
Argumentatie
Ten aanzien van instemmen met het advies van RHDHV

• Het advies van RHDHV voldoet aan de ambitie van DO Rivieren zoals vastgesteld in

de heisessie van januari 2016 geen waterstandstoename bij initiatieven en behoud

van de functietoets

• Door het vooropstellen van het waterveiligheidsdoel en het vasthouden aan het

waterstandsneutraal principe in het advies van RHDHV worden

overstromingsrisico s niet afgewenteld

Ten aanzien van voorbehoud aanpassingsvoorstellen
• Het generiek uitzonderen van duurzame energie in het rivierbed van de voorwaarden

voor niet riviergebonden activiteiten zou ruimte opsouperen voor riviergebonden
activiteiten die geen aiternatieve iocatie hebben terwiji windmoiens en

zonnepaneienparken ook buiten het rivierbed kunnen worden gereaiiseerd Hiervoor

wordt een maatwerk opiossing voorgesteld ni het mogelijk maken van

verduurzaming van de bedrijfsvoering van riviergebonden activiteiten op gebied van

energievoorziening een van de andere aanpassingsvoorsteiien
• RWS zet samen met DGRW serieuze vraagtekens bij de juridische en praktische

uitvoerbaarheid van een fonds staatssteun bepalen hoogte financieie afdracht

e d Beiangrijker met een financieie bijdrage aan een nationaai fonds zou RWS

verantwoordelijk worden en risicodrager zijn voor de reaiisatie van rivierverruimende

maatregeien om economische activiteiten in het rivierbed mogeiijkte maken

Ten aanzien van voorgestelde wijzigingen kaartmateriaal

• De voorgesteide wijzigingen van het kaartmateriaai zijn getoetst aan de criteria die

zijn opgenomen in de toeiichting op het Waterbesiuit Het betreft no regret

aanpassingen die geen risico vormen voor de waterveiligheid en overige RWS

belangen Uitbreiding van het aantai vergunningvrije gebieden zorgt voor een

vermindering van de beheeriasten van RWS en administratieve iasten van derden

• Vrijsteliing van de gebieden kan positief bijdragen aan mogelijkheden voor

ruimtelijke her ontwikkeiing mede door de doorwerking in het RO spoor via het

Barro

• Het voorstei om de onbebouwde deien van een tweetal vrijgestelde gebieden in ON

onder bergend regime te brengen geeft RWS de vanuit het rivierbeheer gewenste
formele positie bij de beoordeling van grootschaiige ontwikkeiingen in deze

gebieden Doordat aileen onbebouwde deien herbegrensd worden zulien de

administratieve Iasten van huidige bewoners en gebruikers niet toenemen

Gevoloen voor RWS

Bij het afwegen van voorsteiien is door RHDHV o a rekening gehouden met de criteria

praktische haaibaarheid en juridische uitvoerbaarheid Hierdoor is het RHDHV advies

voor een aantai voorsteiien met nog juridische onzekerheden onduidelijkheden om deze

in een casestudie naderte onderzoeken Het verbeteren van de samenwerking zai iets

meer capaciteit van RWS vergen De gedachte is echter dat zich dit uitbetaalt in een

sneliere vergunningsprocedure en daardoor minder inzet tijdens de formele procedures

Uitbreiding van het aantai gebieden die zijn vrijgesteid van vergunningpiicht zorgt voor

een iagere werkiast van de afdeiingen Vergunningveriening en Handhaving Voor een

aantai gebieden uit de inventarisatie geidt dat er nog aanvuilend uitzoekwerk nodig is

om te bepalen of de gebieden voldoen aan de criteria om vrijgesteid te kunnen worden

Ook is er nog nader onderzoek nodig om de definitieve begrenzing van de nieuwe

vrijgestelde gebieden te bepalen

Bestuurlilk krachtenveld

Het advies van RHDHV is tot stand gekomen via een open pianproces met input van alie

stakeholders DGRW waterschappen riviergemeenten provincies RWS en

maatschappelijke organisaties Maatschappelijke organisaties hebben via het OIM laten
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weten in te kunnen stemnnen met het advies Provincies zijn enigszins teleurgesteld
over de opbrengst Bij hen leeft het gevoel dat er meer uit te halen zou zijn geweest
d w z meer kansen voor ruimtelijke ontwikkeling Waterschappen zijn vooral

benieuwd wat de uitspraak betekent dat buitendijks versterken niet vergunningplichtig
is onder de Bgr maar wel compensatieplichtig volgens het Waterbesluit zorgplicht
DGRW is momenteel bezig een redeneerlijn op te zetten hoe om te gaan met

compensatiepiicht bij buitendijks versterken Hierover zuiien nadere afspraken gemaakt
worden met de waterschappen

De aanpassingen m b t de gebieden die zijn vrijgesteid van vergunningplicht zuiien

naar verwachting positieve reacties oproepen bij provincies en gemeenten doordat

ruimtelijke her ontwikkeling binnen de vrijgestelde gebieden eenvoudiger wordt

gemaakt mede door de doorwerking in het RO spoor via het Barro Wellicht zal er ook

teleurstelling zijn bij eigenaren en belanghebbenden van terreinen die niet vrijgesteid
worden In het advies van RHDHV wordt voorgesteld om na actualisatie van de

voorkeursstrategie Rivieren een grondige herziening uit te voeren van het

kaartmateriaal behorend bij de Bgr Deze zal starten in 2018 zodat gebieden die nu niet

vrijgesteid worden dan alsnog meegenomen kunnen worden om te bezien of een

andere begrenzing mogelijk is

Vervola

Voorbereiding van PT breed 9 maart 2017 en Stuurgroep Water 29 maart 2017

gebeurt door DGRW in afstemming met RWS lenM zal tijdens Stuurgroep Water

waarschijnlijk grotendeels instemmen met het advies maar daarbij een voorbehoud

maken t a v het instellen van een fonds en het generiek uitzonderen van duurzame

energie in het rivierbed van de aanvullende voorwaarden voor niet riviergebonden
activiteiten op dezelfde gronden als hierboven genoemd onder argumentatie De

Minister zal waarschijnlijk besluiten tot aanpassing van de Bgr en het kaartmateriaal

conform advies rekening houdend met de door lenM gemaakte voorbehouden en e e a

afhankelijk van de reacties tijdens de Stuurgroep

Planning vervola

Eind 2017 moeten de beleidsregels en de handreiking aangepast zijn en na het besluit

van de Minister wordt gestart met de voorgestelde casestudies en aanpassing van het

kaartmateriaal Hiervoor is reeds inzet en budget opgenomen in de BOA offerte 2017

Naar verwachting kunnen de aanpassingen van het kaartmateriaal voor de

vergunningvrije gebieden medio 2018 zijn geformaliseerd

Toelichting advies RHDHV

RHDHV ziet mogelijkheden voor een verantwoorde verruiming van de BGR met de

volgende stappen
• Verhelder het doel de werkingssfeer en de uitvoeringspraktijk van de Bgr voor

groter begrip en draagviak
• Creeer ruimte voor initiatieven die niet ten koste gaan van waterveiligheid
• Versterk de gebiedsgerichte benadering van initiatieven binnen randvoorwaarden

Nadere duiding van deze stappen zijn

Verhelder het doel en de werkingssfeer van de Bgr
• Herformulering van het doel van de Bgr
• De ordening en status van de onderdelen van de Bgr te verhelderen

• Aanpassingen in regime van gebieden stroomvoerend en bergend regime
o Lokaal en op kleine schaal begrenzingen aanpassen op verzoek

o Een nader te bepalen selectie van hoogwatervrije terreinen en hooggelegen
gebieden te wijzigen van stroomvoerend naar bergend regime
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o De termen stroomvoerend en bergend te veranderen in primair en secundair

rivierbed

• Verdere verbetering van de samenwerking tussen overheden

• Huidige uitwerking van zo gering mogelijke waterstandsverhoging te handhaven

Creeer ruimte voor initiatieven die niet ten koste gaan van waterveiligheid
• Verruim de wijze waarop kleine activiteiten mogelijk zijn door

• Slopen en vervangen door nieuwbouw formeel mogelijk te maken regels
o 10 uitbreiding toepassen op aaneengesloten terrein van een eigenaar

handreiking
o 10 uitbreiding niet meer per subfunctie berekenen handreiking
o 10 uitbreiding niet over oppervlakte en volume maar over oppervlakte of

volume te berekenen handreiking
• Verhelder het begrip openbaar belang
• Verruim het aantal en de omschrijving van riviergebonden activiteiten door

• Een beperkt aantal riviergebonden activiteiten toe te voegen extensieve

uiterwaardrecreatie specifiek aan scheepvaart gelieerde activiteiten en agrarische
activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden

• Verruimen riviergebonden activiteit natuur naar natuur cultuurhistorische

landschapselementen en waterkwaliteit

• Opnemen van een verwantschapscriterium waarmee ruimte wordt gecreeerd voor

niet riviergeboden activiteiten wanneerdeze bijdragen aan continuering of

verduurzaming van de energievoorziening van bestaande riviergebonden activiteiten

• Mogelijk maken van duurzame energie afhankelijk van wind of zon ook in het

stroomvoerend regime
• Juridische casestudie voor tijdelijk ruimtegebruik

Versterk de gebiedsgerichte benadering van initiatieven binnen

randvoorwaarden door

• De oorspronkelijke intentie van een gebiedsplan en artikel 6d per saldo meer

ruimte voor de rivier te verhelderen

• Gemeenten en provincie te adviseren om een pro actieve rol te nemen in het

verbinden van initiatieven met een ondersteunende rol van RWS en waterschappen

bij het uitwerken van potentiele maatregelen voor rivierverruiming
• Een actievere faciliterende rol van overheden

• Actiever te kijken of initiatieven kunnen meekoppelen met lopende dijkversterkingen
of rivierverruimende projecten

• Financieel bij te dragen uit publieke middelen aan de bekostiging van

rivierverruimende maatregelen in combinatie met de compensatie opgave
• Verkennen van de mogelijkheden om vaker en in meer gebieden de

rivierverruimende opgave in te vullen door een financiele afdracht van de private
initiatiefnemer aan de publieke uitvoerder van een rivierverruimende maatregel

• Casestudies starten voor compenseren op gebiedsniveau
• Actualiseren van het artikel over PKB Ruimte voor de Rivier

Toelichting aanpassing kaartmateriaal

Op verzoek van DGRW heeft de RWS brede Werkgroep Rivierbeheer gemventariseerd of

er terreinen zijn die in aanmerking komen om te worden vrijgesteld van

vergunningplicht op grond van een aanwijzing onder Waterbesluit art 6 16

Op basis van een analyse van het huidige Bgr gebied is er door vertegenwoordigers van

de afdelingen NOV NOW Werkenpakket en de Districten van de drie rivierendiensten

een inventarisatie gemaakt van terreinen die voldoen aan de criteria die volgen uit de

toelichting op het Waterbesluit en die bij de actualisatierondes in 2009 en 2013 ook zijn
gehanteerd De criteria ten aanzien van de waterveiligheid nu en op lange termijn zijn

generiek toegepast Daarnaast zijn een aantal specifieke criteria gehanteerd die
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samenhangen met lokale karakteristieken RWS belangen en ter beperking van de

werklast

Het resultaat van de inventarisatie is dat wordt voorgesteld om circa 45 nieuwe locaties

vrij te stelien van vergunningplicht Van deze locaties ligt ongeveer de heift in bergend
regime en de heift in stroomvoerend regime Het merendeel van de locaties ligt in het

beheergebied van WNZ voor een groot deel langs de Hoiiandsche IJssei Dit is

verklaarbaar vanuit uit de karakteristieken van dit gebied dichte bebouwing

overgangsgebied Daarnaast wordt er door RWS ON voorgesteid om de onbebouwde

deien van een tweetal gebieden iangs het Zwarte Water en Zwarte Meer die nu zijn

vrijgesteld van vergunningpiicht onder bergend regime te brengen Dit omdat het voor

de waterveiiigheid en het beheer van het hoofdwatersysteem van belang is dat RWS een

formele positie heeft bij de beoordeiing van grootschaiige ontwikkeiingen in deze

gebieden

Het beiang van RWS bij de actuaiisatie van het kaartmateriaal van het Waterbesluit is

dat daarmee de beheeriast vergunningveriening en handhaving kan worden beperkt
tot de gebieden die voor het rivierbeheer en de hoogwaterveiiigheid daadwerkeiijk van

beiang zijn Vrijsteiling van gebieden kan positief bijdragen aan mogeiijkheden voor

ruimteiijke her ontwikkeiing mede door de doorwerking in het RO spoor via het Barro

en beperkt de administratieve iasten van derden bedrijven en burgers

Het resuitaat van de inventarisatie wordt door RWS aangeboden aan DGRW Afhankelijk
van de toonzetting in PT breed bij de behandeling van het agendapunt aanpassing Bgr
wil DGRW in Stuurgroep Water van 29 maart 2017 eventueei kunnen aangeven dat er

reeds onderzoek ioopt naar vergunningvrij maken van gebieden en dat dit in 2018 zal

resuiteren in een eerste aanpassing van het kaartmateriaai

Ais het voorstei door DGRW wordt overgenomen zuilen de wijzigingen moeten worden

verwerkt in het kaartmateriaai behorend bij het Waterbesluit met doorwerking in het

kaartmateriaal van de Waterregeling Bgr en het Barro Het exact bepalen van de

begrenzing vergt nog een nadere analyse van de lokale situatie dit geldt zowel voor de

vrij te stelien gebieden als voor de gebieden waarvan voorgesteld wordt om deze onder

bergend regime te brengen Gelijktijdig met de formele vaststelling van het

kaartmateriaal zuilen ook de watervergunningen die nu nog van kracht zijn in de vrij te

stelien gebieden worden ingetrokken of van rechtswege komen te vervallen
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I 10 2e |TO}Peap HBJZ

CKJK^ei^ 10 2e ^HBJZ
wijzigirg bijiage IV waterbesluit

vrijdag 10 inaart2017 10 15 25

Van

Aan

Onderwerp

Datum

Ha| 10 2e |
Voor het overleg met io 2e vanmiddag heb ik onderstaande tijdschema mede op basis

van een schema van iQ 2e opgesteld Heb jij nog opmerkingen
En dinsdag meldde je me dat je nog een email van[
praktische afstemming voor het maken van de benodigde kaarten Wil je voor

vanmiddag nog even kijken of je die email kunt vinden

Dank en groetenj13Sl»

Concept planning wijziging Waterbesluit vergunningvrij gebied

zou zoeken over de10 2e

GereedActie Wie Start

Aanmelden wijziging waterbesluit

bijiage IV bij RWS CD en DGRW

RWS

Ontwerp amvb voorbereiden

kaarten maken en onderbouwing
voor vergunningvrij maken per

gebied

RWS

regionale
dienst en

WVL

Inhoudelijke check RWS CD RWS CD

Via RWS BS verzoek aan DGRW

voorwijzigen bijiage IV

DGRW doet verzoek aan HBJZ

RWS en

DGRW

Voorbereiden wijzigingsbesluit HBJZ

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ

DGRW RWSHUFtoets

CD

afstemmen IPO VNG UvW DGRW

Agenderen CEZIM DGRW

Aanleveren CEZIM DGRW

Advies CEZIM DGRW

BehandelingCEZIM
Aanleveren REZIM HBJZ

Behandeling REZIM

Behandeling MR

Voordracht HBJZ

Raad van State

Nader rapport en ontwerpbesluit
opstellen tekenboekgereed

HBJZ

DGRW

Vaststelling en publicatie HBJZ

206218 0219



|n^po\ rl0 if2eite^ HR17

TTnr2yoH3 riri^

RE SG opiegger

woensdag IS maart2017 16 43 46

Van

Aan DGWB

Cc

Onderwerp
Datum

H£»
Uiteraard gelden ook voor wijzigingen van het Waterbesluit in beginsel ook de bekende

afspraken die in de BR zijn gemaakt
HBJZ heeft eerder aangegeven dat een wijziging van kaartbijlage IV bij het Waterbesluit

nog mogelijk moet zijn als daar vanuit DGRW belang aan wordt gehecht De procedure
voor wijzigen kaartbijlage Waterbesluit is ook minder zwaar dan de procedure voor het

wijzigen van het Barro Ook is bij een wijziging van het Waterbesluit minder discussie

over andere onderdelenj te verwachten dan bij Barro

Ik heb dat echter niet met EB afgestemd en weet dus ook niet of EB daar bezwaren

tegen heeft Dat zou je zelf moeten checken

GroetenjlMS

Van eoS2fo^ EIi^ DGRW

Verzonden woensdag 15 maart 2017 15 54

Aan | iQ 2e \ HBJZ

Onderwerp FW SG opiegger
tOK2ib

Nog even expliciete check Het aanpassen van het Waterbesluit levert geen problemen

op bij EB We hebben het bier al over gehad valt natuurlijk ook onder de OW Maar

aangezien daar geen expliciete afspraak over is gaf je aan dat dit waarschijnlijk wel

kon Mooie tegemoetkoming met ook op voorlopig vasthouden besluit over Barro

GroeteiHESi^

Van DGRW

Verzonden woensdag 15 maart 2017 14 17

Aan | M0 f2ei |l 1QK2e j 10 2ijn WVL I 1Q 2e | ON

Onderwerp SG opiegger
Hallo I 10 2e I rr0 2el f f^ ^e ^g]g»
Ik heb een aantal kieine dingen aangepast in de opiegger vanwege het felt dat de SG

Water schriftelijk wordt

I io 2e I ik denk dat het gezien bovenstaande verstandig is om alvast in

de opiegger op te nemen dat wij voornemens zijn onder het Waterbesluit een aantal

hoogwatervrije terreinen vergunningvrij te maken Mogelijk weerhoudt dit de provincies
het Barro punt te maken al reken ik daar niet op lig is het een positief punt

Vraag Is het zeker genoeg om dit zonder risico te kunnen doen daar ga ik wel vanuit

en zijn jullie het eens met de tekst in bijzonder de doorlooptijd die ik heb genoemd
ai10 2^j ik overleg nog even met|i0 {2e|iof ik nav bespreking in PT breed bij het

vervoigtraject lets opneem dat we in de begeleidingsgroep verder praten over

onderzoeken financiele arrangementen fonds bij gebiedsprojecten

@| iQ 2e |^ tekstsuggestie gedaan voor buitendijks versterken Kijk even of je hiermee

eens bent

Tot slot ik stem met^ io 2e af wat we in de opiegger zullen opnemen over het

Barro Door schriftelijke ronde kan M niet meer mondeling uitsluitsel geven en nota aan

Minister voor verzenden stukken halen ze niet meer

Graag morgenmiddag voor 14 00 uur jullie reactie als dit lukt Dank

GroeteriiE]®

Van ffO 2g^O 20P 2^ DGRW

Verzonden woensdag 15 maart 2017 13 57

Aan [
Onderwerp SG opiegger
Hallo I 10 2e \
Hierbij Zie ook vraag aan jou bij vervoigtraject
Tot zo

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid
Tel nr

DGRW10 2e

DGRW10 {2e

10 2e

206219 0220



Email I [iox2e Biminienm nl
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lOtnJjCi ete^HBJZVan

Aan

Onderwerp

Datum

HBJZ10 2e UKze

uitleg art 2 4 1 Barro

woensdag 15 maart2017 14 03 33

Ha I 1Q 2e

Vrijdag jl heb ik

graag twee gebieden toevoegen aan het rivierbed en de vraag was of alleen een

wijziging van het waterregeling daarvoor volstaat Ik heb aangegeven dat de kaarten

van het Barro bijiage 3 en GML bestand dan ook gewijzigd moeten worden Ik heb

hem toegezegd om dat nog even op de mail te zetten zie onderstaande conceptmail
Ik hoor graag of jullie deze analyse delen want wellicht hebben jullie hierover eerder

vragen gehad
Dank en groet loHI»

Ps no 2e| is bekend met beslissing DT DGRW om Barro voorlopig niet te wijzigen

Hoi| 10 2e

Ik zou n a v ons overleg vrijdag jl je nog een mail sturen over het toepassingsbereik
van de regels van titel 2 4 Grote rivieren van het Barro Daarbij is vooral de vraag wat

de betekenis is van de kaarten in bijiage 3 bij het Barro t o v de kaarten bij de

Waterregeling begrenzing van oppervlaktewaterlichamen
Artikel 2 4 2 van het Barro bepaalt dat de artikelen 2 4 1 tot en met 2 4 5 van het Barro

uitsluitend betrekking hebben op activiteiten in het rivierbed waarop artikel 6 12

eerste lid of de bij of krachtens artikel 6 15 van het Waterbesluit gestelde regels van

toepassing zijn
Om te bepalen of de artikelen 2 4 1 t m 2 4 5 Barro van toepassing zijn dient eerst

vastgesteld te worden of de activiteiten plaatsvinden in het rivierbed In artikel 2 4 1

Barro is bepaald wat in het kader van het Barro onder rivierbed moet worden verstaan

gebied dat begrensd is overeenkomstig artikel 3 1 tweede lid van de Waterwet en

waarvan de geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML bestand bij dit besluit

en is verbeeld in bijiage 3

Een locatie valt derhalve binnen de grenzen het rivierbed in de zin van het Barro als het

zowel binnen de aangewezen oppervlaktewaterlichamen op de kaarten bij de

waterregeling valt alsmede binnen het aangewezen rivierbed in het GML bestand en in

de bijiage bij het Barro Als een nieuw onderdeel van het rivierbed bijvoorbeeld een

nieuwe hoogwatergeui wel is opgenomen in de waterregeling maar nog niet in het

GML bestand of een kaart van bijiage 3 van het Barro maakt het geen onderdeel uit van

het rivierbed in de zin van het Barro en zijn art 2 4 1 t m 2 4 5 Barro niet van

toepassing
Als een gebied toegevoegd dient te worden aan het rivierbed dan moet dat dus ook

worden toegevoegd aan de kaart en van bijiage 3 Barro en het GML bestand om ervoor

te zorgen dat artikelen 2 4 1 t m 2 4 5 Barro van toepassing kunnen zijn Alleen een

aanwijzing van deze gebieden in de Waterregeling is dus niet voldoende

Het doel van de artikelen 2 4 1 t m 2 4 5 Barro is om de inhoud van

bestemmingsplannen af te stemmen met het kader van paragraaf 6 6 Waterbesluit

Deze paragraaf is alleen van toepassing op activiteiten in het rivierbed in de zin van de

Waterwet waarvoor o g v het Waterbesluit een vergunningplicht of algemene regels

gelden In bijiage IV bij het Waterbesluit kunnen gebieden worden aangewezen

waarvoor deze vergunningplicht of algemene regels niet gelden Art 2 4 2 Barro bepaalt
dat voor deze gebieden van rechtswege de artikelen 2 4 1 t m 2 4 5 van het Barro niet

gelden

Groetenjlo®

10 2e

RWS ON gesproken o a over Barro RWS ON wil[10 2e
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Overzicht vervolgacties nav besluit aanpassing Beleidslijn grote rivieren

27 03 2017

Naar aanleiding van het besluit over de aanpassing van de beleidslijn grote rivieren in de SG

Water is hieronder een overzicht gegeven van de benodigde acties Voor iedere actie is op

hoofdlijn een aanpaken planning uitgewerkt
Per vervolgactie dient indien nodig door de trekker zelf nog een nadere concretisering plan van

aanpak gemaakt te worden

Overzichtstabel vervolgacties

Vervolgactie Trekker Gerelateerde

adviesvoorstellen

Werkvorm indien

van toepassing

planning

Begeleidingscommi
ssie

DGRW In overleg
vergaderdat
a bepalen
in 2017 en

2018

1 vC J L CcC v l I

uiLVoeringspraktiJk

2 Herformuiering
doelstelling inci

beleidsbrief

schriiven

DGRW Verbeteren

uitvoeringspraktijk

DGRW moet ook in

handreiking worden

opgenomen

Q3 2017

3 Afepraken maken

over samenwerking
in voorfase

RWS Verbeteren

uitvoeringspraktijk
subvoorstel

verbeteren

samenwerking
overheden

RWS regiodiensten
maken afspraken met

gemeenten of

beschrijven bestaande

praktijk taakgroep
rivierbeheer koppelt dit

teruq

Q2 2017

Evt uitwerken

informeel pre
advies

RWS Verbetei en

uitvoeringspraktijk
idem

werkgroep rivierbeheer Q 3 2017

Organiseren
jaarlijkse netwerk

bijeenkomst

RWS ntb Q2 2018\ erbeteren

uitvoeringspraktijk
idem

DGRW H Verantwoord ruimte

geven

Werkgroepje met

HBJZ DGRW RWS

corporate dienst

RWS uitvoering

4 Aanpassing

beleidsregels
toelichting zelf

Zsm in

2017 ivm

evt kunnen

vooruitlope
n op

definitieve

verankering
in Barro

B3Z

5 Inventarisatie

hoogwatervrije
terreinen onder art

6 16 afronden

aanpassing
Waterbesluit

RWS

DGRW H

Verantwoord ruimte

geven

Volgen procedure
aanpassing
waterbesluit

Aanpassing
waterbeslui

t uiterlijk
medio

2018 bij
voorkeur

eerder

BJZ

RWS Verantwoord ruimte

geven

Start 2018

meenemen

resultaten

mirt

onderzoek

Aanpassingen in

regime van

gebieden
stroomvoerend

en bergend
regime

pm

en

uitwerking
VKA

6 Handreiking RWS Verbeteren

uitvoeringspraktijk
Schrijfteam van

10 2ej I en|t10 2e |
io 2e trekt
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Verantwoord ruimte

geven

discussies binnen RWS

io j2e| doet

tekstvoorstellen daar

waar RWS aan de lat

staan

Opmaak wordt

uitbesteed

7 Pilot casestudie

compenseren op

gebiedsniveau

DGRW Gebiedsgerichte
uitwerking

Werkgroep klankbordg
roep bestaande uit

DGRW EZ RWS

corporate dienst

Coalitie rivieren

natuurlijk
Staatsbosbeheer

Brainstorm

april 2017

PvA juli
2017

Q1 2018

pilot
afqerond

8 Casus tijdelijk
ruimtegebruik

Verantwoord ruimte

geven

Afetemmen met

DGHRW taakgroep
rivierbeheer naast

juridische

mogelijkheden dient

het ook getoetst te

worden aan doel Bqr

Eind 2017HBJZ ism

corporat
e dienst

RWS

9 Pm uitwerken

financiele

arrangementen

RWS

regional
Gebiedsgerichte
benadering

Bespreken in BG

commissie hoe en wat

RWS kunnen goede
voorbeeiden in kaart

brengen als basis

besprekinq

e

diensten

Evt pilot onder

omqevinqswet

1

0

Aandachtspunten bii vervoloacties nadere uitwerking verwachte tiidsinspannina

Ad 1 Begeleidingscommissie

De ambtelijke begeleidingscommissie blijft in stand conform met advies RHDHV voor het kunnen

begeleiden van de aanpassing van de Bgr en voor het regelmatig kunnen blijven bespreken van

knelpunten en kansen in de uitvoeringspraktijk

Belangrijk om taak en rol van de BG in eerste bijeenkomst vast te stellen ihkv

verwachtingen management
Eerste BC in juni kan gericht zijn op

Rol en taak BG

Vaststellen te bespreken onderwerpen
Vaststellen planning die aansluit op planning te bespreken onderwerpen

DGRW doet in overleg met RWS voorstel

Voorzitter BG groep door DGRW waarschijnlijk
toekent deelneming is op medewerkerniveau

10 2e
tenzij dit teveel gewicht aan BG

Onderwerpen fnoa verder aan te vullent

Handreiking

Hoogwatervrije terreinen

Financiele arrangementen

Pilot compenseren gebiedsniveau
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Ad 3 verbeteren samenwerking tussen overheden 3 acties

