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Geachte leden,

Middels deze brief wil ik u graag attenderen op het belang van het bijhouden van de waterschapsgren-

zen en u vragen om een aanspreekpunt voor uw waterschapsgrenzen aan te stellen en aan ons door te 

geven.  

In de aanloop naar de verkiezingen (her)definiëren de waterschappen wat hun actuele waterschaps-

grenzen zijn. De waterschappen brengen dit in kaart door middel van eigen inventarisatie en afstem-

ming met aangrenzende waterschappen. Dit gebeurt om de vier jaar. Omdat vier jaar een relatief lange 

periode is waarin diverse veranderingen binnen de waterschappen (bijv. op gebied van personeel of 

omgeving) plaats kunnen vinden, blijkt het leggen van contact en het vinden van afstemming tussen 

waterschappen een relatief moeizaam proces te zijn. Met de Omgevingswet op komst wordt het bijhou-

den van de waterschapsgrenzen steeds belangrijker en kan dit gezien worden als een continu proces. 

Daarnaast worden er steeds vaker vragen van burgers en bedrijven gesteld over de actuele water-

schapsgrenzen, waardoor het ook in het in het kader van open data van belang is om de waterschaps-

grenzen actueel te houden. 

Het aanstellen van een aanspreekpunt waterschapsgrenzen binnen uw waterschap kan het proces van 

het bijhouden van de waterschapsgrenzen vergemakkelijken. Wanneer ieder waterschap dit doet, kun-

nen deze personen elkaar sneller vinden om gezamenlijk de wijzigingen met elkaar af te stemmen. We 

verzoeken u dan ook om binnen uw waterschap een aanspreekpunt voor de waterschapsgrenzen aan 

te stellen. U kunt de contactgegevens van uw aanspreekpunt waterschapsgrenzen sturen naar Katja 

van Beem (kbeem@uvw.nl). Net als bij de aanspreekpunten voor de Basisregistratie Ondergrond en de 

Single Digital Gateway verordening zal dit bestand met aanspreekpunten waterschapsgrenzen bij de 

Unie van Waterschappen beheerd worden. 
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verneem graag voor 31 december 2022 wie 

het aanspreekpunt waterschapsgrenzen voor uw waterschap wordt. Als u vragen heeft of meer infor-

matie over de waterschapsgrenzen wilt ontvangen, kunt u bij Katja van Beem terecht via de contactge-

gevens in het briefhoofd. 

Met vriendelijke groet, 

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 


