderingsbesluit vastgesteld door de provincie Zuid-Holland
waarin de algehele waterstaatkundige zorg voor het gebied van de polder Oudenhof berust bij de
gemeente Oegstgeest. Aangezien de waterstaatkundige zorg uitdrukkelijk is opgedragen aan een
ander publiekrechtelijk lichaam is het beheer bij de inwerkingtreding van het Reglement op r
januari zoo5 niet de taak geworden van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ter zitting bij de
Raad van State is vastgesteld dat het ontpolderingsbesluit nimmer door de provincie is

ingetrokken.
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State delen wij u mee dat we op dit moment
niet overgaan tot het aanbrengen van een tijdelijke watergang. Dat achten wij niet doelmatig: er
dient namelijk een nieuwe omgevingsvergunning aangewaagd te worden. Daarvoor moet een
aparte bestemmingsplanprocedure ingezet worden, aangezien het huidige bestemmingsplan
niet voorziet in de aanleg van een watergang. De definitieve watergang is wel noodzakelijk
wanneer er bebouwing plaats vindt. Dit is naar verwachting in zo16.
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