Richting SG Water is aangegeven dat veel verbetering moet komen van onderdeel 1 van het advies

van RHDHV verbeteren van de uitvoeringspraktijk en werkingssfeer van de Bgr Sleutelwoord rol

hierin is waar mogelijk verbeteren van de samenwerking tussen overheden Hier vallen in totaal 3

acties onder voor RWS waarvan de volgende 2 in 2017 dienen te worden opgepakt
1 Werkafspraken te maken over het vooroverleg in praktijk wordt er vaak a goed

samengewerkt Dan is het een kwestie van herbevestigen en vastleggen van deze afspraken
2 Werkafspraken maken over en een informeel pre advies RHDHV heeft hierover het volgende

meegegeven in het advies waarin op basis van een concept plan een eerste uitspraak wordt

gedaan over 1 de kansrijkheid van het initiatief en de voorwaarden waaraan voldaan moet

worden 2 de te volgen procedure indusief planning en 3 tips over de mogelijkheden van

maatwerk Het concept plan moet hiervoor duidelijkheid geven over de uit te voeren

functies activiteiten omvang en ligging Voorstel is dat de Taakgroep rivierbeheer onderwerp
oppakt hoe meer handen en voeten kan worden gegeven aan het informeel pre advies

Waarschijnlijk zal de BG groep dit onderwerp willen bespreken

De derde actie het vergroten van de bekendheid van de Bgr bij gemeenten door het organiseren

van jaarlijkse netwerkbijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen met als doel dat lokale

overheden de Bgr eerder in het planproces meenemen in overleg te plannen wat is een handige
moment om eerste bijeenkomst aan op te hangen bv wanneer de beleidsregels zijn aangepast

Ad 4 Aanpassing van de beleidsregels zelf

De beleidsregels dienen op de volgende punten te worden aangepast
• Verruim de wijze waarop kleine activiteiten mogelijk zijn door formeel te reguleren dat het

slopen van bebouwing en het vervolgens vervangen voor nieuwbouw is toegestaan en door de

10 regeling voor eenmalige uitbreiding van bebouwing te vereenvoudigen
• Verhelder van het begrip openbaar belang door in de toelichting van de beleidsregels

nadrukkelijk aan te geven dat ook initiatieven van nationale regionale of lokale aard van

openbaar belang kunnen zijn
• Verruim het aantal en de omschrijving van riviergebonden activiteiten door de volgende

riviergebonden activiteiten toe te voegen
Extensieve uiterwaardrecreatie

specifiek aan scheepvaart gelieerde activiteiten Cof via handreiking opiossen
en agrarische activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden

• Verruimen riviergebonden activiteit natuur naar natuur cultuurhistorische

landschapselementen en waterkwaliteit

• Het opnemen van een verwantschapscriterium waarmee meer ruimte wordt gecreeerd voor

niet riviergebonden activiteiten in gevallen waarin deze activiteiten bijdragen aan continuering
of verduurzaming van de energievoorziening van al bestaande riviergebonden activiteiten

NB bij dit punt moet worden onderzocht of het verwantschapscriterium niet uitgebreid moet

worden tot bestaande niet riviergebonden activiteiten iom duurzame energie mensen

• Artikel 6e actualiseren PKB ruimte voor de rivier conform advies

• Check artikel 3 in relatie tot zorgplicht Waterbesluit

Werkwilze en planning

April
I0 2e I ism 1 10 2^ HBJZ doet tekstvoorstel voor aanpassing van

beleidsregels
DGRW schrift de toelichting algemeen deel over waarom aanpassing gewenst is en

artikelsgewijze toelichting

Eind april begin mel

Bespreking teksten in werkgroepje bestaande uitjoK^^
io 2e L|xio 2e I iQ 2e |RWS taakgroep rivierbeheer DGRW en HBIZ

RWS corporate dienst

A e

Finaliseren teksten en opstarten formele procedure wijziging beleidsregels
Maken verdere planning
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Hierbij is aandachtspunt verwantschapscriterium uitbreiden tot niet riviergebonden

bedrijven plus check uitvoeringstoets RWS nodig etc

Ad 5 No regret vrijstellen van vergunningplicht aantal hoogwatervrije en hooggelegen
terreinen

Hieronder staan de procedurestappen om gewenste hoogwatervrije terreinen vrij te stellen van

vergunningplicht obv het Waterbesiuit Planning invuiien as donderdag 6 aprii Aandachtspunt is

bestuurlijke afstemming aan voorkant En wie wat doet wanneer wat RWS en wat dgrw

Actie Wie Start Gereed

Aanmelden wijziging Waterbesiuit bijlage IV

bij RWS CD en DGRW

ms

ms regionale
lienst en WVL

Ontwerp amvb voorbereiden Juni2017

kaarten maken en onderbouwing voor

vergunningvrij maken per gebied

Inhoudelijke check RWS CD ms CD

Via RWS BS verzoek aan DGRW voor wijzigen

bijlage IV

ms en DGRW

DGRW doet verzoek aan HBJZ

Voorbereiden wijzigingsbesluit HBJZ

DGRW RWS CDHUF toets

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ

Afstemmen IPO VNG UvW evt andere

partijen ook check of dit onder 2 maanden

formele consultatie valt

DGRW

VenJ wetgevingstoets HBJZ

Agenderen CEZIM DGRW

Aanleveren CEZIM DGRW

Advies CEZIM DGRW

Behandeling CEZIM

Aanleveren REZIM HBJZ

Behandeling REZIM

Behandeling MR

Voordracht HBJZ

Raad van State

Nader rapport en ontwerpbesluit opstellen
tekenboek gereed

HBJZ DGRW

Vaststelling en publicatie HBJZ
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Ad 6 Aanpassen hand reiking
Voortouw bij RWS I0 2e ism I0 ge |

Afstemming met taakgroep rivierbeheer DGRW en BG commissie BG commissie schrijft Diet

mee maar kan wel meekijken op leesbaarheid uitlegbaarheid volledigheid plus check op

aanpassingen nav evaluatie en besluit over aanpassing Bgr

Handreiking dient zelfstandig leesbaar te zijn

Wat zijn onderdelen die sowieso moeten worden veranderd

Algemene inleiding komt van DGRW moet aansluiten op te schrijven beleidsbrief en

toelichting beleidsregels algemeen deel

Onderdelen die gaan over aangepaste beleidsregels
Onderdelen die aanpassing behoeven om meer ruimte te geven conform advies RHDHV

oppervlakte maat evt openbaar belang evt scheepvaart
Onderdelen die slaan op artikel 3 en dijkversterkingen
Artikel 6 e RvR

Algemene leesbaarheidscheck

Waar nodig werkafspraken opnemen of elementen refereren aan relevante delen Rivierkundig

beoordelingskader zodat in 1 document duidelijk is waar allemaal aan getoetst wordt

Paragraaf over status handreiking en onderdelen Bgr in navolging advies om de ordening en

status van de onderdelen van de Bgr te verhelderen in overleg met corporate dienst RWS en

HBJZ

Evt zaken als pre advies verhelderen

Aandachtspunt plus nog nader vast te stellen wanneer publiceren nieuwe handreiking en wanneer

hiermee werken Verzoek aan RWS voorstel te doen en mee te nemen dat aantal elementen al

veranderd kunnen worden die niet afh zijn van de aanpassing van de beleidsregels zelf die kunnen

zorgen voor betere uitlegbaarheid en meer ruimte voor maatwerk en dus betere

uitvoeringspraktijk Hoe hiermee om te gaan Check nog even maar vig mij kan de handreiking
zonder procedure worden herzien wel goed natuurlijk om bestuurlijk te markeren Navraag doen

biil 10 2e i

Ad 7 Pilot casestudie compenseren gebiedsniveau
Eind april eerste brainstormsessie partijen

Voorbereiding bij DGRW ism RWS
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HBJZ

^10 2eJQ 2e | HBJZ

FW Eindrapport Advies aarpassing Bgr

dinsdag 28 maart 2017 13 11 31

Findrannfirt Aarnafisinfl B ir 7 ffthruari 017 ndf

[lUillgBtVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

10 2e

Ha| 10X2e |

Hierbij alvast het eindrapport van RHDHV n a v de evaluatie van de Bgr
Ik hedi[0K^ ge l nformeerd over jouw betrokkenheid bij de wijziging van de Bgr

GroetenftM^

Van IDGRW

Vei^onden woensdag 8 februari 2017 7 23

Aan | iQ 2e | HBJZ

Onderwerp FW Eindrapport Advies aanpassing Bgr

Ter info het eindrapport Nu is er aiienriaai niks meer aan te doen GroeteriifOK2^
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BESTUURLIJKE SAMENVATTING

Aanleiding
De Beleidslijn grote rivieren Bgr bevat een kader voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van

nieuwe of wijziging van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren De Bgr is een

‘beheerinstrument’ naast de beheerinstrumenten uit het ruimtelijke ordeningsspoor

Omgevingswet en naast de programma s voor ontwikkeling van het rivierengebied zoals het

Deitaprogramma

In 2015 2016 is de Bgr geevalueerd met als hoofdconclusie dat de doelen uitgangspunten en

opzet van de Bgr breed worden onderschreven De waterveiligheidsdoelen worden goed geborgd
maar het uitgangspunt om mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen te bieden c q een

integrale afweging te maken worden als beperkt ervaren In het evaluatierapport zijn voorstellen

gedaan voor aanpassing van de beleidslijn en of de uitvoeringspraktijk

In de Stuurgroep Water is afgesproken een nadere uitwerking te maken van de

aanpassingsvoorstellen gericht op verbeteringen van de uitlegbaarheid en de uitvoering van de Bgr

categorie A en op optimalisatie van het afwegingskader categorie B en C Een fundamentele

herziening van de Bgr aanpassingen categorie D is daarbij niet aan de orde

Vraagstelling

De hoofdvragen voor het onderzoek zijn
• Een nadere uitwerking en analyse van de aanpassingsvoorstellen categorie A B en C uit het

evaluatierapport met inzicht in haalbaarheid en uitvoerbaarheid in relatie tot risico s voor

waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling en opiossend vermogen

• Concreet advies over hoe de Bgr aan te passen welke aanpassingsvoorstellen zijn het meest

kansrijk en wat betekent dit voor aanpassing van de beleidsbrief beleidsregels en

onderliggende werkdocumenten zoals de handreiking en de werkafspraken

Aanpak

Het onderzoek heeft plaats gevonden in een open en paiticipatief proces met externe partners

met als doel de kennis en ervaring van zoveel mogelijk stakeholders te benutten voor het

ontwikkelen van kansrijke aanpassingen Door middel van sessies met experts overheden en

belangenorganisaties zijn de aanpassingsmogelijkheden uitgewerkt is een zo compleet mogelijk

beeld van voor en nadelen gevormd beoordeling en heeft een toets plaats gevonden op een

eerste aanzet van het advies Zo zijn in totaal circa 45 stakeholders betrokken bij de uitwerking van

de aanpassingsvoorstellen Daarnaast zaten in de Begeleidingsgroep nog 11 vertegenwoordigers
van provincie waterschap gemeente en Rijkswaterstaat Op basis van alle informatie heeft Royal

HaskoningDHV een onafhankelijk advies geschreven over ‘hoe de Bgr en de uitvoeringspraktijk
aan te passen’

Advies

Vertrekpunt voor het advies zijn de conclusies van de Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren Om de

ervaren knelpunten voor zover mogelijk op te lossen adviseren wij een ‘verantwoorde

verruiming’ van de Beleidslijn grote rivieren Deze insteek voor de aanpassing van de Bgr is

gebaseerd op het besef dat het riviersysteem kwetsbaar is waarbij de ruimte voor de rivier in de

Eindrapport
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afgelopen 100 jaar steeds kleiner is geworden Kijkend naar de komende 100 jaar moeten we

bovendien rekening houden met stijgende rivierafvoeren Dat betekent dat vanuit een lange termijn

perspectief het belangrijk blijft om zorgvuldig met de beschikbare ruimte om te gaan Voor de

kortere termijn is het ook van belang om daar waar maatwerk mogelijk is dat in de praktijk te

benutten om draagviak voor een evenwichtige belangenafweging en samenwerking te behouden

Voor een ‘verantwoorde verruiming’ van de Beleidslijn grote rivieren adviseren wij de volgende

stappen

Verhelder het doel de werkingssfeer en de uitvoeringspraktijk van de Bgr voor groter begrip

en draagviak
Creeer ruimte voor initiatieven die niet ten koste gaan van waterveiligheid

Versterk de gebiedsgerichte benadering van initiatieven binnen randvoorwaarden

Deze stappen kunnen concreet invulling krijgen met de hierna volgende adviezen voor

aanpassingen binnen de Bgr de regeis 6n buiten de Bgr de uitvoeringspraktijk

1

2

3

1 Verhelder het doel en de werkingssfeer van de Bgr

Met verheldering en aanscherping van het doel de werkingssfeer en de uitvoeringspraktijk van de

Bgr wordt het begrip en draagviak voor de Bgr en voor het al dan niet toelaatbaar zijn van een

individueel initiatief vergroot Wij adviseren

• Herformulering van het doel van de Bgr De huidige versie van de Bgr heeft nooit een

dubbeldoelstelling gekend die gericht is op waterveiligheid en het mogelijk maken van

ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit Toch is in de praktijk veel verwarring en

onduidelijkheid ontstaan over het doel van de Bgr Daarom adviseren we om helder aan te

geven dat de Bgr een doel heeft namelijk het waarborgen van waterveiligheid nu en in de

toekomst Dat betekent niet dat het rivierengebied op slot’ gaat het betekent wel dat

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn voor zover ze passen binnen de randvoorwaarden van

waterveiligheid een beleidsneutrale aanpassing

• De ordening en status van de onderdelen van de Bgr te verhelderen De Bgr bestaat uit

een veelheid van documenten waarvan de status richting overheden en initiatiefnemers niet

altijd helder is We adviseren om bij aanpassing en uitvoering van de Bgr een scherper

onderscheid te maken tussen datgene wat formeel met een juridisch rechtsgrondslag is

vastgesteld de beleidsregels en de nadere uitwerkingen uitleg en werkafspraken

toelichting handreiking en overige interne afspraken die de status krijgen van leidraad

waarbij ruimte voor maatwerk is binnen de kaders van de beleidsregels

• Aanpassingen in regime van gebieden stroomvoerend en bergend regime De huidige

indeling van gebieden is gebaseerd op beleidsmatige en rivierkundige overwegingen en sluit

daarom niet altijd aan op de ervaren situatie ter plekke Om de uitlegbaarheid van de Bgr te

verbeteren adviseren we

o Lokaal en op kleine schaal begrenzingen aan te passen waar dit beter aansluit bij de

rivierkundige situatie en de consequenties voor veiligheid verwaarloosbaar zijn

o Een nader te bepalen selectie van hoogwatervrije terreinen en hooggelegen gebieden

boven MHW te wijzigen van stroomvoerend naar bergend regime op basis van de

Voorkeursstrategie Deltaprogramma en de uitkomsten van het in het bestuurlijk overleg

Advies Aanpassing Beleidslijn grote rivieren ii
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MIRT afgesproken onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van hoogwatervrije

terreinen in Gelderland

o De termen ‘stroomvoerend en ‘bergend’ aan te passen en te veranderen in primair

rivierbed’ en ‘secundair rivierbed’

• Verdere verbetering van de samenwerking tussen overheden in de fase van vooroverleg

tussen initiatiefnemers gemeenten waterschappen en Rijkswaterstaat voor een verdere

professionalisering van het proces ook in het licht van de aanstaande Omgevingswet Dit kan

concreet door de bekendheid van de Bgr bij gemeenten te vergroten afspraken te maken over

het vooroverleg en een ‘informeel pre advies en de mogelijkheid te bekijken om de Bgr aan te

melden als pilot voor samenwerking op basis van de nieuwe Omgevingswet Daarnaast

adviseren we de instandhouding van de ‘begeleidingsgroep Bgr’ voor het kunnen begeleiden

van het vervoigtraject en bespreken van knelpunten en kansen in de uitvoeringspraktijk

• Bij de toetsingen van initiatieven is een van de algemene voorwaarden dat het resterende

waterstandseffect vrijwel tot 0 gereduceerd moet worden Ondanks dat deze

‘millimeterdiscussies’ door initiatiefnemers en gemeenten als star worden ervaren adviseren

we deze huidige uitwerking van ‘zo gering mogelijke waterstandsverhoging’ te

handhaven Een vergroting van het toelaatbare waterstandseffect leidt tot negatieve effecten

op de lange termijn waterveiligheid ook vanwege cumulatie en vermindertde uitlegbaarheid

van het beleid inleveren van ruimte die voor waterveiligheid is gecreeerd Wezien wel kansen

in het versterken van de gebiedsgerichte benadering waarbij het toelaatbare waterstandeffect

op gebiedsniveau wordt afgewogen en per saldo de waterveiligheid wordt verbeterd zie stap

3

Bovenstaande aanpassingen leiden er in de kern toe dat ten eerste op lokaalniveau sneller helder

is of en waarom een initiatief toelaatbaar is met explicieter ruimte voor maatwerk Ten tweede zal

voor een beperkt aantal gebieden waar de consequenties voor veiligheid verwaarloosbaar zijn

iokaal minder strenge voorwaarden voor initiatieven gaan gelden Een aantal concrete discussies

over de toelaatbaarheid van een initiatief kan hiermee tot een andere uitkomst leiden bijvoorbeeld

binnen de geselecteerde hoogwatervrije terreinen

2 Creeer ruimte voor initiatieven die niet ten koste gaan van waterveiligheid

We adviseren om op een verantwoorde manier meer ruimte te geven aan activiteiten uit oogpunt

van de vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied Verantwoord betekent dat de

aanpassingen niet ten koste gaan van de waterveiligheid Dit leidt tot de volgende adviezen

• Verruim de wijze waarop kieine activiteiten mogelijk zijn door formeel te reguleren dat het

slopen van bebouwing en het vervolgens vervangen voor nieuwbouw is toegestaan en door de

10 regeling voor eenmalige uitbreiding van bebouwing te vereenvoudigen

■ Verhelder het begrip openbaar belang door in de toelichting van de beleidsregels

nadrukkelijk aan te geven dat ook initiatieven van nationale regionale of lokale aard van

openbaar belang kunnen zijn

• Verruim het aantal en de omschrijving van riviergebonden activiteiten door

o Een beperkt aantal riviergebonden activiteiten toe te voegen extensieve

uiterwaardrecreatie specifiek aan scheepvaart gelieerde activiteiten en agrarische

activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden

Eindrapport
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o Verruimen riviergebonden activiteit ‘natuur’ naar natuur cultuurhistorische

landschapselementen en waterkwaliteit’

• Het opnemen van een verwantschapscriterium waarmee meer ruimte wordt gecreeerd voor

niet riviergebonden activiteiten in gevallen waarin deze activiteiten bijdragen aan continuering

of verduurzaming van de energievoorziening van al bestaande riviergebonden activiteiten

• Mogelijk maken van duurzame energie afhankelijk van wind of zon ook in het

stroomvoerend regime

• Verruimen van de mogelijkheden voor tijdelijk ruimtegebruik bieden een interessant perspectief

doordat er een relatie wordt gelegd met de actuele veiligheidssituatie uitlegbaarheid Er zijn

voor de uitgewerkte aanpassingen echter ook veel nadelen geconstateerd praktische

uitvoerbaarheid juridische en bestuurlijke borging We adviseren daarom om in een

juridische studie voor tijdelijk ruimtegebruik te verkennen of en zo ja op welke manieren

tegemoet kan worden gekomen aan de genoemde knelpunten

Deze aanpassingen leiden er toe dat er in beperkte mate meer ruimte ontstaat voor

maatschappelijk gewenste ontwikkelingen in het rivierbed ruimte om het rivierengebied te blijven
benutten en beleven op een wijze die aansluit bij het karakter van het rivierengebied Enkele

concrete discussies over de toelaatbaarheid van een initiatief kunnen hiermee tot een andere

uitkomst leiden bijvoorbeeld voor recreatieve ontwikkelingen of nevenactiviteiten bij een bestaand

bedrijf Ontwikkelingen die vanuit rivierkundig perspectief nietgewenstzijn bijvoorbeeld

grootschalige woningbouw tankstations of intensieve recreatie zullen nog steeds worden

geweerd

3 Versterk de gebiedsgerichte benadering

Een gebiedsgerichte benadering binnen de Bgr draagt bij aan een robuustere en integrals aanpak

van gebieden en versterkt de samenhang tussen de Bgr als beheersinstrument en het

Deltaprogramma als ontwikkelinstrument We adviseren

• De oorspronkelijke intentie van een gebiedspfan en artikel 6d per saldo meer ruimte voor

de rivier te verhelderen de mogelijkheid om een of meerdere initiatieven te bundelen in een

plan of project dit te koppelen aan een rivierverruimende maatregel en voor het hele pakket in

een gecoordineerde procedure een vergunning aan te vragen bij RWS

• Gemeenten en provincie als eerst verantwoordelijke gebiedsregisseurs om een pro actieve

rol te nemen in het verbinden van initiatieven met een ondersteunende rol van RWS en

waterschappen bij het uitwerken van potentisle rivierverruimende maatregelen
• Zeker wanneer er kansen zijn om nationale provinciale of lokale belangen te realiseren

adviseren we overheden om een stap verder te gaan met een actieve faciliterende rol

o Actiever te kijken of initiatieven kunnen meekoppelen met lopende dijkversterkingen of

rivierverruimende projecten

o Financieel bij te dragen uit publieke middelen aan de bekostiging van rivierverruimende

maatregelen in combinatie met de compensatie opgave

o Verkennen van de mogelijkheden om vaker en in meer gebieden de rivierverruimende

opgave in te vullen door een financiele afdracht van de private initiatiefnemer aan de

publieke uitvoerder van een rivierverruimende maatregel
• Casestudies ‘compenseren op gebiedsniveau’ te starten om voorwaarden en voor en

nadelen om binnen een groter gebied naar waterstandseffecten en de mogelijkheden voor

Advies Aanpassing Beleidslijn grote rivieren iv
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compensatie te kijken nader te onderzoeken in essentia lokaal een resterende

waterstandsverhoging accepteren mils er per saldo op gebiedsniveau een verbetering van de

waterveiligheid ontstaat Deze wijze van gebiedsgericht afweging is op basis van de

beleidsregels mogelijk voor niet riviergebonden functies bij toepassing van artikel 6d maar in

de handreiking wordt gesteld dat waterstandverhogende effecten als gevolg van het initiatief in

ieder geval op de locatie van de bouwactiviteit moeten worden gecompenseerd Voor

riviergebonden functies bieden de beleidsregels deze mogelijkheid voor gebiedsgericht

afwegen niet

• Actualiseren van het artikel over PKB Ruimte voor de Rivier zodat activiteiten die

onderdeel uitmaken van een integraal rivierverruimingsproject uit het Deltaplan Waterveiligheid

zijn toegestaan zonder extra compenserende of rivierverruimende eisen vanuit

waterveiligheidsperspectief Vooral in dit spoor liggen de mogelijkheden om structurele

aanpassingen in het riviersysteem te doen gekoppeld aan rivierverruimingen of

dijkversterkingen

Met deze aanpassingen kunnen meer kansen ontstaan om te voldoen aan de voorwaarde van de

Bgr zeker als overheden een pro actieve of faciliterende rol innemen De uitvoerbaarheid van

gebiedsplannen zal verbeteren al blijft de toepassing ervan in de praktijk complex mede door

factoren die buiten de werkingssfeer van de Bgr liggen Het toetsen van waterstandseffecten op

gebiedsniveau biedt perspectief voor een versterking van een integrale gebiedsgerichte aanpak

Zeker voor natuurdoelen met een dynamisch en bovenlokaal karakter is het waardevol de

mogelijkheden hiervan verder uit te werken

Aanbevelingen
In aanvulling op de voorstellen zijn nog enkele algemene aanbevelingen geformuleerd De

belangrijkste zijn
• de aanbeveling om de Bgr in zijn geheel in te trekken en opnieuw in procedure te brengen om

de gewenste optimalisatie van de Bgr volledig te kunnen realiseren Dit draagt bij aan een

overzichtelijk stelsel van Bgr documenten maar moet wel passen binnen de inspanningen en

de procedurele consequenties die hiermee samenhangen
• zorg te dragen voor een consistente doorvertaling van de aangepaste tekst van de Bgr in de

Barro en in de Stuurgroep Water duidelijkheid te geven over procedure en het tijdpad van de

doorvertaling
• de geactualiseerde Voorkeursstrategie Deltaprogramma voor het rivierengebied door te

vertalen in de Bgr betekenis voor begrenzingen en toetsing aan feitelijke belemmering
• op termijn bekijken of en in welke mate de nieuwe normering moet worden door vertaald in de

Bgr betekenis voor de randvoorwaarden en uitwerking hiervan in het afwegingskader

EindrapportV
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1 INLEIDING

1 1 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding

De Beleidslijn Grate Rivieren Bgr geeft de kaders aan voor het beoordelen van de

toelaatbaarheid van nieuwe of wijziging van bestaande activiteiten in het rivierbed van de grate

rivieren en indien toelaatbaar onder welke rivierkundige randvoorwaarden Eind 2015 begin

2016 jaar is de beleidslijn geevalueerd Aanleiding voor de evaluatie waren beieidsontwikkelingen

in de ruimtelijke ordening en waterveiligheid signalen uit de omgeving over de werking van de Bgr
en het feit dat de huidige Bgr nu bijna tien jaar in werking is Op basis van de bevindingen van de

evaluatie zijn in het evaluatierapport mogelijke aanpassingen van de Bgr voorgesteld In de

Stuurgroep Water zijn de resultaten van de evaluatie besproken en is afgesproken een deel van de

voorstellen voor aanpassing van de Bgr nader uit te werken de ‘no regret’ voorstellen {categorie

A en de voorstellen gericht op optimalisatie van het afwegingskader binnen de randvoorwaarde

van waterveiligheid categorie B en C

Doelstelling
Het doel van het onderzoek is Het nader uitwerken en analyseren van de aanpassingsvoorstellen

uit categorie A Ben C uit de evaluatie met als doel inzicht te verkrijgen in de haaibaarheid en

uitvoerbaarheid van de diverse aanpassingsvoorstellen in relatie tot het opiossend vermogen voor

de ervaren knelpunten die uit de evaluatie near voren zijn gekomen en de risico’s voor

respectievelljk waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit

Uitgangspunten
De besluiten van de Stuurgroep Water van 7 april 2016 vormen het uitgangspunt voor de

uitwerking van de aanpassingen De Stuurgroep heeft bij de bespreking van het evaluatierapport
besloten dat

Een nadere uitwerking van de voorstellen voor aanpassing van de Bgr noodzakelijk is voor wat betreft

haaibaarheid uitvoerbaarheid risico’s etc

Nadere uitwerking van de aanpassingsvoorstellen met de stuurgroeppartners wordt opgepakt Hierbij
worden ook de maatschappelijke organisaties betrokken

Het vervoigtraject zich richt op het uitwerken van ‘no regret’ aanpassingsvoorstellen uit de evaluatie

verbeteren van de samenwerking aan de voorkant en de uitlegbaarheid van de Bgr categorie A en

de aanpassingsvoorstellen gericht op optimalisatie van het atwegingskader binnen de randvoonvaarde

van waterveiligheid categorie B en C Uit de evaluatie komt naar voren dat naar venwachting met de

