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Geachte heer/mevrouw ,
U ontvangt deze brief omdat u woont of werkt in of nabij polder Besjeslaan. Een
oriëntatiekaart van de polder vindt u in de bijlage. In het voorjaar 2019 heeft u
van ons een brief ontvangen, hierin hebben we u gevraagd uw ervaringen met
de poldersloten te delen. Graag informeren we u over de binnengekomen
reacties vanuit de omgeving en de verdere planning van het watergebiedsplan
Leidse polders.
Aanleiding
Op dit moment is de gemeente Leiden nog verantwoordelijk voor het
waterbeheer binnen deze polder. Uiterlijk 1 januari 2023 draagt de gemeente
Leiden het waterbeheer over aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Daarom
is Rijnland bezig met een watergebiedsplan voor de Leidse polders. Polder
Besjeslaan is één van deze polders. In een watergebiedsplan nemen we
maatregelen om het watersysteem op orde te krijgen en de waterkwaliteit te
verbeteren. Denk aan het opknappen van het gemaal, vergroten van een duiker
of het verdiepen van een sloot. Daarnaast stellen we de hoogte van het
waterpeil vast in de sloten.
Reactie omgeving
Vanuit de omgeving van polder Besjeslaan zijn er geen reacties op het
watersysteem of de waterkwaliteit binnengekomen.
Planning
Op dit moment zetten we de mogelijke maatregelen om het watersysteem van
deze polder te verbeteren op een rij. We kijken zowel naar de waterkwantiteit
als de waterkwaliteit. Wij verwachten u in het najaar 2020 een update te
kunnen geven van de te nemen maatregelen
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Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer
met duidelijke regels over belangenverstrengeling
en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze
Algemene Voorwaarden.
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Vragen of meer informatie?
Bent u benieuwd wat er in een peilbesluit staat en wat maatregelen kunnen
inhouden? Of hoe het proces van een watergebiedsplan verloopt? Neem dan een
kijkje op onze website www.rijnland.net/leidsepolders. Mocht u vragen hebben
naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact op met ons Klant Contact
Team via telefoonnummer 071-306 3535 of via de mail info@rijnland.net o.v.v.
wgp de Leidse polders/Besjeslaan.

Met vriendelijke groet,
namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Jolien Gottenbos
Omgevingsadviseur Watergebiedsplan Leidse polders

Watergebiedsplannen van Rijnland.
Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd
waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge
periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn
om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren.
Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.
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Afbeelding 1: oriëntatiekaart polder Besjeslaan
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