
HET DAGELIJKS BESTUUR VAN WATERSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 juni 2019 behorende bij BBV19.0197;

• gelet op artikel 6 lid 1 van de Mandaatregeling Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017, is 
het dagelijks bestuur bevoegd om namens het algemeen bestuur projectplannen als bedoeld 
in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen;

• gelet op artikel 4.7 van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

overwegende dat het wenselijk is om het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan Dorpskern 
Baambrugge d.d. 19 juni 2018 behorende bij BBV.18.0310 (nooit in werking getreden) te herzien;

BESLUIT:

• het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan Dorpskern Baambrugge en het besluit 
leggerwijziging d.d. 19 juni 2018, beide behorende bij BBV.18.0310 in te trekken;

• het gewijzigde dijkverbeteringsplan Dorpskern Baambrugge vast te stellen;
• in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in het verslag van 

inspraak;

Amsterdam, 11 juni 2019
het algemeen bestuur, namens deze,
het dagelijjis pestuur,

3. H.J. Kelderman 
secretaris-directeur

dr. ir. G.M. van den Top 
dijkgraaf

RECHTSMIDDELEN

Het dijkverbeteringsplan Dorpskern Baambrugge is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 waterwet. Afdeling 2 

van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is op dit besluit van toepassing. Tegen het besluit tot vaststelling van 

het dijkverbeteringsplan kan door belanghebbenden van vrijdag 14 juni 2019 tot en met donderdag 25 juli 2019 

beroep worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank Amsterdam. Omdat afdeling 2 

van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt voor het indienen van beroep dat:

• de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

• het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn 

ingediend, en

• deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in 

spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige 

voorziening te treffen.