‘no regret en optimalisatievoorstellen uit de categorieen A B en C veel van de ervaren knelpunten op

relatief korte termijn kunnen worden opgelost

Aanpassingen uit categorie D die een fundamentele herziening van de Bgr betreffen nu niet aan de

orde zijn

De huidige doelstellingen van de Bgr zijn niet ter discussie gesteld en uitgangspunt bij het

vervoigtraject

De resultaten van de nadere uitwerking van de Bgr eind 2016 in de Stuurgroep Water worden

besproken

1 Eindrapport
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1 2 Aanpak onderzoek

Werkzaamheden

Het onderzoek heeft plaats gevonden in een open en participatief proces met externe partners

met als doel de kennis en ervaring van zoveel mogelijk stakeholders te benutten voor het

ontwikkelen van kansrijke aanpassingen Door middel van sessies met experts overheden en

belangenorganisaties zijn de aanpassingsmogelijkheden uitgewerkt en is een zo compleet mogelijk

beeld van voor en nadelen beoordeling gevormd

Daarbij zijn de volgende stappen doorlopen

1 De uitgangspunten aanpassingsvoorstellen criteria en aanpak van het onderzoek zijn

uitgewerkt in een Onderzoekskader en vastgesteld in de Begeleidingsgroep

2 Aanpassingsvoorstellen uit de evaluatie zijn concreter uitgewerkt volgens een vast format

deze factsheets zijn opgenomen in een achtergronddocument
3 In vier bijeenkomsten met vertegenwoordigers van gemeenten provincies afdelingen van het

ministerie van lenM het ministerie van EZ RWS waterschappen en maatschappelijke

organisaties verenigd in een respectievelijk een expertkring takenkring en of belangenkring

zijn de voorstellen aangescherpt en verrijkt en is een eerste overzicht gemaakt van voor en

nadelen Voor nadere verdieping is nog een extra expertsessie georganiseerd met

vertegenwoordigers van waterschappen en RWS voor die voorstellen die de taakverdeling

tussen waterschappen en RWS raken

4 Bovenstaande stappen aangevuld met expertkennis van RHDHV hebben geleid tot een 1®

complete versie van voorstellen en voor en nadelen

5 RHDHV heeft een eerste aanzet voor een redeneerlijn over kansrijke aanpassingsvoorstellen

ontwikkeld en deze in een sessie met vertegenwoordigers van l M gemeenten en provincies

getoetst Synthessessie
6 De eerste aanzet van de redeneerlijn het advies is getoetst en besproken in een tweede

ronde met alle stakeholders experts taken en belangenbehartigers
7 Op basis van de resultaten van de voorgaande stappen heeft RHDHV voorliggende

eindrapportage opgesteld met daarin een onafhankelijk advies Hierin is rekening gehouden
met onze inschatting van het draagviak maar dat betekent niet dat alle voorstellen op gelijk

draagviak van alle partijen kan rekenen Partijen krijgen zo namelijk alle ruimte om hun

standpunt op weg naar de Stuurgroep Water te bepalen

Een overzicht van de deelnemers aan de bijeenkomsten is opgenomen in bijiage 2 Tussentijdse

producten zijn voorgelegd aan een Begeleidingsgroep zie hierna Organisatie en overleg

Beoordeling van de aanpassingsvoorstellen
Van alle aanpassingsmogelijkheden zijn de voor en nadelen in beeld gebracht waarbij gebruik is

gemaakt van de volgende criteria

• Opiossend vermogen de mate waarin een aanpassingsmogelijkheid bijdraagt aan het

opiossen van de gesignaleerde inhoudeiijke knelpunten in de evaluatie binnen de gegeven

doelen en uitgangspunten van de Bgr

• Praktische uitvoering de mate waarin de praktische en beheersmatige uitvoering van de

Bgr wijzigt voor direct betrokkenen als gevolg van een aanpassingsmogelijkheid

Advies Aanpassing Beleidslijn grate rivieren 2
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• Juridische aspecten de mate waarin er juridische aspecten zijn die een

aanpassingsmogelijkheid juridisch mogelijk of onmogelijk maken of waarin uitwerking van

een aanpassingsmogelijkheid stuit op knelpunten en bezwaren

• Risico’s en kansen de mate waarin een aanpassingsmogeiijkheid risico’s en kansen

opievert voor waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit ook op de lange termijn

• Robuustheid de mate waarin de aanpassingsmogeiijkheid kansen en of risico’s met zich

meebrengt in de omgeving van de Bgr {denk aan de Omgevingswet of aan koppeiing van

BGR aan beleidsontwikkeiingen in Deltaprogramma zoals nieuwe

overstromingsrisiconormering etc

• Overige effecten eventuele overige effecten

Vervolgens is op basis van een kwalitatieve ‘optelsom’ van de benoemde voor en nadelen een

score toegekend percriterium

Score Betekenis

zeer positief effectE

positief effect

0 neutraai effect

negatief effect

zeer negatief effect

RHDHV heeft de kansrijkheid van de voorsteilen benoemd door op basis van expert judgement

een kwalitatieve weging te maken van de verschiliende criteria Daarbij is het effect op de

verschiliende criteria in zijn totaiiteit beschouwd in weike mate wegen de voordeien op tegen de

nadelen } Een negatieve score op een criterium hoeft hierbij niet te betekenen dat een voorstei

per definitie niet kansrijk is

Het draagviak van individuele partijen voor de aanpassingsvoorstellen is geen criterium geweest

voor de beoordeiing van de aanpassingsvoorsteiiingen Partijen krijgen zo nameiijk alle ruimte om

hun standpunt op weg naarde Stuurgroep Water te bepaien In het beeid van voor en nadelen

kan waar mogelijk en relevant wel doorklinken weike weging er gegeven wordt door partijen aan

de voor en nadelen Daarnaast is op basis van readies van betrokken stakeholders per

aanpassingsvoorstel wel een inschatting gegeven van het draagviak

1 3 Organisatie en overleg

De aansturing van het onderzoek heeft plaats gevonden door de opdrachtgever DGRW in

samenwerking met RWS De evaluatie is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV

Voor het onderzoek is een Begeleidingsgroep ingesteld met vertegenwoordigers van diverse

overheidspartijen zie bijiage 1 voor de samenstelling van de begeleidingsgroep De rol van de

begeleidingsgroep was het bewaken van de kwaliteit van het proces en de analyse De

Begeleidingsgroep heeft ingestemd met de aanpak van het onderzoek en tussentijdse en

eindresultaten van het onderzoek besproken gericht op de kwaliteit van de producten

3 Eindrapport
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De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de Stuurgroep Water Deze adviseert de

Minister van lenM over de Bgr Het besluit of en hoe de Bgr wordt aangepast ligt bij de Minister Als

extra stap op weg naar de Stuurgroep Water zijn ook het OIM de Regionale Stuurgroepen van het

Deltaprogramma voor de Maas Rijn en IJssei en de bestuurlijke taakgroepen van de VNR in de

geiegenheid gesteld om informatie mee te geven in het reguliere voorbereidingstraject op weg naar

de Stuurgroep Water

1 4 Leeswijzer

Dit rapport is opgebouwd in twee delen Deei A geeft een beknopt overzicht van de Beieidsiijn

grote rivieren en de conciusies van de evaluatie hoofdstuk 2 Vervolgens is het onafhankelijke
advies van RHDHV voor aanpassing van de Beieidsiijn grote rivieren opgenomen hoofdstuk 3

In deel B wordt vollediger inzicht gegeven in de analyse die ten grondslag ligt aan het advies

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van een zo breed mogelijke set aan denkbare aanpassingen

uit de categorieen A B en C met de voor en nadelen en de beoordeling van de kansrijkheid van

het voorstel Hoofdstuk 5 bevat een syntheseslag over de samenhang en kansrijkheid van deze

aanpassingsvoorstellen

In deel B hoofdstukken 4 en 5 is de brede set aan aanpassingsvoorstelien opgenomen die in het

interactieve proces zijn uitgewerkt en besproken in de bijeenkomsten In het advies deei A zijn

op basis van de voor en nadeien voorsteiien vender aangescherpt of afgevallen Hierdoor is er

een verschil tussen de aanpassingsvoorstellen van deel A en deel B

Advies Aanpassing Beieidsiijn grote rivieren 4
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DEEL A VERNIEUWING BGR
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2 BGR EN UITKOMSTEN EVALUATIE

2 1 Huidige Beleidslijn grote rivieren in het kort

Posttionering Beleidslijn grote rivieren

De Beleidslijn grote rivieren is een toetsingskader voor activiteiten in het rivierbed De Bgr vormt

daarmee samen metandere instrumenten wet en regelgeving en ontwikkelprogramma’s het

kader voor ontwikkelingen in het rivierbed Van belang is het onderscheid tussen

1 De regulering van activiteiten via het waterspoor Bgr en de regulering van activiteiten via het

ruimtelijke ordeningspoor Barro en bestemmingsplannen
2 De Bgr als beheerinstrument behoud waterveiligheid versus ontwikkelprogramma’s gericht op

het vergroten van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied

Ruimtelijke ordening

^^ro Omgevingsvisies

’eestemmings

omgevingsplannen

Beheer Ontwikkeling

y^^ierverruiming^
Waterwet

Waterbesluit

Beleidslijn grote^
rivieren

^oogwater

\^schermingsprogramm|c

^^aterregeh^
Water

Figuur 1 Positionering van de Bgr als beheersinstrument in bet waterspoor

Ad 1 Regulering van activiteiten via waterspoor en RO spoor

• De concrete regulering van afzonderlijke activiteiten in het waterspoor vindt plaats via de

Waterwet het Waterbesluit en de Waterregeling De Bgr is een afwegingskader voor het

toestaan van ontwikkelingen in het rivierbed bij vergunningverlening op grond van de

Waterwet

Eindrapport7
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• De ruimtelijke doorwerking van het Rijksbeleid gebeurt via de Wet ruimtelijke ordening^ Wro

voornamelijk door middel van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro deze

wordt in kader van de Omgevingswet vervangen door het Besluit Kwaiiteit Leefomgeving In

het Barro is het rijksbeleid voor onder meerde grote rivieren vertaald in algemene regels

Gemeenten en provincies moeten zich bij het opstellen van ruimtelijke plannen aan deze

algemene regels houden Doorwerking van deze algemene regels in het ruimtelijke spoor

bestemmingsplannen provinciale inpassingspiannen en omgevingsvergunningen voorkomt

dat er ruimtelijke mogelijkheden ontstaan of bouwvergunningen worden afgegeven voor

activiteiten die op grond van de Waterwet niet zijn toegestaan Daarnaast geven gemeenten in

hun bestemmingsplannen aan welke ontwikkelingen vanuit hetgemeentelijke belang

toelaatbaar zijn

De toetsing van een nieuwe activiteit vindt doorgaans zowel plaats in het waterspoor Bgr als in

het ruimtelijke ordeningsspoor bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan Bij de toetsing in

het ruimtelijke ordeningsspoor wordt ook gekeken naar de toelaatbaarheid op basis van andere

regelgeving zoals Natura2000 De uitvoering van een activiteit is alleen mogelijk als deze in beide

sporen toelaatbaar is waarbij het strengste spoor bepalend is

Uitgangspunt is dat de aanpassingen die gemaakt gaan worden in de Bgr naar aanleiding van dit

onderzoek 1 op 1 worden overgenomen in het Barro Besluit kwaiiteit leefomgeving

De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen waaronder waterkeringen

oppervlaktewater en grondwaterlichamen Het Waterbesluit vormt samen met de Waterregeling

een uitwerking van bepalingen van de Waterwet

De Waterwet stelt regels aan handelingen in watersystemen in de vorm van vergutiningen en

algemene regels In het Waterbesluit en de Waterregeling is opgenomen voor welke handelingen

in oppervlaktelichamen in beheer van het Rijk geen vergunningplicht geldt Waterbesluit artikel

6 12 bijvoorbeeld het plaatsen van erf of perceelsafscheidingen Ook het uitvoeren van

onderhoud aanleg wijziging of overig gebruik van waterstaatswerken zoals dijkversterkingen

door of in opdracht van de water beheerder zijn niet vergunningplichtig Wanneer er wel sprake is

van een vergunningplichtige activiteit wordt de activiteit onder andere getoetst aan de Bgr

Ad 2 Bgr als beheersinstrument behoud waterveiligheid versus ontwikkelprogramma s om

veiligheid en ruimtelijke kwaiiteit te verhogen

De Bgr is een beheerinstrument en geen ontwikkelinstrument om de veiligheid en ruimtelijke
kwaiiteit in het rivierengebied te verhogen Enkele ontwikkelprogramma’s gericht op het verbeteren

van de waterveiligheid zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP het Deltaprogramma

zie paragraaf4 1 programme Stroomlijn Ruimte voorde Rivieren Maaswerken Indian er in

deze programme’s activiteiten plaatsvinden waarvoor een vergunning op grond van de Waterwet

nodig is geldt de Bgr wel als toetsingskader

1
in 2019 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden waarin ook de Wet ruimteiijke ordening zal opgaan

Advies Aanpassing Beleidslijn grote rivieren 8
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Doelen en uitgangspunt huidige Bgr

In de beleidsbrief zijn de doelen en uitgangspunten van de huidige Bgr opgenomen {Beleidsbrief

2006

Het uitgangspunt van de Beleidslijn Grate Rivieren Bgr is het waarborgen van een veilige afvoer

en berging van rivierwater onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden Tevens geldt

dat het bieden van mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de randvoorwaarden die

de veiiigheid stelt van belang is voor het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van

het rivierbed Voor de Bgr gelden twee concrete doelstellingen
• De beschikbare afvoer en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden

• Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging

nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken

Afwegingskader Bgr

Met behulp van het afwegingskader wordt beoordeeld of activiteiten kunnen plaats vinden in het

rivierbed en zo ja onder welke voorwaarden Het stroomschema in figuur 2 geeft een beknopte

weergave van dit afwegingskader De beoordeling van een activiteit vindt plaats in twee stappen

In stap een wordt beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is linkerkolom stroomschema

In stap twee wordt voor activiteiten die in principe toelaatbaar zijn invulllng gegeven aan de

algemene voorwaarden waarbij de rivierkundige effecten van een activiteit in ogenschouw

worden genomen rechterkolom stroomschema

1

2

Het beoordelen van de toelaatbaarheid van een activiteit {stap 66n is gebaseerd op drie

principes Heteerste principe is dat kleine tijdelijke of voor het rivierbeheer noodzakelijke

activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan

Het tweede principe is dat gedifferentieerd wordt naar deelgebieden waarmee een onderscheid

wordt gemaakt naar twee regimes het bergend regime en het stroomvoerend regime In het

bergend regime zijn in principe alle type activiteiten toelaatbaar mits zij voldoen aan de

rivierkundige randvoorwaarden om de effecten op de afvoer of bergingscapaciteit van het rivierbed

volledig te compenseren

Het derde principe is dat binnen het stroomvoerend regime gedifferentieerd wordt naar

riviergebonden activiteiten en niet riviergebonden activiteiten In het gedeelte van het rivierbed

waar het stroomvoerend regime geldt worden in principe alleen riviergebonden activiteiten

toegestaan Het betreft een beperkt aantal nader omschreven activiteiten waarvan op voorhand

duidelijk is dat situering buiten het rivierbed niet mogelijk wenselijk is Hetgaat daarbij om

activiteiten en bouw werken ten behoeve van het rivierbeheer of de beroeps scheepvaart of

andere functies of vormen van gebruik die heel specifiek aan de rivierzijn gebonden Niet

riviergebonden activiteiten in het stroomvoerend regime zijn in principe niet toegestaan alleen

onder specifieke criteria zijn uitzonderingen mogelijk
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Figuur 2 Schematische weergave van het afwegingskader van de Bgr

2 2 Conclusies van de evaluatie Bgr

Uit de evaluatie blijkt dat de Bgr er goed in slaagt om activiteiten uit het rivierbed te weren die in

strijd kunnen zijn met de beide doelen van de Bgr behoud van de beschikbare afvoer en

bergingscapaciteit van het rivierbed en tegengaan van ontwikkeiingen die de mogelijkheid tot

rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feiteiijk onmogelijk maken

Daarmee wordt voidaan aan het uitgangspunt om een veilige afvoer en berging van rivierwater te

borgen De doelen uitgangspunten en hoofdopzet van de Bgr warden door alle

respondenten onderschreven De mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeiingen binnen de

randvoorwaarde van veiligheid die van belang zijn voor het behoud en de versterking van

de ruimtelijke kwaliteit een ander uitgangspunt van de Bgr warden daarentegen als heel

beperkt ervaren door initiatiefnemers en door regionale en lokale overheden In de praktijk

zijn in een aantal gevallen initiatieven afgewezen waarbij het belang van de waterveiligheid niet of

maar beperkt een rol speelde Voor een integrate afweging van ruimtelijke ontwikkeiingen in het

rivierbed zijn de mogelijkheden dan ook beperkt

De uitlegbaarheid van de beleidslijn op locatieniveau is in de praktijk soms moeilijk waardoor het

begrip en draagviak voor de Bgr onder druk kunnen staan Dit geldt met name in situaties waarin

de ervaren noodzaak van het tegenhouden van een activiteit uit oogpunt van hoogwaterveiligheid
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minder evident lijkt Er worden onder meer beperkingen ervaren door strikt geformuleerde en

gehanteerde definities het nee tenzij regime voor niet riviergebonden activiteiten in het

stroomvoerend regime en bij het nietovereenkomstig de feitelijke situatie begrenzen van gebieden

Ook de afwijzing van ‘kleine initiatieven’ terwiji recent nog in hetzelfde gebied medewerking is

verleend aan een groter rivierverruimend project kan regionaal en lokaal vaak lastig worden

uitgelegd Per saldo lijkt er dan ook een onnodig gat tussen de doelen en de meer gedetailleerde

beleidsuitwerking en uitvoering van de Bgr waardoor in de praktijk de beleidslijn op locatieniveau

als ‘rigide’ wordt ervaren

Het verbinden van verschillende activiteiten in een gebiedsplan art 6d waarbij gezamenlijk wordt

voldaan aan de voorwaarden van de Bgr blijkt in de uitvoeringspraktijk complex en wordt als een

grote last ervaren voor initlatiefnemers Ook bestaat enige onduidelijkheld over het doel van het

artikel voor bundeling kleine of voor grote initiatieven Het succes van de toepassing van dit

artikel is dan ook sterk afhankelijk van een actieve coordinerende rol van een van de partijen

Maar ook als dit gebeurt blijven het complexe gebiedsprocessen hoeveel en waar compenseren

direct of indirect gekoppeld aan locatie en in de tijd gezien etc Ondanks de complexiteit bestaat

de indruk dat de mogelijkheden om een gebiedsplan in te zetten op dit moment nog onvoldoende

worden benut

Hoewel het veiligheidsbelang zeker wordt erkend en meegewogen door lokale en regionale

oveiiieden wordt niet altijd de invulling hiervan conform de Bgr gevoigd Bijvoorbeeld door de

eisen van de Bgr niet mee te nemen in de initieie projectdefinitie haalbaarheidsstudies of de

locatiekeuze van activiteiten Of door in de communicatie over initiatieven vaker het belang van het

initiatief centraal te stellen en de communicatie over het veiligheidsbelang overte laten aan het

RijkyRWS In dit soort situaties leidt de integrals afweging door lokale en regionale overheden

veelal tot een opstelling ten gunste van de ruimtelijke of economische ontwikkeling De ervaren en

deels onnodige striktheid en gedetailleerdheid van de beleidsuitwerking versterken dit

spanningsveld in de praktijk en beperken de uitlegbaarheid van de Bgr Rijkswaterstaat voelt en

krijgt hiermee in de praktijk vaak de volledige verantwoordelijkheid om de voorwaarden vanuit de

Bgr in te brengen Het twee sporenbeleid dat in essentie voorziet in een gezamenlijke

verantwoordelijkheid om initiatieven parallel in het waterspoor 6n het RO spooraf te wegen wordt

hierdoor nog onevenwichtig ingevuld

In de evaluatie van de Bgrzijn enkele ontwikkelingen in de context van de Bgr geanalyseerd om

na te gaan wat de betekenis hiervan is voor mogelijke aanpassingen van de Bgr Deze

ontwikkelingen zijn de ontwikkelde Voorkeursstrategie in het kader van het Deltaprogramma de

nieuwe Overstromingsrisicobenadering en de Omgevingswet De bevinding is dat deze

ontwikkelingen niet direct en in formele zin noodzaken tot aan passingen van de Bgr Het is vooral

een beleidsmatige keuze om de Bgr beter aan te laten sluiten op deze veranderingen bijvoorbeeld
uit een oogpunt van beleidsmatige consistentie
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3 ADVIES MEEST KANSRIJKE AANPASSINGEN

3 1 Advies over kansrijke aanpassingen

Op grond van de uitwerking en beoordeling van alle aanpassingsvoorstellen op kansrijkheid en alle

reacties en opmerkingen van actoren in het proces komen we tot een advies voor aanpassing van

de Bgr

Uitgangspunten voorons advies

Aan ons advies liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag
• De conclusies van de Evaluatie Befeids ijn Grote Rivieren ons advies is erop gericht de

daarin verwoorde knelpunten voor zover mogelijk op te lessen

• De afspraken in de Stuurgroep Water over de Evaluatie van de Bgr aanpassingen zijn

gericht op verdere optimalisatie niet op fundamentele wijzigingen van de Bgr
• Heldere positionering van de Bgr als ‘beheerinstrument’ naast de beheerinstrumenten

uit het ruimtelijke ordeningsspoor Orngevingswet en naast de ontwikkelprogramma s voor

het rivierengebied denk aan het Deltaplan Waterveiligheid
• Voorzorgsbeginsei maatwerk en draagvlak Als adviseurs laten we ons bij het opstellen

van dit advies leiden door het voorzorgsbeginsei Wij realiseren ons dat het riviersysteem
kwetsbaar is waarbij de ruimte voor de rivier in de afgelopen 100 jaar steeds kleiner is

geworden Kijkend naar de komende 100 jaar moeten we bovendien rekening houden met

stijgende rivierafvoeren Dat betekent dat vanuit een lange termijn perspectief het belangrijk

blijft om zorgvuldig met de beschikbare ruimte om te gaan Voor de kortere termijn realiseren

we ons dat waar maatwerk mogelijk is het ook van belang is om dat in de praktijk te

benutten om draagviak voor een evenwichtige belangenafweging en samenwerking te

behouden Parallel aan de Bgr zijn er bovendien mogelijkheden om structurele

aanpassingen in het riviersysteem te doen bijvoorbeeld in de vorm van dijkversterkingen en

rivierverruimingen

Ons advies in drie stappen

Op basis van deze punten komen we tot het volgende advies voor aanpassing van de Bgr

1 Verhelder het doel en de werkingssfeer van de Bgr voor groter begrip en draagviak

2 Creeer ruimte voor initiatieven die niet ten koste gaan van waterveiiigheid
3 Versterk de gebiedsgerichte benadering van initiatieven binnen randvoorwaarden

1 Verhelder het doel en de werkingssfeer van de Bgr

1 1 Herformulering doel Bgr

De huidige versie van de Bgr heeft nooit een dubbeldoelstelling gekend gericht op waterveiligheid

en het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit Toch is in de praktijk veel

verwarring en onduidelijkheid ontstaan over het doel van de Bgr Daarom adviseren we om helder

aan te geven dat de Bgr een doel heeft namelijk het waarborgen van waterveiligheid nu en in de

toekomst Dat betekent niet dat het rivierengebied ‘op slot’ gaat het betekent wel dat ruimtelijke

ontwikkelingen mogelijk zijn voorzover deze passen binnen de randvoorwaarden van

waterveiligheid
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Ter uitwerking van dit advies stellen we voor om de volgende tekst consistent en helder op te

nemen in een aanpassing van de toelichting op de beleidsregels Bgr te publiceren in

Staatscourant en de handreiking

Dost

De Beleidslijn Grote Rivieren Bgr richt zich op handhaving van de veiligheid van het achterland

tegen overstromingen vanuit de grote rivieren nu en in de toekomst

Randvoorwaarden

De ruimte in het Nederlandse riviersysteem is schaars Daarom zijn ontwikkelingen in het rivierbed

alleen onder voorwaarden mogelijk Ter uitwerking van het doel van de Bgr gelden de volgende

randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed

• Behouden van de beschikbare afvoer en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale

en onder maatgevende hoogwaterstanden nu en in de toekomst

■ Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en

verlaging van het rivierbed nu en in de toekomst onmogelijk maken

Betekenis voor ruimtelijke ontwikkelingen

■ Binnen bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid draagt de Beleidslijn eraan bij

om riviergebonden functies mogelijk te maken uitgewerkt in ja mits

■ Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen In beperkte mate mogelijk binnen

bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid uitgewerkt in ‘nee tenzij

Bovenstaande is een beleidsneutrale aanpassing waarbij helder wordt gemaakt dat ruimtelijke
kwaliteit geen doel en ook geen toetsingscriterium van de Bgr Is

In de toetsingspraktijk constateren we dat het kapitaalintensieve karakter van Initiatleven ook een

rol kan spelen in de afweging van Initiatieven We hebben ervoor gekozen om dit element net als

in de huidige Bgr nu ook nlet in het doel of de randvoorwaarden te verankeren omdat de brede

functieafweging in het ruimtelijke ordeningsspoor moet worden genomen met invioed op de

kapitaalintensiviteit

1 2 Handhaven van uitwerking ‘zo gering mogelijke waterstandsverhoging’

Bij toetsing van een initiatief op basis van de huidige Bgr is 66n van de algemene voorwaarden dat

de toelaatbare waterstandsverhoging zo gering mogelijk moet zijn en het resterende

waterstandseffect vrijwel tot 0 gereduceerd moet worden In de uitvoeringspraktijk worden deze

‘millimeterdiscussies’ door initiatiefnemers en gemeenten vaak als star ervaren In onze analyse

zijn voorstellen uitgewerkt om na te gaan of voor een individueel initiatief hiermee flexibeler kan

worden omgegaan Hoewel deze voorstellen lokaal meer ruimte voor initiatieven kunnen

opieveren voldoen de uitgewerkte voorstellen nlet aan het huidige doel van de Bgr dat er geen

afname van de afvoer en bergingscapaciteit mag optreden Dit betekent dat er negatieve effecten

zijn op de lange termijn waterveiligheid de levensduur van het rivierbed en de dijk verkort onder

meer vanwege eventuele cumulatie van effecten Daarnaast vermindert de uitlegbaarheid van het

beleid door het inleveren van ruimte die voor waterveiligheid is gecreeerd Om deze redenen

adviseren we om de huidige uitwerking en toetsing op grond van deze voorwaarde te

handhaven We zien wel kansen in het versterken van de gebiedsgerichte benadering waarbij
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voor een of meerdere initiatieven samen het toelaatbare waterstandeffect op gebiedsniveau wordt

afgewogen en per saldo de waterveiligheid wordt verbeterd zie stap 3

Een ruimere interpretatie van de voorwaarde ‘zo gering mogelijke waterstandsverhoging’ vraagt in

essentie om aanpassing van de doelen van de Bgr en van de waterveiligheids benadering die

daaraan ten grondslag ligt van fysiek ruimte vrijhouden voor berging en afvoer naar afweging van

risico’s op grond van meer faalmechanismen We bevelen wel aan om op termijn als ervaringen

zijn opgedaan met de aangepaste toetsingsrondes op basis van de nieuwe normering opnieuw

te bezien of de nieuwe normering ook consequenties moet hebben voor de doelen en werking

van de Bgr Een dergelijke fundamentele aanpassing categorie D valt echter buiten de scope van

dit onderzoek

1 3 Verheldering ordening en status onderdelen Bgr

De Bgr bestaat inclusief de in de loop van de tijd toegevoegde uitwerkingen en afspraken uit

een veelheid van documenten waarvan de status richting overheden en initiatiefnemers niet altijd

helder is We adviseren om bij een aanpassing van de Bgr een scherper onderscheid te maken

tussen datgene wat formeel met een juridisch rechtsgrondslag o b v ABWart 4 81} is

vastgesteld { de beleidsregels en de nadere uitwerkingen uitleg en werkafspraken toelichting

handreiking en overige interne afspraken die de status krijgen van leidraad waarbij ruimte voor

maatwerk is binnen de kaders van de Beleidsregels Op basis hiervan adviseren we bij een

aanpassing van de Bgr de bestaande onderdelen te herordenen naar de volgende driedeling

van documenten

Beleidsregels een uitwerking van de Waterwet ten behoeve van het verlenen van

vergunningen voor activiteiten in het rivierbed Deze worden door de Minister van

Infrastructuuren Milieu vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant Het Rijk is verplicht

in overeenstemming met de beleidsregels te handelen

Toelichting en handreiking toelichting uitwerking en uitleg van de beleidsregels ten

behoeve van de toepassing in de praktijk In deze documenten wordt geen nieuw beleid

opgenomen Bij toepassing van deze documenten is ruimte voor maatwerk doordat een

vergunningverlener rekening moet houden met de toelichting of uitwerking maar daarvan

ook gemotiveerd kan afwijken Hiervoor zijn een flexibele en meedenkende houding en

optreden bij vergunningverleners nodig

Overige afspraken waar nodig op te stellen om te komen tot een gelijke toetsingspraktijk
voor gelijke gevallen en of voor de uitwisseling van praktijkervaringen met het toepassen van

maatwerk zonder juridische status

1

2

3

Als formeel besloten wordt tot aanpassing van de Bgr bevelen we aan om eerstte bepalen welke

elementen in de beleidsregels en of de toelichting verankerd moeten worden Op grond van ons

advies gaat het daarbij in elk geval om de volgende elementen

■ De verankering van de aangepaste formulering van doel randvoorwaarden en betekenis

voor ruimtelijke ontwikkelingen in de toelichting
■ De wijziging van de aanduiding van stroomvoerend en bergend regime in ‘primair’ en

secundair rivierbed’ art 1

■ Het formeel regelen van slopen van bebouwing en het vervangen door nieuwbouw art 3

