Datum

Uw kenmerk

31 augustus 2017

Contactpersoon

W. Dijkstra

Onderwerp

Registratienummer

Doorkiesnummer

Onderhoud sloten Texel

17.0100512

072-582 8282

Geachte mevrouw/heer,
Voor de derde maandag van oktober worden in opdracht van het hoogheemraadschap de
hoofdwaterlopen en dijksloten op Texel gemaaid. Dit is mogelijk op een andere manier dan u
gewend bent. Via deze brief informeren wij u verder.
In het verleden werden de hoofdwaterlopen en dijksloten op Texel gemaaid door de
onderhoudsdienst van het hoogheemraadschap. Vanaf dit jaar wordt het slootonderhoud in het
najaar uitgevoerd door een aannemer. Voor de komende jaren is er opdracht gegeven aan
loonbedrijf Smit.
In het landelijk gebied deponeert het hoogheemraadschap het maaisel uit de sloten op de kant. De
ontvangstplicht van het maaisel is in artikel 5.23 van de Waterwet omschreven. Eigenaren van de
aanliggende gronden zijn verplicht om de onderhoudswerkzaamheden aan de sloten te gedogen en
verplicht om de specie en het maaisel te ontvangen dat bij dit reguliere onderhoud wordt verwijderd.
In het verleden gebeurde het op Texel dat onze onderhoudsmedewerkers als service het maaisel op
aangewezen plekken deponeerden of het maaisel afvoerden. Sinds dit jaar doen wij dat niet meer en
wordt het slootonderhoud uitgevoerd zoals wij dit in de rest van ons beheersgebied doen. Dit
betekent dat het maaisel uit de sloten op de kant wordt gedeponeerd.
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met W. Dijkstra, per e-mail te bereiken via
w.dijkstra@hhnk.nl of telefonisch op 072-582 8282. Vermeld bij correspondentie altijd
registratienummer 17.0100512.
Met vriendelijke groet,
W. Dijkstra
Specialist beheerder waterlopen
Afdeling Watersystemen
Hoogheemraadschap
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NB: Het hoogheemraadschap ontvangt uw facturen bij voorkeur digitaal op facturen@hhnk.nl. Uw
overige correspondentie ontvangt het hoogheemraadschap bij voorkeur digitaal op post@hhnk.nl.