■ De voorgestelde uitbreiding en herformulering van het aantal riviergebonden functies art 5

en het mogelijk maken van voorzieningen voor duurzame energie art 6f
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De aangepaste formuleringen van de artikelen 6b ‘verwantschapscriterium’ 6d

verhelderen gebiedsplan 6e toevoegen rivierverruiming Deltaplan Waterveiligheid en de

toelichting bij 7a groot openbaar belang kan van nationaal regionaal en of lokaal karakter

zijn

Vervolgens kan gefaseerd worden toegewerkt aan een herziening van de handreiking In die

handreiking kan naast een toelichting op de regels ook specifieker worden ingegaan op de

mogelijkheden voor maatwerk Net als in 2006 verdient het aanbeveling om de beleidsregels de

toelichting en de handreiking in een document te presenteren met een kortere beleidsbrief ter

introductie en ter duiding van de juridische status van de onderdelen

We adviseren de handreiking in overleg met de stakeholders op te stellen zodat een meer

gedragen en gezamenlijke uitvoeringspraktijk kan ontstaan aansluitend bij de gezamenlijke

verantwoordelijkheid RO en Waterspoor Als platform kan hiervoor gebruik worden gemaakt van

een eventuele voortzetting van de begeleidingsgroep zie voorstel 1 5

1 4 Aanpassingen in regime van gebieden stroomvoerend en bergend
In de Bgr is een afwegingskader uitgewerkt op basis van een indeling van het rivierbed met een

stroomvoerend regime en een bergend regime Deze indeiing is gebaseerd op beieidsmatige en

rivierkundige overwegingen en sluit daarom niet aitijd aan op de ervaren situatie ter plaatse Om de

uitlegbaarheid van de Bgr te verbeteren adviseren we om lokaal en op kleine schaal

begrenzingen aan tepassen daar waar dit beter aansiuit bij de rivierkundige situatie en de

consequenties voor veiiigheid verwaarloosbaar zijn Dit betekent dat een klein aantal gebieden

kunnen overgaan van een stroomvoerend naar een bergend regime waardoor lokaal minder

strenge voorwaarden voor activiteiten gelden Hetgaatdan om afgebakende ingesloten gebiedjes

die volledig stromingsluw gelegen zijn denk aan hogere delen havenkommen havenmondingen

havenbekkens etc Op deze plekken zouden bij een verandering van het regime bijvoorbeeld meer

mogelijkheden ontstaan voor het toelaten van woonboten als dat in het ruimtelijke ordeningsspoor

ook toelaatbaar is

Voor een groot deel kunnen deze kleine aanpassingen al op korte termijn in een 1® snelle ronde

worden uitgevoerd We adviseren Rijkswaterstaat om gemeenten en provincies actief uit te

nodigen om gemotiveerd aan te geven waar kleinschalige aanpassingen gewenst zijn De

resultaten daarvan leiden tot aanpassing van het kaartmateriaal dat formeel deel uitmaakt van de

beleidsregels Op termijn wordt geadviseerd om in een 2® herzieningsronde de

voorkeursstrategieen uit het Deltaprogramma en de nieuwe normering na een meerdefinitieve

uitwerking van beide door te vertalen naar de begrenzingen van gebieden

Naast optimalisaties van de huidige begrenzingen steilen we voor om een nader te bepalen

selectie van hoogwatervrije terreinen en hoog gelegen gebieden boven MHW op te nemen

als secundair rivierbed’ dus veranderen van stroomvoerend naar bergend regime In de

uitwerking van de Voorkeursstrategie voor het rivierengebied in het kader van het Deltaprogramma
kan gezamenlijk de selectie worden gemaakt van terreinen die hiervoor in aanmerking komen

Daarbij kunnen dan ook de resultaten worden betrokken van de in het bestuurlijk overleg MIRT

2016 regio Oost afgesproken uitwerking van de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze terreinen

in Gelderland Hoewel de betekenis van deze nog te maken selectie van terreinen voor
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waterveiligheid beperkt is kiezen we er bewust voor om niet te adviseren deze terreinen buiten het

toepassingsbereik van de Bgr te brengen omdat onder het regime van een secundair rivierbed’

een toets op waterveiligheid ook in de toekomst mogelijk blijft Aangezien de selectie plaatsvindt op

basis van de voorkeursstrategie waarbij de noodzaak om deze terreinen beschikbaarheid te

houden voorde iange termijn waterveiligheid wordt meegewogen is daarna bij de

vergunningaanvraag maatwerk mogeiijk bij de toetsing aan feitelijke beiemmering’

Om de heiderheid verder te vergroten bevelen we aan de termen ‘stroomvoerend’ en ‘bergend’

aan te passen en te veranderen in ‘primair rivierbed’ en ‘secundair rivierbed’ Deze namen

verwijzen directer naareen verschil in regime in plaats van een verschil in rivierkundige situatie

die ter plaatse niet altijd kan worden uitgelegd

Concreet leidt dit tot het volgende aanpassingsvoorstel in de beleidsregels

Artikel 1 Definitiebepalingen

1 In dit besluit wordt verstaan onder

c secundair rivierbed regime het afwegingskader dat geldt op het gedeelte van het rivierbed

aangegeven op de bij dit besluit behorende detailkaart

d primair rivierbed regime het afwegingskader dat geldt op het gedeelte van het rivierbed

aangegeven op de bij dit besluit behorende detailkaart

1 5 Verbeteren samenwerking overheden

In de samenwerking tussen initiatiefnemers provincies gemeenten waterschappen en RWS is al

veei verbeterd in de afgeiopen jaren Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet naar

verwachting in 2019 zal een nieuwe impuls worden gegeven aan de samenwerking tussen

overheden vanuit de 1 loket gedachte Vooruitiopend op de invoering van de Omgevingswet

stellen we voor om de samenwerking en informatie uitwisseling in de fase van vooroverleg

tussen initiatiefnemers gemeenten waterschappen en RWS verder te verbeteren Doel daarvan is

om meer en eerder duideiijkheid te kunnen geven aan en bij te dragen aan een snelier proces voor

initiatiefnemers Concreet steilen we voor ditte bereiken door

■ Het vergroten van de bekendheid van de Bgr bij gemeenten door het organiseren van

jaarlijkse netwerkbijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen metals doel dat iokaie

overheden de Bgr eerder in het planproces meenemen
■ Werkafspraken te maken over het vooroverleg en een ‘informeel pre advies’ van RWS

waarin op basis van een concept plan een eerste uitspraak wordt gedaan over 1 de

kansrijkheid van het initiatief en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden 2 de te

volgen procedure inclusief planning en 3 tips over de mogelijkheden van maatwerk Het

concept plan moet hiervoor duideiijkheid geven over de uit te voeren functies activiteiten

omvang en iigging
■ De mogelijkheid bekijken om de Bgr aan te melden als 66n van de pilots voor

samenwerking op basis van de nieuwe Omgevingswet Hiermee kan niet alleen ervaring
worden opgedaan met stroomlijning van procedures tussen bevoegde gezagen maar ook

met zachtere elementen als houding en gedrag in relatie met verzoeken van

initiatiefnemers
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Om het toegenomen begrip dat tijdens de evaluatie en het proces van dit advies is ontstaan tussen

de betrokken partijen verder vast te houden stellen we voor om een ‘Begeleidingsgroep Bgr’ in

stand te houden voor het kunnen begeleiden van de aanpassing van de Bgr en voor het

regelmatig kunnen blijven bespreken van knelpunten en kansen in de uitvoeringspraktijk Mogelijke

agendapunten zijn
• Een concept handreiking
• Afspraken over de toepassing van het pre advies

• Hoe loopt de ketensamenwerking en de praktijk van de vergunningverlening onder andere

cultuur en houding
• Ervaringen met een meer gebiedsgerichte benadering
• Afstemming met andere instrumenten Natura 2000 PAS etc

• Tot welke effecten leidt de ter zijn tijd aangepaste beleidslijn zijn er minder

kneipunten etc

Wat levert stap 1 ‘Verhelder het doel en de werkingssfeer van de Bgr’ op

• Helderheid waterveiligheid centraal te benutten door alle overheden

• Op lokaal niveau sneller helder of en waarom een initiatief wel niet toelaatbaar is met

explicieter de ruimte voor maatwerk

• Voor een beperkt aantal gebieden lokaal minder strenge voorwaarden denk aan

stroomiuwe gebieden selectie van hoogwatervrije terreinen J
2 Creeer ruimte voor initiatieven die niet ten koste gaan van waterveiligheid

Uit de evaluatie van de Bgr is gebleken dat soms initiatieven zijn afgewezen waarbij het belang

van de waterveiligheid niet of maar beperkt een rol speelde Om dit zoveel mogelijk te voorkomen

stellen we de volgende aanpassingsvoorstellen voor

2 1 Verruimen definitie ‘kleine activiteit’

Om op een verantwoorde manier iets meer ruimte te geven voor kleine activiteiten bevelen we aan

om de toelaatbaarheid van slopen en vervangende nieuwbouw ook formeel te regelen en om te

komen tot een verdere vereenvoudiging van de regels voor eenmalige uitbreiding van bebouwing

Op dit moment doet de Bgr geen uitspraken over de toelaatbaarheid van het slopen van bestaande

bebouwing in het rivierbed en deze te vervangen voor nieuwbouw In de praktijk wordt op basis

van interne werkafspraken binnen RWS deze mogelijkheid al geboden

Het voorstel is het formeel te reguleren dat slopen van bebouwing en het vervolgens

vervangen voor nieuwbouw is toegestaan door het opnemen van een nieuw onderdeel onder

artikel 3 Daarbij wordt de voorwaarde gesteld dat in het stroomvoerend regime geen omzetting

mag plaatsvinden van een riviergebonden functie naar een niet riviergebonden functie In

tegenstelling tot de huidige werkafspraak stellen we voor om functiewijzigingen binnen de categorie

riviergebonden of niet riviergebonden functies wel mogelijk te maken omdat deze afweging vanuit

waterveiligheid niet relevant is In het ruimtelijke ordeningsspoor kan bovendien worden geregeld

welke functies toelaatbaar worden geacht
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Een tweede mogelijkheid om meer ruimte voor kleine activiteiten te realiseren is om de 10

regeling voor eenmalige uitbreiding van bebouwing te vereenvoudigen We stellen voor om

deze vereenvoudiging door te voeren door

• De 10 uitbreidingsmogelijkheid toe te passen op een aaneengesloten terrain van een

eigenaar {in plaats van 10 per perceel of bouwblok

• De 10 alleen te berekenen voor het bebouwingsvolume of indien dit niet mogelijk is het

oppervlakte van de bebouwing en niet beide

• De 10 niet meer te berekenen per sub functie mits er g66n omzetting van riviergebonden

naar niet riviergebonden functie in stroomvoerend regime plaatsvindt

Dit betekent dat we het volgende tekstvoorstel doen voor aanpassing van art 3 De overige

aanpassingen kunnen in de Handreiking voor de aangepaste Bgr worden verwerkt

Artikel 3 Kleine tijdelijke of voor het rivierbeheer noodzakelijke activiteiten

In het rivierbed wordt onverminderd het bepaalde in artikel 7 eerste lid toestemming gegeven

voor

e het slopen van bebouwing en vervangen door nieuwbouw mits ergeen sprake is van wijziging

van een riviergebonden activiteit naar een niet riviergebonden activiteit in het stroomvoerend

regime

2 2 Verhelderen begrip ‘openbaar belang’

Onder de huidige regels kunnen ook regionale en lokale belangen in beginsel het gewicht “groot

openbaar belang krijgen In de praktijk wordt dit alleen nog niet vaak zo ervaren en wordt de uitleg

van groot openbaar belang meestal beperkt tot nationale belangen 0ns voorstel is om de

toelichting van artikel 6a van de beleldsregels zodanig aan te passen dat het duidelijk wordt dat

met groot openbaar belang zowel nationale regionale als lokale belangen kunnen worden

bedoeld Dit betekent geen verruiming van de mogelijkheden maar leidt wel tot meer duidelijkheid

aan de voorkant bij de toetsing In alle gevallen blijft een stevige motivering nodig om van de

betreffende uitzonderingsbepalingen in art 6 gebruik te kunnen maken en kunnen initiatiefnemers

naar de rechter stappen als ze het niet eens zijn met de gemaakte afweging

2 3 Verruimen aantal en omschrijving van riviergebonden activiteiten

Voor riviergebonden activiteiten geldt een minder streng afwegingskader binnen de Bgr In de

evaluatie is als knelpunt genoemd dat de huidige lijst als ‘te beperkt’ wordt ervaren en als te

theoretisch’ met name wanneer het gaat om riviergebonden en niet riviergebonden activiteiten in

samenhang mogelijk te maken Bijvoorbeeld bij functiemenging op een terrein of het realiseren van

nevenactiviteiten om een riviergebonden activiteit rendabel te houden

Wij stellen voor om een beperkt aantal riviergebonden activiteiten toe te voegen aan de

bestaande lijst Het betreftde volgende activiteiten die ook in de evaluatie zijn genoemd
• extensieve uiterwaardrecreatie fiets en wandelpaden bruggetjes ondersteunende tijdelijke

horecavoorzieningen etc

• specifiek aan scheepvaart gelieerde activiteiten scheepselektrotechniek scheepsinrichting
etc niet bedoeld zijn distributiecentrum opslag e d

• activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden grondgebonden agrarische

activiteiten natuur en landschapsbeheer etc
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Voor de bestaande riviergebonden activiteit ‘natuur’ stellen we voor deze aan te passen tot

‘natuur cultuurhistorische landschapselementen of waterkwaUteit\ en deze omschrijving bij

de toepassing van de Bgr niet te beperken tot de Ecologische hoofdstructuur EHS en of het

Natuurnetwerk

Dit advies leidt tot het volgende tekstvoorstel voor aanpassing van artikel 5^

Artikel 5 Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime

Voorde navolgende riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het

stroomvoerend regime van toepassing is wordt onverminderd het bepaalde in artikel 7 tweede lid

toestemming gegeven

a de aanleg ofwijziging van waterstaatkundige kunstwerken

b de realisatie van voorzieningen voor een betere en veilige afwikkeling van de beroeps en

recreatievaart

c de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales

d de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten

uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier

e de aanleg ofwijziging van scheepswerven en soecifiek daaraan verbonden bedriifsactiviteiten

f de realisatie of wijziging van natuur cultuurhistorische landschapselementen of waterkwaliteit

g de uitbreiding van bestaande steenfabrieken

h de realisatie van voorzieningen die onlosmakelijk met waterrecreatie en extensieve

uiterwaardrecreatie zijn verbonden of

i de winning van oppervlaktedetfstaffen

j activiteiten relevant voor beheer van buitendiikse aebieden

Vender stellen we voor om meer ruimte te creeren voor niet riviergebonden activiteiten maar alleen

in gevallen waarin ze kunnen bijdragen aan de continuering of verduurzaming op gebied van de

energievoorziening van al bestaande riviergebonden activiteiten Dit kan worden ingevuld door een

herformulering van artikel 6b zodat de mogelijkheden voor niet riviergebonden activiteiten worden

verruimd indien deze onlosmakelijk verbonden zijn met de reeds bestaande riviergebonden
activiteit Dit voorstel geeft invulling aan het ‘verwantschapschterium’ zoals ingebracht door het

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu Concreet stellen we de volgende tekst voor^

Voor niet riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend

regime van toepassing is wordt geen toestemming gegeven tenzij onverminderd het bepaalde in

artikel 6 sprake is van

b een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang of verduurzaming van de energievoorziening van

het bedrijf voor de continuering van bestaande riviergebonden bedrijven en grondgebonden

agrarische bedrijven en de activiteit redeiijkerwijs niet buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd

^
Als de definitie voor ‘specifiek aan scheepswerf verbonden bedrijfsactiviteiten’ niet voldoende waarborgen

kan bieden voor waterveiligheid wordt als alternatief geadviseerd om deze aanpassing in de handreiking te

verwerken
®
Deze mogelijkheid voor nieuwe activiteiten voor riviergebonden functies staat naast de mogelijkheid voor

eenmalige uitbreiding van 10 van de bebouwing artikei 3 Bij toepassing van artikel 7b geldt daarmee geen

beperking tot 10
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Voor al deze voorstellen geldt dat de aanpassingen voldoende concreet zijn afgebakend om een

onverantwoord ruimtegebruikte voorkomen En ten tweede blijven de ‘algemene voorwaarden’ van

de Bgr van kracht waarmee de waterveiligheid kan worden geborgd algemene voorwaarden in art

7

2 4 Mogelijk maken duurzame energie afhankelijk van wind of zon

In de discussie over mogelljke ultbreiding van het aantal riviergebonden functles Is ook de

suggestie gedaan om voorzieningen voor duurzame energie bijvoorbeeld afhankelijk van wind en

zon mogelijk te maken In directe zin is hier geen sprake van riviergebonden activiteiten mogelijk

met uitzondering van de waterkrachtcentrales die al als riviergebonden activiteit zijn opgenomen In

indirecte zin gezien het karakter van het rivierenlandschap zijn functiecombinaties op het gebied

van rivieren en duurzame energie denkbaar Om meer mogelijkheden hiervoor te creeren stellen

we voor om deze functies niet als riviergebonden activiteiten op te nemen maar toe te voegen als

uitzonderingsbepaling bij de niet riviergebonden functies art 6 De toelaatbaarheid van een

activiteit is uiteraard ook afhankelijk van de afweging in het ruimtelijk spoor door Rijk en regio

Een concreet tekstvoorstel voor een nieuw artikel 6 f ziet er als voIgt uit

Artikel 6 Niet riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime

Voor niet riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend

regime van toepassing is wordt geen toestemming gegeven tenzij onverminderd het bepaalde in

artikel 7 tweede lid sprake is van

f Voorzieningen voor duurzame energie afhankeliik van water wind of zon

2 5 Uitvoeren studie voor ‘tijdelijk ruimtegebruik’

In de analyse zijn voorstellen uitgewerkt om meer mogelijkheden te creeren voor tijdelijk

ruimtegebruik denk aan het verlengen van de seizoensduur van een activiteit als geen hoogwater

wordt verwacht of het voor een veel langere periode bijvoorbeeld 10 a 20 jaar mogelijk maken

van activiteiten die nu niet worden vergund vanwege een feitelijke belemmering voor toekomstige

rivierverruiming De uitlegbaarheid van de Bgr zou aan kracht winnen omdat een directe relatie

wordt gelegd met de ervaren veiligheidssituatie ter plaatse De voorstellen kennen ook veel

nadelen met name op het gebied van praktische uitvoerbaarheid vraagt meer toezicht en

handhaving en de juridische en politiek bestuurlijke borging dat wat tijdelijk is ook niet permanent

wordt

Tegen deze achtergrond adviseren we om de voorstellen voor tijdelijk ruimtegebruik nu niet te

implementeren Wei bevelen we aan in een juridische studie voor tijdelijk ruimtegebruik te

verkennen of en zo ja op welke manieren tegemoet kan worden gekomen aan de genoemde

knelpunten Daarbij kunnen ook de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet worden

meegenomen Als 66n van de varianten om in deze studie te verkennen zien we de mogelijkheid
om art 7 b aan te passen in plaats van art 3 over kleine tijdelijke activiteiten Artikel 7 b geeft de

algemene voorwaarde dat ‘er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de

afvoercapaciteit’ Als dit artikel wordt aangepast in de zin dat er geen sprake mag zijn van een

‘permanente feitelijke belemmering’ dan opent dit wellicht mogelijkheden om tijdelijke activiteiten

onder voorwaarden meer toe te staan

Advies Aanpassing Beleidslijn grote rivieren 20

206223 0223



Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Wat levert stap 2 ‘Creeer ruimte voor initiatieven die niet ten kosten gaan van

waterveiligheid’ op

• Beperkt meer ruimte voor maatschappeiijk gewenste ontwikkelingen in het rivierbed

• Ontwikkelingen die vanuit rivierkundig perspectief niet gewenst zijn grootschalige

woningbouw intensieve recreatie etc worden nog steeds geweerd

Versterk gebtedsgerichte benadering van initiatieven binnen randvoorwaarden3

3 1 Verhelderen en stimuieren gebruik van het gebiedspian

Oorspronkelijk is het gebiedspian op basis van artikel 6d van de Bgr gericht op het mogelijk maken

van een of meerdere niet riviergebonden activiteiten in combinatie met een rivierverruimende

maatregel waarbij het totaal per saldo bijdraagt aan meer ruimte voor de rivier In de praktijk is

verwarring ontstaan over het gebiedspian Hoewel het daarvoor wel kan worden benut is artikel 6

en het gebiedspian oorspronkelijk niet bedoeld als uitzonderingsgrond voor individuele kleine

niet riviergebonden activiteiten of voor grootschalige gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld

grootschalige woningbouw Zo kan artikel 6d echter wel worden gei nterpreteerd waardoor de

voorwaarde om per saldo meer ruimte voor de rivier te realiseren met name voor afzonderlijke
kleine initiatieven als onevenredig wordt ervaren Het gebiedspian is ook niet bedoeld als

beleidsplan of beleidsvisie om een integraal afwegingskaderte bieden Daarvoor bestaan in het

Deitaprogramma denk aan voorkeursstrategie en of in het ruimtelijke ordeningsspoor voldoende

andere instrumenten denk aan masterplan gebiedsvisie etc

Tegen deze achtergrond pleiten we ervoor om meer helderheid te bieden door terug te gaan naar

de oorspronkelijke en beperktere betekenis van het gebiedspian namelijk als mogelijkheid om

6§n of meerdere initiatieven van initiatiefnemers te bundelen in 66n plan of project dit te koppelen

aan een rivierverruimende maatregel en voor dit hele pakket in een gecoordineerd procedure een

vergunning aan te vragen bij RWS Juist door initiatieven te combineren kunnen meer kansen

ontstaan om te voldoen aan de voorwaarde om meer ruimte voor de rivier te creeren zeker als

overheden hieraan pro actief en eventueel financieel bijdragen Hoewel ook individuele activiteiten

gebruik kunnen blijven maken van het gebiedspian wordt de uitlegbaarheid van het artikel vergroot

omdat duidelijk wordt dat de stevige eis van meer ruimte voor de rivier gebaseerd is op de

veronderstelling dat meer initiatieven samen deze voorwaarde makkelijker kunnen invullen Naast

deze gebiedsplannen zou in het ruimtelijke ordeningsspoor meer gebruik kunnen worden gemaakt
van integrate visies afgestemd op de Bgr als richtinggevende kaders voor gebiedsplannen

Om deze betekenis van het gebiedspian te verhelderen stellen we de volgende aanpassing voor

van de beleidsregel

Artikel 6 Niet riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime

Voor niet riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend

regime van toepassing is wordt geen toestemming gegeven tenzij onverminderd het bepaalde in

artikel 7 sprake is van

d 66n of meerdere activiteit en die in een oecodrdineerde veraunninaaanvraaa per saldo meer

ruimte voor de rivier opieveren op een rivierkundig bezien aanvaardbare iocatie
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Uit de evaluatie is gebleken dat het samenbrengen van initiatieven in de praktijk lastig en complex

is Dat vraagt een pro actieve overheid die de verschillende initiatieven belangrijk vindt en de rol op

zich wi nemen om het proces en de procedure voor de verschillende initiatiefnemers te

coordineren Daarnaast beperkt de huldige Bgr de mogelijkheden voor een meer gebledsgerichte

afweging In ons advies bevelen we provincies en gemeenten als eerst verantwoordelijke

gebiedsregisseurs dan ook aan om bij initiatieven die provinciale of gemeentelijke belangen

ondersteunen een pro actieve rol op zich te nemen door te inventariseren welke initiatieven in

een bepaald gebied en periode spelen deze bij elkaar te brengen en actief te zoeken naar

mogelijkheden om deze initiatieven te verbinden RWS en waterschappen kunnen

ondersteunen door informatie te delen over welke potentiele maatregelen voor rivierverruiming in

een gebied voorhanden zijn Ook bevelen we aan om in een aantal pilots invulling te gaan geven

aan meer mogelijkheden voor het kunnen compenseren op gebiedsniveau zie 3 4

Verder adviseren we af te zien van het voorstel om het gebiedsplan artikel 6d onder te brengen in

het uitzonderingsartikel voor projecten in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier artikel 6e

Deze koppeling zou namelijk betekenen dat gebiedsplannen op initiatief van diverse

initiatiefnemers alleen mogelijk kunnen zijn in het kader van rivierverruimingen binnen het

Deltaplan Waterveiligheid op initiatief van de overheid Daarmee beperken we de mogelijkheden

om via private initiatieven bij te dragen aan meer ruimte voor de rivier

3 2 Actievere faciliterende rol van overheden

In de huidige praktijk staan in principe de initiatiefnemers aan de lat om de wijze van compenseren

en of het crefiren van per saldo meer ruimte voor de rivier’ op basis van artikel 6d uit te werken

De ervaren complexiteit door initiatiefnemers en de kansen die zich kunnen voordoen om juist ook

de doelen van de Bgr te realiseren rechtvaardigen een actievere en meer faciliterende rol van

overheden Vooral in situaties waarbij initiatieven bijdragen aan nationale regionale of lokale

doelen De voorstellen die we hiervoor doen bevorderen de uitvoerbaarheid van een gebiedsplan

gericht op meer ruimte voor de rivier en dragen bij aan een meer gedeelde verantwoordelijkheid

van initiatiefnemers en overheden om maatregelen voor compensatie en of rivierverruiming te

realiseren

Wij adviseren overheden om een actievere meer faciliterende rol op de volgende manieren in te

vullen

1 Bij voorgenomen maatregelen voor dijkversterkingen en rivierverruimingen kan door

gemeenten waterschappen provincies en Rijkswaterstaat actiever gekeken worden of er

initiatieven in de omgeving zijn die meege toppe d kunnen worden in de plannen en

uitvoering van deze maatregelen In de handreikingen voor onderzoeken en verkenningen in

het kader van HWBP MIRT zijn deze intenties ook al opgenomen maar de

praktijkervaringen zijn nog pril Ook in de recente evaluatie van het Deltaprogramma is

geconstateerd dat het integrale karakter van het Deltaprogramma nog kan worden versterkt

TopConsult 2016

FInancieel bij te dragen aan initiatieven door de mede bekostiging van compensatie en of

rivierverruimende maatregelen uit de publieke middelen als de initiatieven bijdragen aan

rijks regionale en of lokale doelen en prioriteiten Het is mogelijk dat Rijk provincie

gemeenten en of waterschappen financieel bijdragen aan de bekostiging van deze

2
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maatregelen van ondernemingen zonder dat er sprake is van onverenigbare staatssteun

Daarvoor is wel nodig om de bijdrage te laten passen binnen de door de Europese

Commissie gestelde kaders bijvoorbeeld bijdrage per initiatiefnemer niet hoger dan

200 000 Euro per drie belastingjaren Een alternatief is om een generieke regaling op te

stellen en deze ter toetsing voor te leggen aan de Europese Commissie

Het verkennen door het Rijk van de mogelijkheden om vaker en in meer gebieden de

mogelijkheid toe te passen voor initiatiefnemers om een financiele afdracht van de

rivierverruimende maatregel te doen en onder welke voorwaarden Bijvoorbeeld door de

mogelijkheden te onderzoeken voor het oprichten van een fonds door Rijk of regio waarin

private initiatiefnemers een storting doen voor de rivierverruimende maatregel veelal

inclusief compensatieopgave en waarbij verankerd is dat de middelen worden ingezet voor

uitvoering van rivierverruimende maatregelen uit het Deltaplan Waterveiligheid De storting

in het fonds en de opname in het Deltaplan Waterveiligheid v orden dan opgevat als invulling

van de huidige beleidsregel dat financiering en tijdige realisering gezekerd moeten zijn art

7 Bij de vormgeving van het fonds is het van belang verder uit te werken welke

bestuursorganen op welke manier betrokken zijn bij het fonds en in welke verhouding ze

staan ten opzichte van de initiatiefnemers

3

Hoewel deze drie voorstellen de uitvoerbaarheid van gebiedsplannen verbeteren blijft de

toepassing ervan in de praktijk complex Dat ligt ook aan factoren die buiten de werkingssfeer van

de Bgr liggen zoals benodigde onteigeningen afstemmen van wensen van verschillende

initiatieven het wel of niet parallel lopen in de tijd van initiatieven etc

Wat betreft het mogelijk ontkoppelen in de fyd van de realisatie van initiatieven en de realisatie

van de compenserende of rivierverruimende maatregelen pleiten we ervoor om voor

compenserende maatregelen de beleidsuitspraak te handhaven dat de compensatie vooraf of

gelijktijdig metde ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd zoals al opgenomen in de

beleidsbrief‘Regie op Ruimte in het rivierbed’ Bij compensatie later in de tijd verslechtert tijdelijk

de waterveiligheidssituatie en nemen de risico’s van onvoldoende borging toe Voor

rivierverruimende maatregelen geldt nu ook al dat ze later in de tijd mogen worden gerealiseerd
binnen 10 jaar met name vanwege een betere borging van de bekostiging en uitvoering van de

maatregelen

3 3 Uitvoeren casestudies voor ‘compenseren op gebiedsniveau’

Op grond van de huidige Bgr vindt de toetsing van de waterstandseffecten van een initiatief plaats

op de locatie van de ingreep Daarbij moet er sprake zijn van een zo gering mogelijke

waterstandsverhoging cf Bgr art 7 1c en moeten resterende waterstandseffecten worden

gecompenseerd cf Bgr art 7 2 De benodigde compensatie moet zo dicht mogelijk bij de locatie

van de ingreep plaatsvinden om de veiiigheidssituatie ter plaatse niet te laten verslechteren In ons

onderzoek is de mogelijkheid verkend van een meer gebiedsgerichte benadering waarbij op het

schaalniveau van een groter gebied naar de effecten 6n de mogelijkheden voor compensatie wordt

gekeken zoals onder welke voorwaarden criteria compensatie niet in de directe nabijheid van een

activiteit acceptabel is In essentie wordt hierbij lokaal een resterende waterstandsverhoging

geaccepteerd dus geen compensatie tot 1 mm mits per saldo op gebiedsniveau een verbetering

van de waterveiligheid ontstaat Onze voorlopige conclusie is dat dit een interessant perspectief

kan bieden juist omdat het zowel positief is voor de waterveiligheid als een meer integrate
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benadering mogelijk maakt Deze wijze van gebiedsgericht afwegen is mogelijk op basis van de

beieidsregels bij toepassing van artikei 6d doordat de voorwaarde voor compensatie van

waterstandseffecten artikei 7 2 niet van toepassing is op artikei 6d maar in de Handreiking wordt

expiiciet gesteld dat waterstandsverhogende effecten ais gevoig van het initiatief in ieder gevai op

de locatie van de bouwactiviteit moeten worden gecompenseerd De beieidsregels en de

handreiking vormen samen het kader waarbinnen Rijkswaterstaat artikei 6 d in de praktijk toepast

Voor riviergebonden functies bieden de beieidsregels deze mogeiijkheid niet omdat artikei 7 2

daarop van toepassing is Daarnaast is erdiscussie over de praktische en beleidsmatige uitwerking

van dit voorstei ook in reiatie met de betekenis van de nieuwe normering

Ons advies is daarom om nu nog geen definitief besluit te nemen over deze aanpassing maar wel

om in 2017 enkele casestudies ‘compenseren op gebiedsniveau’ te starten Doel van deze

casestudies is om de voorwaarden en voor en nadeien compieter in beeld te brengen met

aandacht voor het onderscheid tussen riviergebonden en niet riviergebonden functies en het

verschii tussen de formele regels en de uitvoeringspraktijk handreiking Op basis van de

resultaten van de casestudies kan worden bezien of aanpassing van de beieidsregels en

onderliggende documenten in het bijzonder de handreiking wenselijk en mogelijk is

Aanvullende suggestie te onderzoeken in casestudie ‘compenseren op gebiedsniveau’

Op basis van voortschrijdend inzicht en de gedachtewisseling tijdens het informeel overleg van het

OIM waarin nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor activiteiten die leiden tot een

waterstandsdaiing adviseren wij om in de casestudie het volgende aanpassingsvoorstel te

onderzoeken Omdat dit aanpassingsvoorstel niet is besproken tijdens de bijeenkomsten met

stakeholders hebben we deze niet integraal opgenomen in het advies maar in een apart

tekstkader geplaatst

De volgende aanpassing van de Bgrzou ook aan riviergebonden functies en activiteiten in het

bergend regime de mogeiijkheid bieden voor een gebiedsgerichte afweging waarbij persaido op

gebiedsniveau meer ruimte voor de rivier wordt gecreeerd

Artikei 7 2

Het eerste lid Is van overeenkomstige toepassing voor het geven van de toestemming bedoeld in

de artikelen 4 5 en 6 aanhef en de onderdelen a b en c met dien verstande dat de resterende

waterstandseffecten ofde afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd
of persaido op gebiedsniveau meer ruimte voorde rIvier wordt aereaiiseerd oo een rivierkundia

bezien aanvaardbare locatie waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen

gezekerd zijn

Daarnaast dient bij dit aanpassingsvoorstel ook de handreiking aangepast te worden op de eis dat

waterstandsverhogende effecten op de iocatie van de activiteit moeten worden gecompenseerd

Dit advies voor pilots compenseren op gebiedsniveau hangt samen met ons advies om de

uitwerking van zo gering mogelijke waterstandsverhoging’ te handhaven zie advies 1 2 De reden

om die uitwerking te handhaven maar wel voor deze pilots te kiezen hangt samen met de kansen

die we zien om met een gebiedsgerichte benadering per saldo bij te dragen aan de waterveiligheid

op gebiedsniveau Hierdoor is ook het risico op cumulatie van waterstandseffecten beperkt

Advies Aanpassing Beleidslijn grote rivieren 24

206223 0223



Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

3 4 Aanpassing artikel over PKB Ruimte voor de Rivier

In de beleidsregels van de huidige Bgr{art 6e is opgenomen dat voor niet riviergebonden

activiteiten in het stroomvoerend regime geen toestemming vi ordt gegeven tenzij die activiteit

onderdeel uitmaakt van een projectbesluit in de planologische kernbeslissing PKB Ruimte voor

de Rivier De maatregelen in het kader van deze PKB zijn grotendeels uitgevoerd of in uitvoering

nieuwe rivierverruimende maatregelen warden nu voorbereid in het kader van het Deltaplan

Waterveiligheid Daarom is het nodig de tekst van dit artikel te actualiseren We stellen daarom

voor artikel 6® de volgende tekstaanpassing
^
voor

Artikel 6 Niet riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime

Voor niet riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend

regime van toepassing is wordt geen toestemming gegeven tenzij onverminderd het bepaaide in

artikel 7 sprake is van

e een activiteit die onderdeel uitmaakt van een projectbesluit als bedoeld in de planologische

kernbeslissing Ruimte voor de Rivier of een oroiectolan Waterwetvoor een rivierverruimende

maatreael uit het Deltaplan Waterveiligheid en waarvan de uitvoering mede door de Minister wordt

gefinancierd

Wat levert stap 3 ‘Versterk gebiedsgerichte benadering’ op

• Vergroting uitvoerbaarheid van gebiedspiannen meer kansen om aan voorwaarden te

voldoen al blijft dit complex
• Beperkt meer ruimte voor ontwikkelingen bij een gebiedsgerichte afweging die ook

bijdraagt aan grotere waterveiligheid

Tot slot

Om een beeld te schetsen van het opiossend vermogen van de voorstellen is in het kader op

bladzijde 25 tm 27 een overzicht opgenomen van cases uit de evaluatie waarbij discussies zijn

gevoerd over de toepassing van de huidige Bgr aangeleverd door diverse betrokkenen met een

aanduiding van de mogelijke betekenis van het advies voor dit soort cases in de toekomst na

aanpassing van de Bgr

3 2 Aanbevelingen

In aanvulling op ons advies over aanpassing van de Bgr en de uitvoeringspraktijk komen we tot de

volgende aanbevelingen om de effectiviteit van een aangepaste Bgr verder te vergroten

Afhankelijk van de mate waarin ons advies wordt overgenomen bevelen we aan om indien

nodig de Bgr in zijn geheel in te trekken en een geoptimaliseerde Bgr in procedure te

brengen om de gewenste aanpassingen van de Bgr volledig te kunnen realiseren en toe te

lichten uit het oogpunt van uitlegbaarheid en draagviak Dit draagt bij aan een overzichtelijk
stelsel van Bgr documenten maar moet wel passen binnen de inspanningen en de

procedurele consequenties die hiermee samenhangen

1

Dit artikel is niet van toepassing voor dijkversterkingen zie ook aanbeveling 3
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2 De beleidsregels van de Bgr werken ook door in het Besluit algemene regels ruimtelijke

ordening Barro en in het Besluit kwaliteit leefomgeving Bkl onder de nieuwe

Omgevingswet We constateren dat er verschillen zitten tussen de tekst van de Bgr en de

tekst in het Barro Hoewel beide instrumenten een anderdoel hebben bevelen we aan om

na aanpassing van de Bgr zorg te dragen voor een consistente doorvertaling van de tekst

in de Bgr in het Barro {als onderdeel van het nieuwe Bkl en in de Stuurgroep Water

duidelijkheid te geven over de procedure en het tijdpad voor de doorvertaling

3 Een van de aanpassingsvoorstellen uit de evaluatie had betrekking op compensatie bij

bultendljkse dijkversterklng Tijdens dit traject is duidelijk geworden dat de werkafspraak

over buitendijkse dijkversterkingen nietvan toepassing is voor dijkversterkingen uitgevoerd

door de waterschappen omdat deze dijkversterkingen niet getoetst worden aan de Bgr Er

geldt wel een compensatieplicht voor dijkversterkingen op basis van het Waterbesluit art

6 15 Het is gewenst om dit nieuwe inzicht te communiceren richting alle betrokkenen en

met elkaar te bekijken wat dit betekent voor de wijze van compenseren bij buitendijkse

dijkversterkingen

4 Aanbevolen wordt om de ruimtelijke visies en plannen voor het rivierengebied in

overeenstemming te brengen met de aangepaste Bgr Nu is in de praktijk het strengste van

de beide sporen ruimtelijke ordening versus waterspoor uiteindelijk bepalend voor de

toelaatbaarheid van een activiteit Integrals ruimtelijke visies en plannen voor het

rivierengebied die in overeenstemming zijn met de Bgr versterken de helderheid naar

initiatiefnemers bijvoorbeeld als integraal kader voor gebiedsplannen en anticiperen

bovendien op de invoering van de nieuwe Omgevingswet 1 loket gedachte

5 Uit oogpunt van beleidsconsistentie tussen het beheerinstrument Bgr en het

ontwikkelspoor van het Deltaprogramma bevelen wij aan

a de geactualiseerde Voorkeursstrategie voor het rivierengebied door te vertalen in de

Bgr betekenis voor begrenzingen en toetsing aan feitelijke belemmering

b op termijn als ervaringen zijn opgedaan met de aangepaste toetsingsrondes op basis

van de nieuwe normering opnieuw te bezien of en in welke mate de nieuwe

normering most worden doorvertaald in de Bgr betekenis voor de randvoorwaarden

en uitwerking hiervan in het afwegingskader Een wijziging van de

waterveiligheidsbenadering van de Bgr van het huidige fysiek ruimte vrijhouden voor

berging en afvoer naar afweging van risico s op grond van meer faalmechanismen

kan de randvoorwaarde van behoud van afvoer en bergingscapaciteit en daarmee

een ‘zo gering mogelijke waterstandsverhoging’ in een nieuw licht plaatsen

6 In het rivierengebied zijn in het verleden vergunningen verleend die vervolgens niet of niet

volledig zijn benut In de modellen van RWS waarop vergunningverlening wordt gebaseerd
is wel al rekening gehouden met het waterstandsverhogende effect van de ingrepen die in

de praktijk dus nog niet zijn uitgevoerd Aanbevolen wordt om deze vergunningen in te

trekken en de ‘modelruimte’ die hierdoor ontstaat te gaan benutten voor het hoofddoel van

de Bgr waterveiligheid
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7 Aanbevolen wordt om de monitoring van initiatieven van wel en niet verleende

vergunningen en van de feitelijke ruimtelijke ontwikkeling in het toepassingsgebied van de

Bgr te versterken En om de resultaten daarvan periodiek te publiceren om de informatie

uitwisseling tussen initiatiefnemers vergunningverleners en betrokken overheden te

verbeteren Een beter inzicht in deze gegevens kan een belangrijke basis bieden voor

toekomstige evaluaties en voor de waging van mogelijke aanpassingen van de Bgr in de

toekomst weging van de aard en omvang van aanpassingen in relatie met de aard en

omvang van het probleem

8 In lijn met onze voorstellen om een ‘Bgr Begeleidingsgroep’ van betrokken partijen te

handhaven en de monitoring en uitwisseling van feitelijke ontwikkelingen te versterken

bevelen we ook aan te voorzien in een Jaarlijks netwerkmoment om kansen knelpunten en

ontwikkelingen met alle betrokkenen te delen Dit kan voorzien in de behoefte om ‘het

verhaal achter de Bgr beter uit te dragen en om de uitlegbaarheid in de praktijk te blijven

bewaken In praktische zin kan hiervoor ook het jaarlijkse Nationale Deltacongres worden

benut waardoor zowel het belang van integrate ontwikkeling als van zorgvuldig beheer van

het rivierengebied in samenhang kan worden uitgedragen
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lllustratie Opiossend vermogen van het advies

Om een beeld te schetsen van het opiossend vermogen van de voorstellen voIgt hieronder een overzicht van

cases uit de evaluatie waarbij discussies zijn gevoerd over de toepassing van de huidige Bgr aangeleverd

door diverse betrokkenen met een aanduiding van de mogelijke betekenis van het advies voor dit soort cases

in de toekomst na aanpassing van de Bgr Het is niet mogelijk om een definitieve uitspraak te doen over het

opiossen van het knelpunt omdat daarbij het gehele vergunningsdossier betrokken moeten worden we gaan

niet op de stoel van de vergunningverlener zitten We verwachten wel dat diverse situatie tot andere

uitkomsten kunnen ieiden bij overname van ons advies

CasusNr Typering casus uit de evaiuatie Reiatie met ons advies aanpassing Bgr

Maas

Oolderplas Noordplas

Roermond

1 initiatieven verbonden in gebiedsplan met

regionaal fonds voor bijdrage

compensatiemaatrege len orga nisatorisch

en juridisch complex en uitvoerbaarheid

nog onbekend

Adviezen over pro actiever rol en bijdrage in

financiering kunnen helpen maar uitvoering

zal complex blijven oorzaken liggen deels ook

buiten de Bgr

2 Maasheggen Cuijk Spanningsveld behoud en ontwikkeling

cultuurhistorisch landschap iittot

Programma Stroomlijn en Bgr

Opname van cultuurhistorische

landschapselementen als riviergebonden

functie kan integrale afweging bevorderen

3 Horecaboof in

passantenhaven Mook

Horecaboot niet toelaatbaar vanwege niet

riviergebonden functie in stroomvoerend

regime

Blijft niet toelaatbaar tenzi] de plek gaat vallen

onderde kleine aanpassingen van begrenzing

bergend regime en of de uitkomsten van de

pilots tijdelijk gebruik perspectief bieden

4 Verplaatsing

tankstation Roermond

en herinrichting N280

Tankstation niet toelaatbaar vanwege niet

riviergebonden functie in stroomvoerend

regime

Blijft niet toelaatbaar geen riviergebonden

functie

Uitbreiding golfcomlex in stroomvoerend

regime mogelijk na procesondersteuning

en financiele facilitatie provincie

Geen veranderingen5 De Berckt Baario

6 Gebiedsontwikkeiing

Ooijen Wanssum

Vernieuwende aanpak voor benutten

overruimte rivierverruiming t b v

ontwikkelingen integrale aanpak

gefinancierd door provincie

Geen veranderingen

Camperplaats

Maastricht

Camperplaats toelaatbaar minimalistische

iandschappeiijke inpassing en afkcop van

natuurcompensatie EHS door iigging in

stroomvoerend regime

Geen veranderingen7

8 Amer Centrale Herinrichten van hooggelegen centrale

terrein niet beperkt toelaatbaar vanwege

niet riviergebonden functie in

stroomvoerend regiem

Afweging kan anders gaan uitvallen afhankelijk

van de selectie van hooggelegen terreinen die

in bergend regime komen te iiggen

Waal

9 Waalweelde West Functieveranderingslocaties verbonden in

gebiedsplan operationalisering extra

rivierverruiming onduidelijk en

Blijft complex adviezen over pro actievere rol

en bijdrage in financiering kunnen helpen

afhankelijk van de rolopvatting provincie
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organisatorisch juridisch complex

10 Steenfabrieken en

hoogwatervrije

terreinen

Herontwikkeling van steenfabrieken met

niet riviergebonden functies op historisch

hoogwatervrije terreinen moeiiijk door

stroomvoerend regime

Er ontstaan meer mogelijkheden afhankelijk

van selectie van hoogwatervrije terreinen

waarvoor bergend regime gaat geiden conform

advies

11 Excluton eiland Druten Functiewijziging van perceien en

uitbreidingsmogeiijkheden

betonwarenfabriek op hooggeiegen terrein

beiemmerd door stroomvoerend regime

naast Bgr ook Barro

Zie vorige opmerking afhankelijk van selectie

terreinen

Vereenvoudiging 10 regeiing kan tot andere

eisen t a v functiewijzing en

uitbreidingsmogeiijkheden ieiden

12 Appartementen

gebouw Tiel

Toets op bouwvolume boven dijkniveau

belemmert ontwikkeling

appartementengebouw ter vervanging

van lankstation

Geen veranderingen

Afweging kan anders gaan uitvailen

afhankelijk van de kieine aanpassingen van

begrenzing stroomvoerend versus bergend

regime

13 Botenloods in

uiterwaarden

Tolkamer

Aanieg botenloods bij jachthaven niet

mogelijk vanwege niet riviergebonden

activiteit in stroomvoerend regime niet

zijnde in overeenstemming met feiteiijke

rivierkundige situatie

Waalwaard de Beijer Langiopend proces voor verplaatsing

bedrijf naarvoormalig

steenfabrieksterrein in kader PKB Ruimte

voor de Rivier door herhalende discussies

over gehanteerde modellen voor bepalen

opstuwing

Geen verandering mogelijk ontstaat beter

proces bij toepassing infomneel pre advies

14

Gent Camping

Waalstrand

Ophoging of terras voor tijdelijke

recreatieplekken niet toelaatbaar vanwege

feiteiijke belemmering voor uitbreiding

afvoercapaciteit op lange termijn op een

locatie met ruimtelijke reservering in NWP

Geen veranderingen tenzij uil pilots voor

tijdelijk gebruik haalbare mogelijkheden

ontstaan voor tijdelijke vergunning voor bv 10

of 20 jaar

15

Blijft niet toelaatbaar tenzij de plekgaat vallen

onder de kieine aanpassingen van begrenzing

bergend regime enfof de uitkomsten van de

pilots tijdelijk gebruik perspectief bieden

16 Veerdam Druten Functie van een restaurant op een

drijvende voorziening ponton in haven

past niet binnen Bgr

Menwedes Rijnmond

17 Wellnesscomplex

Biesbosch

Vergunning wellnesscomplex verleend na

langdurig proces van aanpassingen

ontwerp en invullen compensatie niet

riviergebonden functie in stroomvoerend

proces Technische en financiele

uitvoerbaarheid na aanpassingen onzeker

Toepassen van een informeel pr6 advies zou

in de toekomst tot een sneller proces kunnen

Ieiden vanuit de kant van RWS en

initiatiefnemer

18 Veerhaven

Hellevoetsluis

Vergunning bouwplan verleend uitwerking

compensatieopgave voldoet door

combinatie met ligging binnenNatura2000

niet aan landschappelijke wensen t a v

aantrekkelijkheid en toegankelljkheid

Opname van cultuurhistorische

landschapselementen’ als riviergebonden

functie kan integrate afweging bevorderen

Maar toetsingskader Natura 2000 blijft van

kracht
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19 Uitbreiding bedrijf in

havengebied

Werkendam

Uitbreiding scheepselektrotechniek bedrijf

niettoelaatbaarvanwege niet

riviergebonden activiteit max 10

uitbreiding

Afweging kan anders gaan uitvallen vanwege

aanpassing en vereenvoudiging kleine

activiteit en vanwege uitbreiding definitie

riviergebonden activiteiten

20 Bestemmingsplan

Nieuwe Sliedrechtse

Biesbosch

Bestemmingsplan vooral gericht op

borging waterbelangen gewenste

recreatieve ontwikkeling beperkt mogelijk

vanwege niet riviergebonden activiteiten in

stroomvoerend regime

Alweging kan deels anders gaan uitvallen

vanwege uitbreiding riviergebonden activiteiten

met extensieve uiterwaardrecreatie Eventueel

ook deels afhankelijk van kleine aanpassingen

begrenzing stroomvoerend versus bergend

regime

Ontwikkeling

jachthaven

Papendrecht

Toepassing van infomieel pre advies zou voor

eerdere duidelijkheid en heldere

procesafspraken moeten leiden

21 Toelaatbaarheid van horeca onduidelijk

door verwarring over kaartmateriaal

Nederrijn Lek IJssel

Ontwikkeling

vrijetijdslandschap in

uiterwaarden van de

Lek bij Houten

Recreatieve functies en activiteiten niet

toelaatbaar vanwege niet riviergebonden

functies in stroomvoerend regime

Afweging kan deels anders gaan uitvallen

vanwege uitbreiding riviergebonden activiteiten

met ‘extensieve uiterwaardrecreatie’ Eventueel

ook deels afhankelijk van kleine aanpassingen

begrenzing stroomvoerend versus bergend

regime of van explicieter maken dat regionale

belangen ook meegewogen kunnen worden

onder groot openbaar belang

23

24 Staatsbosbeheer

speelt in meer

riviertakken

Uitbreiding of compensatie van natuur

vanuit doelen en eisen Natura2000 is

moeilijk realiseerbaar door verhogend

effect op waterstand en compensatie

opgave

Geen veranderingen tenzij uit pilots voor

oompenseren op gebiedsniveau’ haalbare

mogelijkheden ontstaan Maar afwegingskader

Natura 2000 blijft ook van kracht

25 Rivierfront Veesen Ophogen vervuild terrein t b v

ontwikkelen rivierfront ‘compensatie’

hoogwatergeui Veessen Wapenveld niet

toelaatbaar vanwege ligging in

stroomvoerend regime en kostbare

alternatieven aanwezig

Afweging kan eventueel anders uitvallen

vanwege kleine aanpassingen in begrenzing

stroomvoerend versus bergend regime

26 Snelfietsroute

Arnhem Wageningen

Snelfietsroute niet toelaatbaar vanwege

niet riviergebonden activiteit in

stroomvoerend regime

Actualisatie snelfietsroute is toelaatbaar

als ‘groot openbaar belang’

Mogelijk ontstaat sneller duidelijkheid bij

opname ‘nationaal en regionaal’ bij openbaar

belang

Ontwikkeling

vrijetijdslandschap in

uiterwaarden van de

Lek bij Lopik

Recreatieve functies en activiteiten niet

toelaatbaar vanwege niet riviergebonden

functies in stroomvoerend regime

Afweging kan deels anders gaan uitvallen

vanwege uitbreiding riviergebonden activiteiten

met ‘extensieve uiterwaardrecreatie’ Eventueel

ook deels afhankelijk van kleine aanpassingen

begrenzing stroomvoerend versus bergend

regime of van explicieter maken dat regionale

belangen ook meegewogen kunnen worden

onder groot openbaar belang

28
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29 Eiland Ossenwaard

Vianen

Meer ruimte voor de rivier’ opgave voor

herontwikkeling oud steenfabriek terrein

{voorziet at afname van bebouwing

gelegen boven de maatgevende

hoogwaterafvoer

Erontslaan mogelijk andere eisen afhankelijk

van selectie van hoogwatervrije terreinen

waarvoor bergend regime gaat gelden conform

advies
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4 AANPASSINGSVOORSTELLEN

In dit hoofdstuk worden vijflien aanpassingsvoorstellen gepresenteerd Deze voorstellen geven een

20 breed mogelijk palet aan denkbare uitwerkingen van de aanpassingsvoorstellen uit de evaluatie

categorie A B en C weer De voorstellen zijn uitgewerkt door RHDHV en aangevuld en verrijkt in

de sessies Daarnaast wordt leder voorstel beoordeeld mede op basis van de kennis die is

opgehaald in de sessies metde expert taak en belangenkringen

Per aanpassingsvoorstel wordt een eerst korte omschrijving van de het ervaren knelpunt gegeven

op basis van de evaluatie waarna het aanpassingsvoorstel metsubvoorstellen gepresenteerd

worden Het voorstel wordt beoordeeld op basis van zes criteria te weten

• Opiossend vermogen

• Praktische uitvoering
• Juridische aspecten
• Kansen en risico’s

• Robuustheid

• Overige effecten

N B In dit hoofdstuk is het brede palet aan aanpassingsvoorstellen opgenomen in de vorm

waarin ze zijn voorgelegd en besproken in de bijeenkomsten In het advies zijn op basis

van de voor en nadelen voorstellen verder aangescherpt of niet langer opgenomen De

voorstellen in dit hoofdstuk kunnen daarmee afwijken van het advies

4 1 Aanpassingsvoorstel A1 Samenwerking

Aanpassingsvoorstel evaluatie Verbeteren samenwerking Rijkswaterstaat en regio

gericht op meer en sneller volledige duldelijkheid aan Inltiatiefnemers

4 1 1 Korte typering ervaren knelpunt

Een van de bevindingen van de evaluatie is dat de processen om al dan niet tot een vergunning te

komen regelmatig zeer veel tijd kosten jaren Genoemde oorzaken zijn enerzijds dat het lang
duurt voordat volledig duidelijkheid wordt gegeven over hoe de voorwaarden uit de Bgr dienen te

worden toegepast en anderzijds doordat de initiatiefnemer of de lokale overheid de beleidslijn en

Rijkswaterstaat pas laat betrekken in de planvorming diverse gemeenten zijn niet bekend de

inhoud van de Bgr of Barro® De lange processen en onduidelijkheden leiden tot ongenoegen en

hogere planvorming of ontwerpkosten bij initiatiefnemers Overigens is in de evaluatie ook

geconstateerd dat de samenwerking in de afgelopen jaren al wel verbeterd is onder andere door

een proactieve en meedenkende houding bij Rijkswaterstaat

^
Zie ook het rapport Onderzoek grote rivieren toepassing van het Barro door gemeenten in

bestemmingsplannen Inspectie Leefomgeving en Transport 2014
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4 1 2 Aanpassingsvoorstel

De Omgevingswet die in 2019 in werking treedt zal naar verwachting een deel van de

bovenstaande knelpunten al gaan opiossen door

• Een verbetering van de samenwerking en afstemming tussen bevoegd gezagen en met

initiatiefnemers De Omgevingswet introduceert een loket vergunningaanvragen vinden plaats

via 66n loket bij de gemeenten Bevoegde gezagen werken achter het loket samen Deze

sterkere coOrdinatie ‘achter het loket’ zorgt ervoor dat in een vroeg stadium de verschillende

belangen en regels zoals de Bgr} worden meegenomen in het proces Door afstemming van

procedures kunnen processen tevens sneller worden doorlopen
• Het opzetten van een digitaal stelsel als een belangrijk hulpmiddel voor een goede en

eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet Het digitaal stelsel stelt initiatiefnemers in staat

om digitaal vergunningen aan te vragen en meldingen te doen en daarbij sneller te beschikken

over de regels die op de betreffende locatie gelden

Voorsorterend aan de Omgevingswet kunnen de volgende twee voorstellen de samenwerking

tussen overheden verder verbeteren

Professionaliseren informeel vooroverleg

Het voorstel is dat lokale regionale overheden waterschappen en Rijkswaterstaat meer

gezamenlijk optreden zodat aan initiatiefnemers eerder duidelijkheid over de toelaatbaarheid van

een activiteit kan worden gegeven Dit gezamenlijke optreden kan worden gestimuleerd door

• Vergroten bekendheid Bgr bij lokale overheid en elkaar beter weten te vinden

Een goede samenwerking is erbij gebaat als partijen elkaar kennen en weten te vinden En dat

een ieder voldoende op de hoogte is van de Bgr Voor gemeenten is de Bgr vaak een van de

vele onderwerpen beleidsterreinen waar zij mee te maken hebben Voorstellen om bekendheid

te vergroten en communicatie te versnellen

1 Regionale directies van Rijkswaterstaat organiseren een keer perjaareen kennis en

netwerkbijeenkomst over de Bgr

2 Vergroten bekendheid met vaste contactpersonen intakers per riviergemeente

3 Helpdesk beleidsregels instellen eventueel per regio

• Lokale overheden nemen Bgr eerder mee bij ruimfelijke ontwikkelingen

Een grotere bekendheid met de Bgr zal een positief effect hebben op het meenemen van de

Bgr bij ruimtelijke initiatieven Hierdoor kan de afstemming tussen het water en RO spoor

verbeteren Dit sluit aan bij de 1 loket gedachte van de nieuwe omgevingswet

• Pre advies van Rijkswaterstaat

Initiatiefnemers de gelegenheid bieden om een informeel preadvies’ aan te vragen alvorens

de officiele vergunningaanvraag wordf gedaan Dit gebeurt de laatste tijd in de praktijk ook al

maardeze werkwijze kan verder verbeterd en geprofessionaliseerd worden Verbeterpunten

zitten in 1 meer durf aan de kant van RWS om aan de voorkant informeel uitspraken te doen

2 betere afspraken overde termijnen waarbinnen readies gegeven worden 3 betere

wisselwerking tussen de compleetheid van de informatie van de initiatiefnemer en de informele

uitspraken van RWS afstemming abstractieniveau van het plan en van hetadvies Het

meedenken aan de voorkant zoals nu ook al plaatsvindt krijgt daarmee een professioneler
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maar geen formeel karakter In het advies geeft RWS helderheid over de wijze waarop de

voorwaarden bij dit initiatief toegepast worden en streeft er daarbij naar in een keer volledig te

zijn Onderdeel hiervan is ook het doorzetten van de klantgerichtheid bij RWS zoals het

meedenken met initiatieven {hoe kan een initiatief eventueel wel Voorv aarden voor een

preadvies is wel dat er een globaal ontwerp van de activiteit is op basis waarvan RWS haar

advies kan geven

Samen blijven optrekken in verdere uitwerking en doorvoeren aanpassingen Bgr

Voorde uitwerking en borging van de ‘verbetering van de samenwerking kunnen de volgende

procesafspraken worden gemaakt

1 Afspraken over ‘verbeteren samenwerking concretiseren en verankeren in de handreiking door

RWS in samenwerking met andere overheden

2 In standhouden van de ‘begeleidingsgroep Bgr’ 1 a 2 keer per jaar om algemene zaken rond

de uitvoering van de Bgr met elkaar te bespreken

o Een concept handreiking

o Afspraken over de toepassing van het pre advies

o Hoe loopt de ketensamenwerking
o Wat zijn de ervaringen met een meer gebiedsgerichte benadering
o Tot welke effecten leidt de te zijner tijd aangepaste beleidslijn zijn er minder

knelpunten etc

Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

XVerbeteren

samenwerking

4 1 3 Beoordeling van hetaanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Het opiossend vermogen van dit voorstel is dat het verbeteren van de samenwerking bijdraagt aan

• Een zorgvuldiger en sneller proces met eerder duidelijkheid voor initiatiefnemers waardoor ook

de proces en ontwerpkosten voor initiatiefnemers kunnen afnemen

• Er wordt steviger invulling gegeven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van RWS en

regionale lokale overheden voor de uitvoering van de Bgr
• Aan de voorkant van een proces is een betere integrals afweging mogelijk binnen de kaders

van de Bgr
• Het voorstel vergroot naar verwachting het begrip en draagviak voor de Bgr

Een betere samenwerking zal echter geen invioed hebben op concrete discussies over de

toelaatbaarheid van een initiatief

Qua praktische uitvoerbaarheid zal dit voorstel meer tijdsinzet voor RWS aan de voorkant vragen

daar staat tegenover dat de tijdsinzet bij vergunningverlening kan afnemen Ook een helpdesk of
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het geven van voorlichting legt beslag op RWS capaciteit Er liggen kansen in het creeren van win

win situaties door belangen aan de voorkant met eikaar te verbinden Het voorstei is robuust

doordat zij voorsorteert op de Omgevingswet

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen en

risico’s

Robuust Overige

effectenheld

Verbeteren

samenwerking
0 n v t 0

Weging en beoordeling

Het voorstei voor verbetering van de samenwerking is kansrijk het voorstei verbetert de uitvoering

van de Bgr in de praktijk kan bijdrage aan een integralere aanpak en kent vrijwel geen nadelen

Het voorstei kan in die zin beschouwd worden als ‘no regret’

Inschatting van het draagviak

Op basis van de positieve reacties tijdens de sessies op het voorstei om de samenwerking te

verbeteren is er naar verwachting draagviak voor dit voorstei Zowel RWS als lokale regionale

overheden geven hierbij wel aan dat dit bij de partners ook om een cultuur en gedragsverandering

vraagt

In het advies is voorgesteld de voorstellen voor verbetering van de samenwerking uit te voeren
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4 2 Aanpassingsvoorstel A2 Gebruik gebiedsplan

Aanpassingsvoorstel evaluatie Verbeteren samenwerking gericht op meer en snellere

duidelijkheid meer gebruik maken van mogelijkheden gebiedsplan

4 2 1 Korte typering ervaren kneipunt

Een van de bevindingen van de evaluatie is dat de processen om al dan niet tot een vergunning te

komen regelmatig zeer veel tijd kosten zie vorige paragraaf De indruk is dat de mogelijkheden
om een gebiedsplan waarin waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen in samenhang zijn

uitgewerkt in te zetten op dit moment nog onvoldoende worden benut Uit de evaluatie blijkt dat

er onbekendheid is metde mogelijkheden van een gebiedsplan en onduidelijkheden overde rollen

en verantwoordelijkheden

Het gebiedsplan lijkt nu vooral te worden toegepast om voor concrete individuele initiatieven te

voldoen aan de voorwaarden van de Bgr vooral onder de noemer van artikel 6d Artikel 6d stelt dat

niet riviergebonden activiteiten in het stroomvoerend regime niet toelaatbaar zijn tenzij een

activiteit per saldo meer ruimte voor de rivier opievert In de evaluatie is geconstateerd dat er

onduidelijkheden zijn over hoe art 6d oorspronkelijk is bedoeld alleen voor grootschalige

gebiedsontwikkelingen of ook voor kleinschalige activiteiten

4 2 2 Aanpass i ngsvoorstel

Voorstel 1 Vergroten helderheid betekenis gebiedsplan en meer gebruik maken van het

gebiedsplan als gecoordineerde vergunningaanvraag

De mogelijkheid om met een gebiedsplan te werken is geregeld via de notitie Regie op ruimte’

Daarbij zien we twee betekenissen 1 het gebiedsplan als lange termijnvisie ontwikkelingsbeeld op

ruimtelijke ontwikkelingen en waterveiligheid in een gebied en 2 het gebiedsplan als middel voor

gecoordineerde vergunningaanvraag en verruimende maatregel voor verschillende initiatieven

Aangezien de eerste betekenis al invulling krijgt in het Deltaprogramma is het voorstel om ten

eerste de term gebiedsplan alleen te gebruiken voor de gecoordineerde vergunningaanvraag van

verschillende initiatieven gekoppeld aan artikel 6d per saldo meer ruimte voorde rivier In de

beleidsbrief en handreiking kan deze betekenis worden toegelicht artikel 6d en gebiedsplan dus

niet voor individueel klein initiatief Tevens kan er worden uitgelegd waarom er per saldo extra

ruimte voor de rivier worden gevraagd

Het voorstel is ten tweede dat lokale en regionaie overheden pro actiever en vaker gebruik maken

van de mogelijkheid om een gebiedsplan te ontwikkelen samen met initiatiefnemers N B

Daarnaast zijn er andere voorstellen die de werking van het gebiedsplan kunnen versterken B6 en

B7

Het gebruik van het instrument gebiedsplan kan worden gestimuieerd door

• Het gebiedsplan een prominentere plek te geven in de handreiking het staat nu ‘verstopt’ in

een kader en of de mogelijkheden van een gebiedsplan nadrukkelijker onder de aandacht te

brengen bij lokale en regionaie overheden In gebieden waar naar verwachting veel

ontwikkelingen spelen kan RWS hierover het gesprek aan gaan met gemeenten
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Provincie of gemeenten nemen een proactieve rol door te inventariseren welke initiatieven

spelen deze bij elkaar te brengen en het proces te organiseren actief zoeken naar

mogelijkheden om initiatieven te verbinden

Rijkswaterstaat ondersteunt het zoeken naar mogelijkheden voor verruimende maatregelen
door de potentiele maatregelen in beeld te brengen en of mede uit te voeren gekoppeld aan

eigen maatregelen

Gezamenlijk een pilot uit voeren waarbij het gebiedsplan proactief wordt opgesteld

Voorstel 2 Gebiedsplan per saldo meer ruimte voor de rivier koppelen aan Deltaprogramma

via artikel 6e

Oorspronkelijk is de intentie van Artikel 6d bij wijze van uitzondering op het algemene

afwegingskader gericht op het mogelijk maken van niet riviergebonden activiteiten door de

combinatie met een rivierverruimende maatregel die bijdraagt aan de waterveiligheid op lange

termijn een integrale aanpak Hoewel het daarvoor wel kan worden benut is artikel 6d

oorspronkelijk is niet bedoeld als uitzonderingsgrond voor individuele kleine niet riviergebonden

activiteiten Zo kan artikel 6d echter wel worden gei nterpreteerd waardoor de voorwaarde om per

saldo meer ruimte voor de rivier te realiseren als onevenredig wordt ervaren

Om de bedoeling van artikel 6d te verduidelijken is het voorstel om Artikel 6d te combineren met

artikel 6e Dit betekent dat toepassing van artikel 6e nu voor PKB ruimte voor de rivier

Maaswerken en Deltaprogramma wordt verbreed tot integrale gebiedsplannen Op deze manier

wordt holder dat artikel 6d zich niet richt op het alsnog toestaan van bepaalde kleinschalige niet

riviergebonden activiteiten maar het bij wijze van uitzondering onder voorwaarden toestaan van

grootschaliger integrale gebiedsontwikkelingen waarbij het waterveiligheidsbelang als ruimtelijke

ontwikkelingen en andere ontwikkelingen zoals KRW natuur in samenhang worden bekeken vb

Ooijen Wansum Gouden Ham

Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

1 Meer helderheid en

gebruik gebiedsplan

X X

2 Gebiedsplan artikel

6d koppelen aan

Deltaprogramma 6e

X X X Barro Bkl

4 2 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Voorstel 1 Vergroten helderheid betekenis gebiedsplan en meer gebruik maken van het

gebiedsplan als gecodrdineerde vergunningaanvraag
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Voorstel 1 heeft als opiossend vermogen dat het meer duidelijkheid creeert over de bedoeling van

artikel 6d per saldo meer ruimte voor de rivier en het gebiedsplan Daarnaast kan door een pro

actievere inzet van gemeente provincie en Rijkswaterstaat individuele activiteiten die nu tegen de

voorwaarden van de Bgr opiopen in sommige situaties mogelijk worden gemaakt binnen de

randvoorwaarden van waterveiligheid Het voorstel heeft dus opiossend vermogen maarditwordt

wel beperkt doordat de toepassing van het gebiedsplan complex en tijdrovend is het zal niet direct

bijdragen aan sneller duidelijkheid voor initiatiefnemers

Qua praktische uitvoerbaarheid zal dit voorstel meer proactieve inzet van gemeenten provincie

en Rijkswaterstaat vragen Daarmee is het effect mede afhankelijk van de bereidheid van deze

partijen om deze inzet te doen Er liggen kansen in het versterken van een integrale aanpak en

koppelen van verschillende belangen

Voorstel 2 Gebiedsplan per saldo meer ruimte voorde rivier koppelen aan Deltaprogramma via

artikel 6®

Voorstel 2 heeft een positief effect op uitlegbaarheid doordat duidelijk wordt gemaakt dat artikel 6d

zich niet richt op kleinschalige niet riviergebonden activiteiten maar op integrale

gebiedsontwikkelingen met per saldo mee r ruimte voor de rivier Voorstel 2 vermindert echter wel

de mogelijkheden om het instrument gebiedsplan toe te passen omdat er voor initiatiefnemers

alleen de mogelijkheid zal zijn om ‘mee te koppelen met het Deltaprogramma’ Het opiossend

vermogen is daarmee negatief

Opiossend

vermogen

Overige

effecten

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen en

risico s

Robuust

heid

Meer helderheid

en gebruik

gebiedsplan

0 0 0

Gebiedsplan art

6d koppelen aan

Deltaprogramma
0 0 0 0 0

6e

Weging en beoordeling
Het voorstel om de bedoeling van het gebiedsplan te verhelderen en meer gebruik te maken van

het gebiedsplan als gecoordineerde vergunningverlening is kansrijk Het voorstel heeft opiossend

vermogen meer duidelijk en initiatieven mogelijk maken door een integrale gebiedsgericht aanpak

De nadelen ten aanzien van de praktische uitvoerbaarheid toepassing gebiedsplan vraagt inzet

van overheden en is complex en tijdrovend zijn opiosbaar door een gefaseerde aanpak begin in

gebieden waar nu meerdere initiatieven spelen en tevens een kwestie van taak en rolopvatting

van de betreffende overheid Een proactieve inzet van overheden ligt het meest voor de hand

wanneer ontwikkelingen bijdragen aan lokale regionale of provincials belangen

Het voorstel om het gebiedsplan en artikel 6d te koppelen aan het Deltaprogramma heeft geen

overal geen positief opiossend vermogen voor knelpunten wel verheldering van de intentie maar
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tevens een inperking van de mogelijkheden om een gebiedsplan toe te passen Om deze reden

wordt het niet kansrijk geacht

Inschatting van het draagviak

Lokale overheden lijken kansen te zien in het gebruik van het gebiedsplan als middel om via een

integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen en waterveiligheid maatschappelijk gewenste

initiatieven binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid mogelijk te maken Bij provincies is

het draagviak ook afhankelijk van hun rol en taakopvatting ook ten aanzien van

waterveiligheid en de in de praktijk ervaren complexiteit Rijkswaterstaat is soms terughoudender

vanwege de gevraagde tijdsinzet van hun kant

Het ministerie van lenM en RWS zien voordelen in het koppelen van het gebiedsplan en artikel 6d

aan het Deltaprogramma artikel 6e vanwege de duidelijkheid die dit opievert over de bedoeling

van artikel 6d grootschalige ontwikkelingen en clustering van activiteiten Vanwege de

beperktere mogelijkheden om met het instrument’ gebiedsplan te werken namelijk alleen via het

Deltaprogramma zullen de stakeholders naarverwachting geen voorstander van dit voorstel zijn

In het advies is het voorstel opgenomen om de bedoeling van het gebiedsplan te verhelderen en

meer gebruik te maken van gebiedsplan als gecodrdineerde vergunningverlening met een pro

actievere rol van de overheden
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4 3 Aanpassingsvoorstel A3 Status beleid en beleidsuitwerkingen

Aanpassingsvoorstel evaluatie minder strikte toepassing van de beleidsuitwerkingen in de

praktijk

4 3 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

Naast de juridische documenten Beleidsbrief beleidsregels en kaarten zijn er een aantal

publicaties die ondersteuning bieden bij de toepassing van de Beleidsiijn in de praktijk de

handreiking het rivierkundig beoordelingskader en de werkafspraken In de praktijk moeten veel

documenten worden geraadpleegd alvorens er duideiijkheid is over de toelaatbaarheid

Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat deze beleidsuitwerkingen 1 een strakke en behoudende

uitwerking kennen die 2 ook in de praktijk strikt wordt gehanteerd vanuit de wens om consistent te

willen zijn denk aan definities van tijdelijkheid omvang van kieine ingrepen etc De ervaring is

dat er hierdoor weinig afwegingsruimte maatwerk bij de vergunningverlening mogelijk is Het feit

dat de betreffende documenten zoals de handreiking en werkafspraken een andere status

hebben een vergunningverlener kan gemotiveerd afwijken maar wel in aile gevaiien strikt worden

gehandhaafd stuit bij diverse respondenfen op weerstand De beleidsuitwerkingen lijken daarmee

in de praktijk een formeel onderdeel te zijn geworden van de beieidsregels

Daarnaast blijkt in de praktijk de Bgr al dan niet samen met de handreiking meestal niet

voldoende duideiijkheid te bieden aan initiatiefnemers over de voorwaarden waaraan een activiteit

most voldoen om een vergunning op grond van de Waterwet te krijgen Voor initiatiefnemers is

daarbij de veelheid aan documenten onoverzichtelijk

4 3 2 Aanpassingsvoorstel

Verheldering in ordening en status onderdelen Bgr

Het voorstei is om een scherper en helder onderscheid te gaan maken tussen dat wat formeel

geldt als nadere invulling van de belangenafweging in het kader van de vergunningverlening van

de minister op grond van de Waterwet beleidsregels en de uitleg en afspraken over de

toepassing daarvan voor de externe en interne uitvoeringspraktijk Daarbij wordt het uitgangspunt

gehanteerd dat uitleg en afspraken niet mogen leiden totaanvulling of aanscherping van de

beleidsregels

In essentie is het voorstei een scherper onderscheid en toepassing van de volgende driedeling

1 Beleidsregels inclusief officiele toelichting daarop in Stcrt juridisch bindend voor

vergunningverlening door minister en richting derden

2 Uitleg van de beleidsregels voor de toepassing in de praktijk externe uitvoeringspraktijk

initiatiefnemers adviseurs andere bevoegde gezagen die toepassing geven aan de Bgr
zoals huidige handreiking

3 Afspraken intern werkend voor zover nodig bijvoorbeeld over eenduidige toepassingen

interpretaties etc
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Als we kijken naar de huidige onderdelen betekent dit voorstel concreet

a Onderdelen 2 uitleg en 3 interne afspraken niet meer ‘1 op 1’ gebruiktzullen worden ter

motivering van een besluit de argumenten voor een besluit worden gebaseerd op de

beleidsregels en toelichting Dit biedt de mogelijkheid om op dit niveau maatwerk te leveren

per situatie bekijken of uitleg en afspraken passen bij de situatie of dat binnen de regels van

de Bgrook een andere invulling passend is

b Vertaling van de huidige of nieuwe beleidsbrief in beleidsregels dan wel in de toelichting ten

behoeve van de overzichtelijkheid

c Onderdelen van de handreiking RBK en werkafspraken die invulling geven aan de

belangenafweging in het kader van de vergunningverlening “verheven” tot beleidsregel of

toelichting mede op basis van keuzes in andere aanpassingsvoorstellen

N B deze documenten behouden daarnaast hun eigenstandige betekenis bijvoorbeeld het

gebruikvan de modellen in het RBK ter onderbouwing van vergunningaanvragen

Er zijn andere voorstellen opgenomen om verschillende punten uit de beleidsuitwerkingen minder

behoudend toe te passen B1 tm B4} De uiteindelijke keuzes op deze punten krijgen dan ook een

plek in de Beleidsregels of de toelichting daarop 1 document

BeleidsbriefAanpassing nodig

van

Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Verheldering

ordening en status

onderdelen Bgr

X X X

4 3 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Een overzichtelijk en scherper ‘stelsel van Bgr documenten’ met heldere afspraken over welke

documenten de grondslag vormen voor de motivering van de toelaatbaarheid de

vergunningverlening zal de duidelijkheid het begrip en de uitlegbaarheid van de uitvoering van

de Bgr vergroten Initiatiefnemers kunnen zelf op basis van de beleidsregels en toelichting een

beeld vormen van de mogelijke toelaatbaarheid van hun initiatlef duidelijkheid overde eisen

Door de uitleg handreiking en overige interne afspraken als leidraad te beschouwen ontstaat er

binnen de doelen en kaders van de Bgr enige ruimte voor maatwerk Daarbij is er wel een

spanningsveld tussen duidelijkheid en rechtszekerheid enerzijds en flexibiliteit maatwerk

anderzijds Dit voorstel probeert hier de middenweg in te zoeken door meer helderheid te bieden in

de beleidsregels en toelichting en door de onderliggende uitleg en afspraken niet strikt toe te

passen
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Er zijn geen significante voor en nadelen op het gebied van praktische uitvoering {de gevraagde

inzet om de documenten aan te passen is overzichtelijk Ten aanzien van de juridische aspecten

zal er een consistenter en overzichtelijker juridisch geheel ontstaat Mogelijk dat de nieuwe

werkwijze de eerste jaren kan leiden een grotere kans op juridische procedures doordat er minder

uniformiteit is bij de toepassing van de beleidsregeis Het voorstel is robuust doordat zij aan sluit bij

achtergronden van de Omgevingswet eenvoud en overzichtelijkheid in regeis afwegingsruimte
binnen algemene regels doelen

Opiossend Praktische

vermogen uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen en

risico s

Robuust Overige

effectenheid

H
Verheldering

ordening en

status

□nderdelen Bgr

0 0 0

Wegtng en beoordeiing

Het voorstei heeft opiossend vermogen en positief effecten op juridische aspecten en robuustheid

De gesignaleerde juridische risico’s worden als acceptabei beschouwd ook omdat zij passen

binnen de huidige tijdsgeest zoals die van de aanstaande Omgevingswet

Inschatting van het draagviak

Gezien de positieve reacties lijkt er draagviak voor het voorstel om de onderdelen van de Bgr

overzichtelijker te maken en de status te verhelderen De roep om maatwerk bij lokale regionale

overheden en initiatiefnemers is groot De vergunningverleners van RWS lijken wisselender te

staan tegenoverdit voorstel sommige benadrukken hierbij het belang van uniformiteit en de

hiermee samenhangende duidelijkheid

In het advies is met aanscherpingen voorgesteld de verheldering van de ordening en status van de

onderdelen Bgr ult te voeren
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4 4 Aanpassingsvoorstel B1 Definitie ‘kleine activiteit’

Aanpassingsvoorstel evaluatie verruiming definitie ‘kieine activiteit’

4 4 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

De interpretatie van een aantal begrippen in de beleidsuitwerkingen handreiking werkafspraken

etc sluit in de praktijk vaak nietaan bij de beleving en belangen van initiatiefnemers en

lokale regionale overheden ‘te strikte interpretatie } Een strikte interpretatie beperkt de

mogelijkheden voor relatief kleinschalige regionaal en lokaal gewenste initiatieven dit geldt onder

andere voor de invulling van het begrip ‘kleine activiteit

4 4 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Slopen van bebouwing en vervangen voor nieuwbouw formeel reguleren

Op dit moment doet de Bgr geen uitspraken over de toelaatbaarheid van het slopen van bestaande

bebouwing in het rivierbed en deze te vervangen voor nieuwbouw In de praktijk wordt op basis

van interne werkafspraken binnen RWS deze mogeiijkheid al geboden

Het voorstel is het formeel te reguleren dat slopen van bebouwing en het vervolgens vervangen

voor nieuwbouw is toegestaan door het opnemen van een nieuw onderdeel onder artikel 3 Daarbij
wordt de voorwaarde gesteld dat in het stroomvoerend regime geen omzetting mag plaatsvinden

van een riviergebonden functie naar een niet riviergebonden functie Een functiewijziging binnen

deze twee categorieen kan wel i t t de huidige werkafspraak omdat dit vanuit waterveiligheid niet

relevant is Een gemeente kan in haar bestemmingsplan aangeven welke functies

gewenst mogelijk zijn Hierbij wordt ook geadviseerd om het begrip Bebouwing nader te definieren

en hierbij aan te sluiten bij de nieuwe Omgevingswet

N B Indien een initiatiefnemer onder artikei 3a nog de mogeiijkheid heeft om 10 uit te breiden

dan is in die situatie vervangen voor nieuwbouw mogeiijk tot 110 van het volume en

geprojecteerde oppervlakte van de bestaande bebouwing

Voorstel 2 Vereenvoudigen 10 regeling voor eenmalige uitbreiding van bebouwing
In de handreiking van de Bgr inciusief bijiage worden aangegeven op weike wijze de 10

regeling wordt getoetst Het voorstel is deze toetsing te vereenvoudigen door

• De 10 uitbreidingsmogelijkheid toe te passen op een aaneengesloten terrein van een

eigenaar {in plaats van 10 per perceel of bouwblok

• De 10 alleen te berekenen voor het bebouwingsvolume en niet tevens op het oppervlakte

van de bebouwing
• De 10 niet meer te berekenen per sub functie mits er g66n omzetting van riviergebonden

naar niet riviergebonden functie in stroomvoerend regime plaatsvindt

Advies Aanpassing Beleidslijn grate rivieren 46

206223 0223



Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Nieuwbouw formeel

reguleren

X X

10 regaling

vereenvoudigen

X

4 4 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

De voorsteiien verruimen de wijze waarop kieine activiteiten gereaiiseerd kunnen worden meer

flexibiliteit ten aanzien van vorm en inhoud Hierdoor zal meer ruimte ontstaan voor kieinschaiige

aanpassingen van bestaande activiteiten bijvoorbeeid de mogelijkheid om de bedrijfsvoering te

vernieuwen of nieuwe activiteiten te ontpiooien Het verruimen van de mogeiijkheden binnen de

bestaande randvoorwaarden voor waterveiiigheid komt tevens ten goeden aan het draagviak en

begrip voor de Bgr afname van ervaren striktheid

Een praktisch bezwaar bij het vereenvoudigen van de 10 regeiing voor uitbreiding van bestaande

bebouwing is het feit dat voor de toetsing luchtfoto’s uit 1997 worden gebruikt waarop alieen het

opperviak te zien is Potentieel risico is een toename van kapitaaiintensief vermogen en

evacuatiedruk in het rivierbed doordat erfunctiewijzigingen toegestaan worden Daarnaast is er in

combinatie is er in een situatie waarbij sprake is van ‘sloop en nieuwbouw een potentieel negatief
effect op het bergend vermogen door een aangepaste bouwvorm met meer volume beneden de

maatgevende hoogwaterstand

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenheiden

risico’s

0 0 0 0Nieuwbouw

formeei reguleren

0 0 010 regeiing

vereenvoudigen

Weging en beoordeiing

De voorgestelde aanpassingen zijn kansrijk Zij bieden opiossend vermogen en de praktische

uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid zijn goed Het gesignaleerde risico van

kapitaalintensivering is naar verwachting kiein omdat het voorstel betrekking blijft hebben op

kieinschaiige initiatieven en eenmaiige uitbreiding van bestaande bedrijven Bovendien is het

tegengaan van kapitaalintensivering geen doel of uitgangspunt van de Bgr Omdat een initiatief ook
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moet voldoen aan artikel 7c zodanige uitvoering van de activiteit dat de afname van het bergend

vermogen zo gering mogelijk is is het risico op een afname van het bergend vermogen kiein

Inschatting van het draagviak

Op basis van de positieve readies tijdens de sessies op beide voorstelien voor het verruimen van

de invuiling van het begrip kieine activiteit’ is er naar verwachting draagviak voor dit voorstel

Rijkswaterstaat waarschuwt daarbij wel voor het risico van een toename van kapitaal intensief

vermogen waardoor er meereisen komen ten aanzien van evacuatie met bijbehorende

maatregelen

In het advies is opgenomen beide voorstelien voor aanpassing van de definitie kieine activiteit op

te nemen in de beleidsregels en onderliggende documenten
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4 5 Aanpassingsvoorstel B2 Definitie ‘tijdelijkheid’

Aanpassingsvoorstel evaluatie Verruimen van begrippen en definities in

beleidsuitwerkingen verruiming definitie ‘tijdelijkheid’

4 5 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

De interpretatie van een aantal begrippen in de beleidsuitwerkingen handreiking werkafspraken

etc sluit in de praktijk vaak niet aan bij de beleving en belangen van initiatiefnemers en

lokale regionale overheden te strikte interpretatie’ Een strikte interpretatie beperkt de

mogelijkheden voor relatief kleinschalige regionaal en lokaal gewenste initiatieven Dit geldt onder

meer voor de definitie van wat onder een ‘tijdelijke’ activiteit wordt verstaan

De huidige definitie gaat uit van seizoensgebondenheid of eenmaligheid waarbij de vergunning

voor een of enkele jaren wordt afgegeven Initiatiefnemers wensen een interpretatie waarbij wordt

gedacht aan het toelaten van activiteiten zolang deze geen problemen voor de waterveiligheid

opieveren en gemakkelijk te verwijderen zijn {bij dreigend hoogwater en of gebruik van het gebied
voor veiligheidsmaatregelen

’

4 5 2 Aanpassingsvoorstel

Vanuit de gedachte ‘dat activiteiten worden toegelaten zolang deze geen problemen voor de

waterveiligheid opieveren en gemakkelijk te verwijderen zijn’ zijn de volgende voorstellen

denkbaar

Voorstel 1 Seizoensgebonden vergunning duur van aanwezigheid verruimen

Bij seizoensgebonden vergunningen wordt een vergunning verleend voor een periode van

maximaal een laagwater seizoen 1 april t m 1 oktober Bouwwerken e d moeten tijdens het

hoogwaterseizoen verwijderd worden bijvoorbeeld bij campings

Voorstel is om tijdelijke activiteiten voor een langere tijdelijke duur onder beperking toe te staan

Feitelijk is er vaak pas een belemmering voor de hoogwaterveiligheid bij extreem hoge afvoeren

Zo vormt een beperkte opstuwende werking van een activiteit tijdens een normaal hoogwater geen

hoogwaterveiligheidsrisico Het voorstel betreft om een voorwaarde op te nemen dat de

initiatiefnemereen activiteit bij een bepaalde gemeten maximale afvoer bij de landsgrens moet

verwijderen Onder deze afspraken zou de duur van een tijdelijkheid van een activiteit langer

kunnen zijn dan een laagwaterseizoen

Er kan gedacht worden aan met de Rijn als voorbeeld

a Verwijderen bij een gemeten van afvoer van ca 5 000 ^ 6 000 m3 sec Tot die afvoer zijn de

meest locaties nog goed bereikbaar Een dergelijke afvoer wordt jaarlijks overschreden gemiddeld
10 a 15 dagen per jaar In principe kan deze afvoer ook in de herfst optreden echter regelmatig

treed deze afvoer pas op in februari maart Dit betekent een verlenging van het seizoen voor de

betreffende activiteit
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b Verwijderen bij een gemeten afvoer van 8 000 mS sec bij Lobith Initiatiefnemers hebben dan

enkele dagen de tijd voor het verwijderen van de activiteiten vanaf ongeveer 10 000 m3 is het uit

oogpunt van veiligheid en schade gewenst dat activiteiten weg zijn Deze afvoer heeft een

herhalingstijd van eens per 4 jaar

Overigens is een goede voorspeling van de uiteindelijk optredende maximale afvoer de hoogte

van een afvoergolf mogelijk in de orde van circa 5 dagen

Voorstel 2 Tijdelijke vergunning voor meer activiteiten permanente aanwezigheid toestaan

en daarbij de looptijd van de tijdelijke vergunning uitbreiden naar 10 20 jaar

Dit voorstel voorziet er in dat activiteiten die nu vanwege een feitelijke belemmering voor

toekomstige rivierverruiming niet vergunbaar zijn wel toelaatbaar worden zolang er geen feitelijke

claim voor toekomstige rivierverruiming op een uiterwaard of gebied ligtof de rivierverruiming pas

over tientallen jaren plaatsvindt Een vergunningsduur van 10 20 jaar doet recht aan het eventuele

businessplan of benodigde investering van de initiatiefnemer Bij een tussentijdse

heroverwegingsprocedure om de bijvoorbeeld 5 jaar door initiatiefnemer of door bevoegd gezag

kan de vergunningsduur verlengd of na looptijd beeindigd worden Een vergunning zou op deze

manier na de tijdelijke looptijd besindigd kunnen worden als gebied ingezet dient te worden

waterveiligheidsmaatregelen De ontwikkelingen moeten wel blijven voldoen aan de voorwaarde

datde eventuele waterstandsverhoging of afname van bergend vermogen zo gering mogelijk is En

geldt de voorwaarde dat de vergunde zaken na verstrijken van de termijn worden verwijderd door

de vergunninghouder

BeleidsbriefAanpassing nodig

van

Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Seizoensgebonden

vergunning

verlengen

X

Mogelijkheden

tijdelijke vergunning

uitbreiden

X X

4 5 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Voorstel 1 Seizoensgebonden vergunning verlengen

Het voorstel heeft in beperkte mate opiossend vermogen doordat er lets meer ruimte ontstaat voor

tijdelijke activiteiten een ervaren knelpunt waarmee tevens de uitlegbaarheid van de Bgr wordt

vergroot
“

zolang ergeen actuele problemen zijn voor de waterveiligheid mag lets Een camping
kan bijvoorbeeld zijn activiteiten langer uitvoeren of hoeft niet ieder seizoen alle bouwwerken te

verwijderen verbetering van de bedrijfsmatigheid Het opiossend vermogen hangt echter wel sterk

af van de gekozen maximale afvoer Een afvoer waarbij bouwwerken e d nog goed te verwijderen
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zijn ligt voor de hand maar hierbij moeten activiteiten gemiddeld nog wel jaarlijks worden

verwijderd

Op het gebied van de praktische uitvoering is een nadeel van het voorstel dat dit een toename

betekent van de uitvoeringslast bij Rijkswaterstaat Daarnaast geldt hoe hogere de maximale

afvoer waarbij activiteiten verwijderd moeten worden geldt des te slechter de verwijdering nog

praktisch uitvoerbaar is bijvoorbeeld doordat toegangswegen al niet meer bereikbaar zijn Daarbij

kan het niet tijdig verwijderen van activiteiten leiden tot schade voor anderen in het rivierbed

Voorstel 2 Tijdelijke vergunning uitbreiden

Het verruimen van de mogelijkheden om met een tijdelijke vergunning te werken biedt meer ruimte

voor tijdelijke activiteiten en vergroot de uitlegbaarheid “zolang ergeen actuele problemen zijn

voor de waterveiligheid mag lets” Het heeft daarmee opiossend vermogen voor ervaren

knelpunten Bijvoorbeeld een woonboot kan in het rivierbed gelegen zijn voor een afgesproken

periode {voorstel 2 Of meer recreatieve activiteiten in de uiterwaarden bijvoorbeeld

voorzieningen rond zwemplassen zijn voor een tijdelijke periode van 10 ^ 20 jaar toelaatbaar De

uitlegbaarheid van de Bgr kan wel onder druk komen te staan doordat er voor tijdelijke activiteiten

geen functietoets geldt

Het voor een periode van 10 a 20 jaar toelaatbaar maken van activiteiten die nu vanwege een

feitelijke belemmering niet vergunbaar zijn leidt tot een tijdelijke afname van de afvoer en

bergingscapaciteit Dit is een risico voor waterveiligheid want elk jaar is er dezelfde kans op

hoogwater Hoewel het voorstel juridisch mogelijk is is er daarnaast een risico dat activiteiten een

permanent karakter krijgen waarbij bestuurlijke stevigheid nodig is indien verwijderen van

activiteiten uit oogpunt van waterveiligheid nodig is denk aan discussies over permanente

bewoning van recreatiewoningen Een overig effect is dat een toename van mogelijkheden voor

niet riviergebonden functies ten kosten kan gaan van de mogelijkheden ruimte voor

riviergebonden functies

Juridische grondslag voor ‘tijdelijkheid’
Art 6 20 lid 1 Waterwet biedt de mogelijkheid om beperkingen aan de watervergunning te

verbinden waaronder beperkingen in de tijd Dit biedt dus de algemene wettelijke grondslag voor

tijdelijke vergunningen ook voor watervergunningen voor activiteiten in het rivierbed waarbij

getoetst wordt aan de Bgr In de toelichting op artikel 6 20 Waterwet wordt niet gesproken over een

maximaie termijn Als we kijken naar de Wabo artikel 2 23 dan is er ook voor

omgevingsvergunningen een grondslag voor het verlenen van een vergunning voor een aflopende
activiteit tijdelijk bouwerk De ‘tijdelijkheid’ is in de Wabo beter geregeld door aan een aflopende
activiteit ook een herstelplicht te koppelen De Waterwet en de Wabo zullen allebei onderdeel

worden van het wettelijk stelsel van de Omgevingswet Dit biedt de gelegenheid om de

voorwaarden met betrekking tot tijdelijkheid te harmoniseren
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Oplossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0 0 n0Seizoengebonden

vergunning

verlengen

0Mogelijkheden

tijdelijke

vergunning

uitbreiden

Weging en beoordeling
Het verlengen van de seizoensgebonden vergunning is niet kansrijk vanwege het beperkte

opiossende vermogen mede in verhouding tot de negatieve aspecten ten aanzien van de

praktische uitvoerbaarheid

Het huidige voorstel voor het verruimen van de mogelijkheden om met een tijdelijke vergunning

van 10 ^ 20 jaar te werken is niet kansrijk Het voorstel biedt te veel de mogelijkheid om het

huidige afwegingskader te ‘omzeilen’ met bijbehorende negatieve effecten op waterveiligheid en

uitlegbaarheid

Inschatting van het draagviak

Het principe van ‘tijdelijk ruimtegebruik’ in het rivierbed lijkt in het algemeen positief te worden

ontvangen Bij de huidige voorstellen zien diverse partijen echter bezwaren Riviergebonden
functies zijn mogelijk tegen dit voorstel omdat het de ontwikkelings mogelijkheden voor de

riviergebonden activiteiten kan beperken Rijkswaterstaat noemt de praktische uitvoerbaarheid en

risico’s voor de waterveiligheid als een bezwaar bij de huidige voorstellen

In het advies zijn de voorstellen om het begrip tijdelijkheid te verruimen niet opgenomen Er wordt

wel aanbevolen om een juridische studie te doen near tijdelijkheid waarbij onderandere wordt

gekeken of het verruimen van tijdelijkheid gekoppeld kan worden aan de algemene voorwaarden

artikel 7b over feitelijke belemmering
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4 6 Aanpassingsvoorstel B3 Groot openbaar belang

Aanpassingsvoorstel evaluatie Verruimen van begrippen en definities in

beleidsuitwerkingen betrekken regionale lokale belangen in ‘groot openbaar beiang’

Korte typering ervaren kneipunt4 6 1

De interpretatie van een aantal begrippen in de beleidsuitwerkingen handreiking werkafspraken

etc sluit in de praktijk vaak niet aan bij de beleving en belangen van initiatiefnemers en

lokale regionale overheden te strikte interpretatie’ Zo is er een wens dat ook lokale en regionale

belangen in de afweging over toelaatbarheid van ‘groot openbaar belang kunnen zijn

Aanpassingsvoorstel4 6 2

Onderde huidige regels kunnen lokale en regionale belangen in beginsel hetgewicht “groot

openbaar belang” krijgen zoals mobiliteit en bereikbaarheid In de praktijk is dit echter bij

betrokkenen veelal niet bekend en wordtdit zeerzelden toegepast

Het voorstel betreft om artikel 7a over groot openbaar belang zodanig uit te breiden dat het

duidelijk wordt dat nnet groot openbaar belang zowel nationaal regionaal en lokaal belang wordt

bedoeld

BeleidsbriefAanpassing nodig

van

Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Opnemen begrip

nationaal regionaal

en lokaal belang in

de beleidsregel

X

4 6 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Het voorstel vergroot de duidelijkheid over de toepasbaarheid van het begrip ‘openbaar belang’ en

biedt daarmee kansen om dit begrip indien gerechtvaardigd vaker toe te passen en of

discussies hierover te verkorten Zo zal bijvoorbeeld eerder overeenstemming zijn over het

openbaar belang van een snelfietspad voorde regionale bereikbaarheid Er is juridische gezien
echter geen sprake van een verruiming van de toelaatbaarheid van activiteiten alleen

verheldering

Er is een risico dat op lokaal regionaal niveau ontwikkelingen eerder of vaker als openbaar belang

worden aangemerkt waardoor er veel discussies of juridische procedures ontstaan
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Opiossend

vermogen

Overige

effecten

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Karisen Robuust

heiden

risico’s

0 0 0 0Opnemen begrip

nationaal regionaal

en lokaal belang in

de beleidsregel

Weging en beoordeling

Het voorstel is kansrijk omdat zij leidt tot meer duidelijkheid Voor de uitlegbaarheid is het van

belang dat helder blijft dat ontwikkelingen een substantiele maatschappelijke impact moeten

hebben om van openbaar belang te zijn

Inschatting van het draagviak

Belangenorganisaties en lokale regionale overheden zijn naar verwachting positief over het

expliciteren dat ook lokale en regionale belangen van groot openbaar belang kunnen zijn

Rijkswaterstaat wijst op het risico dat lange termijn waterveiligheidsbelang op lokaal regionaal
niveau onvoldoende of minder gewicht krijgt t o v korte termijn ruimtelijk economische belangen

In het advies is opgenomen om de begrippen nationaal regionaal en lokale aard op te nemen

in de toelichting van de beleidsregels
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4 7 Aanpassingsvoorstel B4 Zo gering mogelijke waterstandsverhoging

Aanpassingsvoorstel evaluatie Verruimen van begrippen en definities in

beleidsuitwerkingen verruiming definitie ‘zo gering mogelijke waterstandsverhoging’

4 7 1 Korte typering ervaren knelpunt

Bij de rivierkundige toetsing van een initiatief wordt de eis gesteld dat de waterstandsverhoging zo

gering mogelijk moet zijn vrijwel tot nul gereduceerd en het resterende waterstandeffect tot 0

gecompenseerd moet worden met een marge van 1 mm Partijen ervaren dit als een zeer

stringente eis en men begrijpt veelal niet waarom deze eis uit oogpunt van waterveiligheid zo

stringent zou moeten zijn

4 7 2 Aanpass i ngsvoorstel

Bij het formuleren van aanpassingsvoorstellen is gezocht naar mogelijkheden om een gering
waterstandseffect toe te staan zonder daarbij in te boeten op waterveiligheid

Voorstel 1 Gebruik beschikbaar overruimte in afweging waterstandseffect

Het voorstel betreft het benutten van de mogelijke overruimte in de dijkhoogte bij de beoordeling

van het toelaatbare waterstandseffect Indien er overruimte aanwezig is of anders geformuleerd

zolang de huidige lokale maatgevende waterstand niet de lokale waterstand die hoort bij de

vigerende veiligheidsnorm overschrijdt kan een groter gering waterstandseffect tot een bepaald

maximum bijvoorbeeld maximaal 5 mm toegestaan worden Hiermee wordt de afweging van

geringe waterstandsverhoging meer locatiespecifiek het toelaatbare waterstandseffect is

afhankelijk van de lokaal aanwezige overruimte

Voorstel 2 Toets het effect van de waterstandsverhoging op de waterveiligheid van de dijk

Bij de toetsing van een dijk wordt beoordeeld of de dijkhoogte en de dijkstabiliteit nog voldoet aan

de normfrequentie van de dijk Voorstel is om het voldoen aan de normfrequentie op gebied van

benodigde dijkhoogte en dijkstabiliteit te betrekken in de afweging van het toelaatbare

waterstandseffect Indien de uitkomst van de toetsingscriteria niet wijzigt ten gevolge van het

optredende waterstandseffect ofwel de dijkhoogte en stabiliteit blijven voldoen aan de

normfrequentie wordt een groter gering waterstandseffect toegestaan Dit kan bijvoorbeeld aan

de orde zijn als de waterstand ten opzichte van de andere factoren een marginals rol speelt Ook

met dit voorstel wordt de afweging van geringe waterstandsverhoging meer locatiespecifiek het

toelaatbare waterstandseffect is afhankelijk van de lokale situatie van de dijk

Voorstel 3 Toets van waterstandseffect aan de bandijk in plaats van op de as van de rivier

Het voorstel betreft om in de toetsing niet te beoordelen op de maximale waterstandsverhoging in

de as van de rivier maar aan de maximale waterstandsverhoging aan de bandijk aan beide zijden
van de rivier De locatie die uiteindelijk voor hoogwaterveiligheid het meest van belang is

Aandachtspunt Dit voorstel kan ook tot minder ruimte voor ingrepen leiden Ingrepen die dichter

aan de bandijk dan aan zomerbed zijn gelegen kunnen hierdoor mogelijk juist minder ruimte

krijgen voor ontwikkelingen N B Gaandeweg het traject is duidelijk geworden dat in de huidige

praktijk reeds getoetst wordt op de as en de bandijk

Eindrapport55

206223 0223



Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Toets op

beschikbare

overruimte dijk

X

Toets

waterveiligheid van

de dijk

Xop

Toets

waterstandseffect

op de bandijk

X

4 7 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van de criteria

Voorstellen 1 en 2 toetsing acceptabel waterstandseffect op basis van beschikbare overruimte of

de waterveiligheid van de dijk

De voorstellen hebben opiossend vermogen doordat eisen die worden gesteld aan initiatieven die

in principe toelaatbaar iets versoepeld worden kunnen sommige activiteiten eenvoudiger worden

gerealiseerd Zo wordt de compensatie opgave voor initiatieven beperkter van omvang Daarbij

kan worden gedacht aan uitbreiding van bestaande activiteiten bijvoorbeeld een goifcomplex of

een betere landschappelijke inpassing van initiatieven Deze voorstellen zouden ook betekenen dat

binnen een gebiedsplan niet meer overal bij ieder afzonderlijk initiatief aan de eis van ‘lokaal

waterstandneutraar voldoen hoeft te worden waardoor eerder een gebiedsplan kan worden

gemaakt dat voldoet aan de eisen met nog steeds per saldo meer ruimte voor de rivier

bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling

Een toetsing van het toelaatbare waterstandseffect vraagt om betrokkenheid van de dijkbeheerder
waardoor in de beoordeling van de vergunning meer afstemming nodig is nadeel voor de

praktische uitvoering Daarnaast zal de toetsing complexer worden ook gezien de nieuwe

normering waarbij in de normering meerdere waterstanden zijn betrokken en overruimte geen

eenduidig begrip meer is Grootste nadeel van de voorstellen is gelegen in de risico’s voor

waterveiligheid bij toepassing van deze voorstelien treedt er lokaai een waterstandsverhogende

effect op afname van de afvoer en bergingscapaciteit van water Dit verkort de ievensduur van het

riviersysteem en de dijken zo zijn eerder nieuwe dijkversterkingen nodig met bijbehorende
kosten Bovendien staat de uitlegbaarheid onder druk doordat ruimte die door middel van

maatregelen dijkversterking of rivierverruiming is gecreSerd voor waterveiligheid wordt benut voor

andere ontwikkeien terwiji deze op lange termijn nodig kan zijn voor waterveiligheid Ievensduur

van het riviersysteem verkort
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Voorstet 3 toetsing waterstandseffecten aan de bandijk in plaats van as van de rivier

Bij het voorstel om het waterstandseffect alleen te toetsen op de bandijk met nog steeds de eis

dat deze het effect tot nul gereduceerd moet worden is het opiossend vermogen afhankelijk van

de lokale situatie toetsing aan de bandijk kan ook tot een strengere eis leiden

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust

heid

Overige

effectenen

risico’s

0 0 0Toets op

beschikbare

overruimte dijk

■Si

0 0 0Toets op

waterveiligheid van

de dijk

0 0 0 0Toets

waterstandseffect

op de bandijk

Weging en beoordeling
De voorstellen om te toetsen op beschikbare overruimte of waterveiligheid van de dijkzijn niet

kansrijk Ondanks dat zij meer ruimte bieden voor initiatieven waarbij de ‘korte termijn

waterveiligheid’ niet geschaad wordt de waterkeringen blijven voldoen aan de normering is de

lange termijn waterveiligheid in geding doordat er sprake is van een afname van de afvoer en

bergingscapaciteit in het riviersysteem en wordt de levensduur van riviersysteem en dijken verkort

De voorstellen voldoen daarmee niet aan de huidige doelstelling van de Bgr dat er geen afname

van de afvoer en bergingscapaciteit mag optreden

Het voorstel om het waterstandseffect alleen te toetsen op de bandijk is niet kansrijk omdat zij

onvoldoende opiossend vermogen heeft

Inschatting van hetdraagviak

Initiatiefnemers van activiteiten in het rivierbed en sommige lokale regionale overheden zullen

naar verwachting positief staan tegenover voorstellen die een groter waterstandseffect dan de

huidige 0 1 cm toelaatbaar maken omdat hierdoor meer ruimte ontstaat voor ontwikkelingen Met

name het ministerie van lenM Rijkswaterstaat de waterschappen dijkbeheerders en

riviergebonden functies zoals scheepvaart wijzen op de nadelen van deze voorstellen de risico’s

voor waterveiligheid de vrees voor een te grote toename aan ruimtelijke ontwikkelingen in het

rivierengebied en toename van complexiteit in de uitvoering vraagt intensievere betrokkenheid

waterschap Ook voor de waterschappen kan hun betrokkenheid bij de vergunningverlening een

bezwaar zijn bij dit voorstel

In het advies is opgenomen deze voorstellen voor verruiming van het toetaatbare waterstandseffect

niet te implementeren in de Bgr
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4 8 Aanpassingsvoorstel B5 Integrale rivierverruiming

Aanpassingsvoorstel evaluatie Aanpassing van omschrijving over PKB Ruimte voorde

Rivier

4 8 1 Korte typering ervaren knelpunt
Tot voor kort werden de algemene voorwaarden van de Bgr ook toegepast bij de toetsing van

buitendijkse dijkversterkingsmaatregeien Dit leidde tot een discussie over de compensatieplicht

voor ontwikkelingen die worden meegenomen in het ontwerp zoals fietspaden etc Nieuw inzicht

is echter dat dijkversterkingen niet worden getoetst aan de Beleidslijn Grote Rivieren en de

werkafspraken hierover niet van toepassing zijn Dit betekent dat het knelpunt zoals naar voren

gekomen in de evaluatie in relatie tot de Bgr is komen te vervallen Overigens geldt er nog wel een

compensatieplicht voor dijkversterkingen op basis van het Waterbesluit

Onderstaand aanpassingsvoorstel betreft nog wel een actualisatie van het artikel over de PKB

Ruimte voor de Rivier naar rivierverruimende maatregelen in het kader van het Deltaprogramma

4 8 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Integraal rivierveruimingsplannen uit ontwikkelingsspoor blijven ontzien van

compensatieplicht

Het concrete voorstel is het artikel 6e over PKB Ruimte voor de Rivier uit te breiden met

rivierverruimende maatregelen die onderdeel uitmaken van het Deltaplan Waterveiligheid

De beleidslijn grote rivieren vormt samen met de maatregelen uit het Deltaplan Waterveiligheid
HWBP en rivierverruiming de uitwerking van de samenhangende beleidsinzet om te zorgen voor

een veilige afvoer en berging van rivierwater onder normale en onder maatgevende

hoogwaterstanden In deze programma’s wordt een brede en gedegen afweging gemaakt op welke

wijze de benodigde opgave voor waterveiligheid gerealiseerd wordt Hierbij geldt de beleidsambitie

om bij het treffen van maatregelen ook mogelijkheden te benutten om de ruimtelijke kwaliteit te

verbeteren of andere ingrepen te laten meekoppelen Het voorstel is om na een dergelijke integrale

aanpak die mede bijdraagt aan draagviak voor waterveiligheidsmaatregelen het integrale plan

voor het rivierbed uit te sluiten van de compensatieplicht Activiteiten die behoren tot integrale

plannen en binnen dat kader zijn beoordeeld en afgewogen moeten daarna niet nog eens als

zelfstandige activiteit en op detailniveau worden afgewogen Bij RvR en Deltaprogramma is l M en

RWS als rivlerbeheerder in voldoende mate betrokken om de rivierkundige aspecten te borgen

Aanpassing nodig

van

Beieidsbrief Beleldsregels en
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4 8 3 Beoordeling van hetaanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Het voorstel heeft opiossend vermogen in die zin dat de huidige tekst van de Bgr wordt

geactualiseerd zodat de beleidsmatige wens om meekoppelkansen bij uitvoering van het Deltaplan

te realiseren wordt ondersteund Het voorstel biedt de mogelijkheid om in het ontwikkelingsspoor

integrals plannen te maken bijvoorbeeld door natuurontwikkeling mee te nemen bij

rivierverruimingsprojecten

Er zijn geen andere voor of nadelen gesignaleerd

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust

held

Overige
effectenen

risico’s

Integrals
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0 0 0 0 0

t

Weging en beoordeling

Het voorstel is kansrijk doordat zij zorgt voor afstemming tussen het beheerspoor van de Bgr en

het ontwikkelingsspoor van het Deltaprogramma

Inschatting van hetdraagviak

Aangezien hier sprake is van een actualisatie van de huidige Bgr kan dit voorstel naar verwachting

op draagviak rekenen bij alle stakeholders

In het advtes is opgenomen deze actualisatie van artikel 6® in de Bgr op te nemen
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4 9 Aanpassingsvoorstel B6 Toetsing op gebieds of riviertakniveau

Meer mogelijkheden voor toetsing op gebieds of riviertakniveau groter gebied betrekken in

toetsing activiteit op specifieke locatie

4 9 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

Bij de rivierkundige toetsing van een initiatief wordt de eis gesteid dat de waterstandsverhoging zo

gering mogelijk moet zijn vrijwei tot nul gereduceerd en het resterende waterstandeffect tot 0

gecompenseerd moet worden met een marge van 1 mm

De toetsing van de waterstandseffecten van een initiatief vindt piaats op de locatie van de ingreep

Ook de eventuele compensatie van het waterstandseffect moet zo dicht mogelijk bij de locatie van

de ingreep plaatsvinden Er wordt bij de beoordeiing van de toelaatbaarheid van initiatieven geen

rekening gehouden met gerealiseerd bergingsvermogen vanwege rivierverruimende maatregeien

of overcompensatie uit eerdere vergunningen binnen hetzeifde gebied Deze wijze van toetsing

wordt als stringent en vrij statisch ervaren zie ook aanpassingsvoorstei B4 Er is een wens om op

een groter schaalniveau gebieds of riviertakniveau te kunnen kijken naar de effecten en de

mogeiijkheden voor compensatie

4 9 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Compenseren van waterstandsverhoging op gebiedsniveau
Het toetsen op gebieds of riviertakniveau is enkei mogelijk als het nabijheidscriterium

compensatie bij de locatie wordt losgelaten Het voorstel betreft om meegewogen het openbaar

belang van de activiteit een grotere waterstandsverhoging te accepteren dan de

waterstandsneutrale verhoging van maximaal 1 mm mits de nieuwe veiiigheidsnorm niet wordt

overschreden en elders op de riviertak gecompenseerd wordt op een plek waar dit uit oogpunt van

waterveiligheid gewenst is en meer opievert gebieden waar de veiiigheidsnorm niet wordt

behaald Hierdoor ontstaat per saldo op gebiedsniveau een verbetering van de waterveiiigheid

gebied is Waai Grensmaas Zandmaas etc
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4 9 3 Beoordeiing van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Het opiossend vermogen van dit voorstel is geiegen in de fiexibiliteit en speelruimte die wordt

ingebracht in de rivierkundige toetsing aan waterveiiigheid door op een groter schaalniveau naar
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de effecten te kijken Hiermee zou bijvoorbeeld beter aangesloten kunnen worden bij het

dynamische en bovenlokale karaktervan natuurontwikkeling Ookvoorandere ruimtelijke

ontwikkelingen worden meer kansen geboden om aan voorwaarden vanuit waterveiligheid te

kunnen voldoen Een gebiedsgerichte benadering biedt meer mogelijkheden voor een integrate

aanpak van knelpunten en opiossingen zoals het verenigen van doelen op het gebied van

waterveiligheid en natuur Voor het concreet kunnen gebruik maken van deze optie dientde

initiatiefnemer wel te kunnen beschikken overde locatie waar men een compenserende of rivier

verruimende maatregel wil treffen Daarmee lijkt het voorstel vooral kansrijk voorgrote

terreinbeheerders in het riviergebied

Nadelen van het voorstel zijn gelegen in de risico s en praktische uitvoerbaarheid Het risico voor

waterveiligheid is het gegeven dat er ondanks dat op gebiedsniveau de waterveiligheid toeneemt

lokaal wel sprake is van een afname van afvoer en bergingscapaciteit Daarnaast zou deze

aanpak wellicht kunnen interfereren met rivier verruimende maatregelen die door de

rivierbeheerder moeten worden uitgevoerd Een voordeel kan zijn dat een groter gebied om

compenserende rivierverruimende maatregelen treffen meer kansen biedt voor een robuuste

maatregelen minder versnippering van lokale kleine maatregelen ook bij de toepassing van een

gebiedsplan robuustheid De praktische uitvoering van de toetsing van waterstandseffecten wordt

met dit voorstel complexer effecten die over grenzen van dijkbeheerder been gaan bij nieuwe

normering kunnen per dijksectie andere MHW’s gelden Het is nog onduidelijk hoe dit voorstel

vertaald kan worden in een nieuw voorschrift

Opiossend

vermogen

Overige
effecten

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust

heiden

risico’s

Compenseren
waterstandseffect

op gebiedsniveau

0 0

Weging en beoordeling
Het compenseren op gebiedsniveau biedt een interessant perspectief zowel uit het oogpunt van

waterveiligheid verbeteren op gebiedsniveau als een integrate aanpak De praktische en

beleidsmatige uitvoerbaarheid van het voorstel zijn nog onzeker Hierover is meer duidelijkheid

nodig alvorens een uitspraak overde kansrijkheid gedaan kan worden

Inschatting van hetdraagviak
Veel partijen lijken het principe achter dit voorstel een gebiedsgerichte aanpak te ondersteunen

Ook binnen Rijkswaterstaat en de waterschappen dijkbeheerders ziet men kansen gezien de

beoogde verbetering van de waterveiligheid op gebiedsniveau Dit neemt niet weg dat er ook

bezwaren zijn is het praktisch uitvoerbaar en welk effect gaat dit hebben op rivierverruiming in het

kader van het Deltaprogramma

In het advies is voorgesteld om nu nog geen definitief besluit te nemen over deze aanpassing
maar wel om in 2017 enkele casestudies compenseren op gebiedsniveau te starten
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4 10 Aanpassingsvoorstel B7 Actievere faciliterende rol overheden

Aanpassingsvoorstel evaluatie Actievere faciliterende rol overheden

• Financieel bijdragen aan bekostiging compensatiemaatregelen initiatiefnemers

• Actief meekoppelen van initiatieven in plannen HWBP Deltaprogramma
• Ontkoppelen in tijd ruimte en verantwoordelijkheid bij compensatie
• Vergroten mogelijkheden financieel te compenseren bv in fonds

4 10 1 Korte typering ervaren knelpunt

In de huidige praktijk staan in principe de initiatiefnemers aan de lat om de wijze van compenseren

en of het creeren van per saldo meer ruimte voor de rivier’ op basis van artikel 6d uit te werken

Initiatiefnemers lopen hierbij aan tegen
• Het verbinden van verschillende activiteiten in een gebiedsplan art 6d waarbij gezameniijk

wordt voidaan aan de voorwaarden van de Bgr blijkt in de uitvoeringspraktijk complex en wordt

als een grote last ervaren voor initiatiefnemers De oorzaken hiervan zijn het verschii in

dynamiek tussen initiatieven en de veelheid aan procedures die gelijktijdig doorlopen moeten

worden Een deel van de complexiteit heeft te maken met regels en procedures op andere

terreinen onteigeningsprocedures RO procedures etc die maken dat gebiedsontwikkellngen

ook buiten de Bgr om vele jaren tijd kosten Daarnaast komt de complexiteit en ervaren last

voort uit de directe koppeiing tussen de activiteiten en de maatregelen om compensatie of per

saldo meer ruimte voor de rivier’ te realiseren

De vereiste compensatie en of per saldo rivierverruiming wordt vaak ais disproportioneel

ervaren zeker bij kleine initiatieven

Daarnaast blijken er onduideiijkheden over hoe artikei 6d oorspronkelijk bedoeld is alleen voor

grootschalige gebiedsontwikkellngen of ook voor bundeling van kleinschalige initiatieven

4 10 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Actievere faciliterende rol van overheden

Het voorstel is dat overheden een actievere faciliterende rol nemen bij de realisatie van

compensatie of per saldo meer rivierverruiming Om de mogelijkheden die ontstaan door het

bundelen van afzonderlijke initiatieven nog beterte benutten kan een sterkere ontwikkelende rol

van overheden en waterbeheerders helpen Concrete voorstellen zijn

1 Financieel bijdragen aan de bekostiging van compensatie of rivierveruimende maatregelen als

die maatregelen passen in het rijks en regionaal beleid publiek geld

De finencieie verantwoordelijkheid voor compensatie of rivierverruiming kan voor een deel

worden opgepakt door een overheid door financieel bij te dragen aan de compenserende of

rivierverruimende maatregel bijvoorbeeld fonds provincie Limburg

2 Actief meenemen van initiatieven in de planvormingstrajecten van het

Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP en het Deltaprogramma

De Bgr als beheerinstrument en het Deltaprogramma als ontwikkelinstrument worden in de

praktijk nog veel als gescheiden trajecten sporen ingezet In dit voorstel wordt in de
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maatregelen voor dijkversterking en of rivierverruiming actiever gekeken of er initiatieven in de

omgeving zijn die meegekoppeld kunnen warden in de plannen en uitvoering van de

maatregelen voor dijkversterking en of rivierverruiming De initiatiefnemer blijft financieel aan

de latstaan voor zijn deal van de compensatie of rivierverruiming markt conform Het

voordeel is dat er wordt voldaan aan de voorwaarde dat een robuuste maatregel gerealiseerd

kan warden zander onevenredige belasting van een initiatief en dat meekoppelende
initiatiefnemers niet warden belast met de daadwerkelijke uitvoering realisatie van de

compensatie of rivierverruimende maatregel

3 Het mogelijk maken van het ontkoppelen in tijd van initiatieven en de realisatie van de

compenserende en of rivierverruimende maatregelen

Het voorstel Is dat compensatie of rivierverruimende maatregelen niet gelijktijdig met het

initiatief gerealiseerd hoeven te zijn bv wel voorzien in barging op het moment van het

besluit maarniet in de uitvoering zelf Juist in het rivierengebied wear een langere

planningshorizon kan warden gehanteerd moet het mogelijk zijn de compensatie of

rivierverruiming van een initiatiefjaren later te realiseren zotang de uitvoering daarvan maar

wet geborgd is bijvoorbeeld in het Deltaplan Waterveiligheid

4 Het vergroten van de mogelijkheden om via een financieel bijdrage te voldoen aan de

compensatieplicht of rivierverruiming bijvoorbeeld door een financiele afdracht in een fonds

{privaat geld

Het voorstel is compensatie of rivierverruimende maatregelen niet fysiek te iaten uitvoeren

doorde initiatiefnemer maar dat een financiele bijdrage wordt gevraagd van de initiatiefnemer

die in een fonds wordt gestort Het fonds kan bijvoorbeeld warden ingezet voor uitvoering van

maatregelen in het Deltaplan Waterveiligheid
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voorstel 3 en 4

4 10 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Voordeel van het voorstel in de zin van oplossend vermogen is dat er meer flexibiliteit en

ondersteuning wordt geboden aan initiatiefnemers voor het realiseren van compensatie en of per

saldo meer ruimte voor de rivier {gekoppeld aan een gebiedsplan Hierdoor is de kans groter dat

initiatieven sneller gerealiseerd kunnen worden 6n aan de eisen van de Bgr wordt voldaan

Bijvoorbeeld een aanpak zoals in Limburg is gevolgd bij de Noorderplas Oostplas kan in meer

gebieden navolging krijgen denk aan Merwedes waar meerdere initiatieven spelen De

uitvoerbaarheid van een gebiedsplan neemt toe waarbij echter wel de beperking geldt dat mede
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door andere oorzaken de uitvoering complex blijft RO procedures onteigening etc Overigens

geldt voor rivierverruimende maatregelen nu al datze later in de tijd gerealiseerd mogen worden

binnen tOjaar voorstel 3

Qua praktische uitvoerbaarheid zal dit voorstel meer proactieve inzet van gemeenten provincie

en Rijkswaterstaat vragen en ook tot hogere kosten voor deze partijen kunnen leiden Daarmee is

het effect mede afhankelijk van de bereidheid van deze partijen om deze inzet te doen Er liggen

kansen in het versterken van een integrate aanpak en koppelen van verschillende belangen de

overheid kan de activiteiten en compenserende of rivierverruimende maatregelen van

initiatiefnemers benutten bij uitvoering van de eigen plannen en belangen {waterveiligheid of

RO economie Een actievere rol van overheden kan ook een positief effect hebben op ruimtelijke

kwaliteit meer sturing vanuit de overheid Een ontkoppeling in de tijd waar zowel bij voorstel drie

als vier sprake is leidt bij compensatie echter wel tot een tijdelijke afname van de afvoer en

bergingscapaciteit Dit is een risico op hetgebied van waterveiligheid ieder jaar is erdezelfde kans

op hoogwater

Een financieie bijdrage van overheden aan de bekostiging van compensatie of rivier verruimende

maatregelen is binnen kaders juridisch mogelijk Bij de voorstellen voor ontkoppelen in de tijd en de

mogelijkheid om een financieie afdracht te doen waarbij er ook sprake zal zijn van ontkoppeling in

de tijd is de waarborging van de afspraken een juridisch aandachtspunt Daarnaast geldt dat de

juridische haalbaarheid van een financieie afdracht door initiatiefnemers in een fonds sterk

afhankelijk is van de inrichting van het fonds en welke bestuursorganen hierbij betrokken zijn

Juridische haaibaarheid financieie bijdrage door de overheid

Het is mogelijk dat de overheid financieel bijdraagt aan de bekostiging van

compensatiemaatregelen zonder dat er sprake is van onverenigbare staatssteun Daarvoor is het

nodig om ofwel de bijdrage te laten passen binnen de door de Europese Commissie gestelde
kaders ofwel door een generieke regeling op te stellen en deze ter toetsing voor te leggen aan de

Europese Commissie Bijdragen die gedaan worden ten gunste van initiatiefnemers die geen

ondernemingen zijn zijn vanuit staatssteunoptiek altijd toelaatbaar Dat geldt ook voor bijdragen
die worden gedaan zonder dat daarbij staatsmiddelen worden gebruikt en voor bijdragen die per

initiatiefnemer niet hoger zijn dan € 200 000 per drie belastingjaren

Juridische haalbaarheid privaat fonds

Het voorstel omvat hetoprichten van een fonds waarin initiatiefnemers een storting doen en

waarvan de opgehaalde gelden worden ingezet voor uitvoering van maatregelen {in het deltaplan

Waterveiligheid Bij de beoordeling of dit voorstel juridisch haalbaar is is naast het

staatssteunrechtelijke aspect ook van belang of de Nederlandse rechtsorde ruimte biedt om een

dergelijk fonds daadwerkeiijk in te richten en ook stortingen in het fonds te borgen Daartoe is het

nodig om verder uit te werken welke bestuursorganen op welke manier betrokken zijn bij het fonds

en welke relatie zij hebben met de initiatiefnemer Vervolgens kan een beoordeling worden

gegeven van de juridische haalbaarheid
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Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0 0 0Actievere

faciliterende rol

overheden

voorstellen

1 en 2

voorsteNen

1 en 2

voorstellen 3

en 4

voorstellen

3en 4

Weging en beoordeling
De voorstellen zijn vooral kansrijk gekoppeld aan een gebiedsplan met per saldo meer ruimte voor

de rivier Vooral in deze situaties kunnen de voorstellen bijdragen aan een betere uitvoerbaarheid

Bovendien kunnen bij een dergelijke gebiedsgerichte aanpak de potentiele voordelen voor

overheden integrale aanpak gekoppeld aan eigen doelen eerder opwegen tegen de nadelen

benodigde inzet en middelen

Bij de realisatie van compenserende maatregelen zijn de voorstellen minder kansrijk vanwege de

relatief grote inzet middelen die dit vraagt van overheden en de risico’s voor waterveiligheid

Wanneerde compensatie gekoppeld is aan rivierverruiming zijn de risico’s voor waterveiiigheid

beperkt borging via afspraken gebiedsplan Ook het voorstel om mee te koppeien met HWBP

rivierverruiming is ook kansrijk voor initiatieven die een compenserende maatregel moeten treffen

Inschatting van hetdraagviak

Naar verwachting zuilen initiatiefnemers van ruimtelijke activiteiten positief staan tegenover een

meer faciliterende rol van overheden Overheden zien in het algemeen wel dat ze meer kunnen

doen om initiatieven te faciliteren maar dit is ook afhankelijk van hun rol en taakopvatting ook ten

aanzien van waterveiligheid Hierzijn verschillen tussen afzonderlijke lokale en provinciale

overheden zichtbaar

In het advies zijn voorstellen opgenomen voor een actievere en meer faciliterende rol van

overheden
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4 11 Aanpassingsvoorstel B8 Eerder verleende vergunningen

Aanpassingsvoorstel evaluatie Benutten van de ‘overruimte’ in eerder verleende

vergunningen

4 11 1 Korte typering ervaren knelpunt
Als een initiatief moet voorzien in compensatie dan is deze direct gekoppeld aan het initiatief meet

deze binnen een bepaalde termijn uitgevoerd zijn en moeten er ook garanties zijn dan deze

compensatie ook uitgevoerd wordt Afzonderlijke initiatieven worden dus afzonderlijk getoetst

Hoewel hier goede redenen voor zijn voorkomen dat wel de initiatieven maar niet de compensatie

uitgevoerd wordt rijst toch de vraag of meer flexibiliteit mogelijk is Uit de evaluatie van de Bgr is

naar voren gekomen dat initiatiefnemers graag de mogelijkheid zien om eerder gecreeerde

overruimte aan rivierverruiming te benutten Men zou graag een flexibelere toepassing van het

beleid zien ten aanzien van het benutten van overruimte De vraag is hoe ‘overruimte’ bij de

toepassing van de Bgr kan worden aangewend voor nieuwe initiatieven en wat daar de gevolgen

van zijn

4 11 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Intrekken bestaande vergunningen en benutten voor doelen Bgr

Het voorstel betreft het gedeeltelijk intrekken van niet of gedeeltelijk gebruikte bestaande

vergunningen door RWS oude Rivierwetvergunningen van voor 1997 De eventuele

waterstandsverlaging of vergroting van de afvoercapaciteit die deze intrekking van vergunning

opievert kan dan beschikbaar komen voor maatregelen voor het hoofddoel waterveiligheid en of

het uitgangspunt m b t ruimtelijke kwaliteit van de Bgr zie verheldering formulering van de doelen

van de Bgr in aanpassingvoorstel Cl Onderdeel van dit voorstel is goede afstemming tussen het

Waterwet en RO spoor dus voorstel richten op die vergunningen waarvan het intrekken past in

beide sporen

Voorstel 2 Gebruiken niet benutte overruimte in een bestaande vergunning
Het voorstel betreft het gebruiken van een niet benutte vergunning door een initiatiefnemer of

vergunningseigenaar in ruil voor een bepaalde ontwikkelingsruimte voor andere functies Ruime

bouwcontouren in oude vergunningen bijvoorbeeld bij hoogwatervrije terreinen zijn nog steeds

geldig en kunnen gebruikt worden als ontwikkelingsruimte binnen de contouren van de oude

vergunning Dit mits het past in de overige voorwaarden van de vergunning en geen effect heeft op

de waterveiligheid ofwel de inruil moet waterstandsneutraal zijn
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Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Intrekken

bestaande

vergunningen

X

Gebruiken niet

benutte overruimte

in vergunningen

X

4 11 3 Beoordeling van hetaanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Het opiossend vermogen om meer ruimte te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen blijkt in beide

gevallen sterk afhankeiijk van het ruimtelijke spoor bestemmingsplannen Barro Daardoor zullen

de voorsteilen siechts in specifieke individuele situaties tot een opiossing kunnen leiden Indian

mogeiijk binnen het RO spoor kan het benutten van bestaande vergunningen voor nieuwe

ontwikkelingen mogeiijk een kans bieden voor herontwikkeling van hoogwatervrije

steenfabrieksterreinen een groot deel van de oude vergunningen betreft deze terreinen

Bij het intrekken van bestaande vergunningen staat de uitlegbaarheid onder druk indien dit wordt

toegepast om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren verschil tussen activiteiten Wellicht dat

hierbij ook sprake is van rechtsongelijkheid De praktische uitvoering loopt aan tegen het nadeel

dat vergunninghouders niet altijd bekend zijn bij Rijkswaterstaat en dit een omvangrijke inzet

vraagt Een principieel nadeel is dat de oude Rivierwetvergunningen zijn verleend voor de eerste

beleidslijn en daarmee geen afweging op waterveiligheid heeft plaatsgevonden

Juridische grondslag voor intrekken van vergunningen

Op grond van art 6 22 lid 2 Waterwet kan het bevoegd gezag een watervergunning geheel of

gedeeltelijk intrekken indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is

gebruikt

Bovendien blijkt dat intrekking van oude watervergunningen in beginsel mogeiijk is bij aantoonbaar

gewijzigde beieidsinzichten waarbij door het bevoegd gezag vooraf expliciet is aangegeven dat na

een overgangspehode tot intrekking zal worden overgegaan beleidsregel

Bij het wijzigen of intrekken van vergunningen kan onder bepaalde omstandigheden sprake zijn

van een verplichting tot vergoeding van de schade die de vergunninghouder daardoor leidt Bij hele

oude vergunningen zal is het niet ondenkbaar dat intrekking van de vergunning tot het normale

maatschappelijke risico behoort waar de vergunninghouder rekening mee moet houden In dat

geval bestaat er geen schadevergoedingsplicht jegens de vergunninghouder
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Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0Intrekken

bestaande

uergunningen

0 0 0 0 0Gebruiken niet

benutte overruimte

in vergunningen

Weging en beoordeling
Voorstel 1 on bestaande vergunningen in te trekken en te benutten voor ruimtelijke ontwikkelingen
is niet kansrijk vanwege het beperkte opiossende vermogen RO spoor is veeial beperkend de

moeilijke uitlegbaarheid en de nadelen op het gebied van praktisch uitvoering vergunningen niet

bekend Dit voorstel biedt wel een interessante optie als de vrijgekomen ‘modelruimte’ wordt

benut voor waten eiligheid voor zover de vergunningen bekend zijn of gemeld worden bij RWS

Het uit de modellen haien van onbenutte ‘ruimte’ vergroot de uitiegbaarheid

De kansrijkheid van voorstel 2 het gebruiken van overruimte in bestaande vergunningen’ is sterk

afhankelijk van de toelaatbaarheid van een activiteit in het RO spoor

Inschatting van het draagviak
Het draagviak voor het voorstel om bestaande vergunningen in te trekken is moeilijk in te schatten

omdat hier in het proces weinig reacties van stakeholders op zijn gekomen Hierbij speeit

waarschijnlijk een rol dat aanwezigen geen zicht hebben op deze situaties Rijkswaterstaat lijkt
vanuit de praktische bezwaren geen voorstander van dit voorstel Het voorstel om niet benutte

overruimte in bestaande vergunningen te benutten wordt vooral door provincie Gelderland als

kansrijke optie gezien zij hebben veel hoogwatervrije steenfabrieksterreinen in hun gebied

Bij het advies is een aanbeveling opgenomen om niet benutte vergunningen in te trekken en de

‘modelruimte’ die hierdoor ontstaat te benutten voor het hoofddoel van de Bgr waterveiligheid
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4 12 Aanpassingsvoorstel Cl Doelen en uitgangspunten

Aanpassingsvoorstel evaluatie Doelen en uitgangspunten herordenen en verduidelijken
• Doelen bovenaan stellen en relatie met uitganspunten duideitjk maken

• Nieuwe doelenboom uitwerken inclusief verwerken nevendoelen

4 12 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

Tijdens de evaluatie is meerdere keren discussie ontstaan over de doelen en uitgangspunten van

de Bgr Het onderscheid tussen ‘doelen’ en ‘uitgangspunten’ schept verwarring Daarom bestaat

een aanpassing eruit om de doelen explicieter te her formuleren de doelen bovenaan te stellen

de relatie tussen de doelen en de uitgangspunten helderder te maken en de relatie tussen de

doelen en uitgangspunten enerzijds en de randvoorwaarden uit het afwegingskader anderzijds te

verduidelijken zodatde uitlegbaarheid van en het begrip voor de betekenis van de regels op

locatieniveau toenemen

4 12 2 Aanpassingsvoorstel

Verhelderen relatie tussen doelen en uitgangspunten
Dit voorstel betreft een concreet tekstvoorstel voor de beleidsbrief om de doelen van de Bgr te

verhelderen mede in relatie tot de uitgangspunten

Doel

De Beleidslijn Grate Rivieren Bgr richt zich op het waarborgen van een veilige afvoeren berging

van rivierwater onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden nu en in de toekomst

ten behoeve van een duurzame handhaving van de veiligheid van het achterland tegen

overstromingen vanuit de grate rivieren

Randvoorwaarden

De ruimte in het rivierbed is schaars Ter uitwerking van het doel van de Bgr gelden de volgende

randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed

• Behouden van de beschikbare afvoer en bergingscapaciteit van het rivierbed

• Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en

verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken

• Binnen bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiUgheid draagt de Beleidslijn eraan

bij om riviergebonden functies mogelijk te maken en zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk

voor het behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierbed

Toelichting op de aanpassingen

In bovenstaand aangescherpte tekstvoorstel zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd

De termen doel en ‘randvoorwaarden’ zijn toegevoegd om scherper aan te geven dat

waterveiligheid het hoofddoel is van de Bgr
In het doel is ‘nu en in de toekomst’ toegevoegd om te benadrukken dat het riviersysteem ook

op orde moet kunnen blijven bij toekomstige veranderingen in maatgevende afvoeren

Toegevoegd is de notie dat de ruimte in het rivierbed het riviersysteem schaars is Dat

verduidelijkt waarom juist deze twee randvoorwaarden nodig zijn
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Riviergebonden functies zijn nu expliciet genoemd omdat het onderscheid tussen

riviergebonden en niet riviergebonden functies ook centraal staat in het huidige

afwegingskader
Het mogelijk maken van ruimteiijke ontwikkelingen is in een eerdere versie als ‘nevendoel’

aangeduid Die term is nu weggelaten nav opmerkingen in de takenkring en beiangenkring dat Bgr

niet ais doel heeft om ruimteiijke ontwikkelingen toe te staan dat kan via andere sporen

BeleidsbriefAanpassing nodig

van

Beleidsregels

en kaarten

Werkdocumenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Verhelderen doelen Bgr X X

4 12 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Een scherpere formulering van de doelen vergroot de uitlegbaarheid van de Bgr helderheid over

het hoofddoel waterveiligheid en het verschil in belang van riviergebonden en niet riviergebonden

functies Het huidige tekstvoorstel geeft nog onvoidoende duidelijkheid over de betekenis

ruimteiijke ontwikkelingen hebben in relatie totde Bgr

De overige criteria zijn bij dit voorstel niet van toepassing

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

N v t N v t N v t N v t N v tVerheideren doeien

Bgr

Weging en beoordeling

Een verheldering van de doelen van de Bgr is kansrijk omdat zij een belangrijke bijdrage ievert aan

de uitiegbaarheid en het begrip voor de Bgr

Inschatting van het draagviak

Op basis van de reacties tijdens de sessies lijkt er overeenstemming te zijn het hoofddoel van de

Bgr waterveiligheid Over de betekenis van ruimteiijke kwaliteit en ruimteiijke ontwikkelingen zijn er

verschilllende meningen nevendoel uitgangpunt etc

In het advies is de verheldering van de doelen van de Bgropgenomen met een aangepaste

formulering
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4 13 Aanpassingsvoorstel C2 Riviergebonden activiteiten

Aanpassingsvoorstel evaluatie Toevoegen van meer riviergebonden activiteiten in

stroomvoerend regime

4 13 1 Korte typering ervaren knelpunt

Bij het beoordelen van de toelaatbaarheid van activiteiten wordt in het stroomvoerend regime

onderscheid gemaakt tussen riviergebonden activiteiten en niet riviergebonden activiteiten Niet

riviergebonden activiteiten zijn in het stroomvoerend regime in principe niet toelaatbaar

in de evaluatie zijn t\A ee type ervaren knelpunten naar voren gekomen
• De ‘definitie’ van riviergebonden activiteit i c de iimitatieve lijst wordt als te eng ervaren Uit

oogpunt van ruimteiijke kwaliteit en de behoefte om meer ruimte te geven aan maatschappelijk

gewenste functies in het rivierbed is er een wens om de definitie te verbreden

• Het onderscheid tussen riviergebonden en niet riviergebonden wordt als ‘onterecht’ of ‘te

theoretisch’ ervaren wanneer het gaat om riviergebonden en niet riviergebonden activiteiten

die met elkaar samenhangen bijvoorbeeld bij functiemenging op een terrein of het realiseren

van nevenactiviteiten om een riviergebonden activiteit rendabel te maken

4 13 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Uitbreiding van de Iimitatieve lijst van riviergebonden activiteiten

Uitbreiden van de lijst met de volgende activiteiten gebaseerd op de activiteiten functies die in de

evaluatie naar voren zijn gekomen
• extensieve uiterwaardrecreatie fiets en wandelpaden bruggetjes etc

• duurzame energie {die afhankelijk is van water wind zon

• indirect aan scheepvaart gelieerde activiteiten

• agrarische activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden
• het verruimen van natuurtot natuur landschap en waterkwaliteit En vervolgens deze niet in

de handreiking nader in te perken tot de EHS of Natuurnetwerk

Daarnaast kan meer duidelijkheid worden gegeven bij artikel 5d overslagbedrijven over de

hoeveelheid overslag waterland ten opzichte van totals overslag die moet plaatsvinden om het

als riviergebonden te beschouwen bijvoorbeeld 50 en de ruimte voor opslag

Voorstel 2 Verwantschapscriterium uitzonderingsbepaling voor agrarische bedrijven
verbreden naar riviergebonden bedrijven
Het voorstel betreft een herformulering van artikel 6b zodat de mogelijkheden voor niet

riviergebonden activiteiten worden verruimd indien deze onlosmakelijk verbonden zijn met de reeds

bestaande riviergebonden activiteit N B dit geeft invulling aan het ‘verwantschapscriterium’ zoals

ingebracht door het OIM

Voor niet riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend

regime van toepassing is wordt geen toestemming gegeven tenzij onverminderd het bepaalde in

artikel 7 sprake is van
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b een zwaarwegend bedrijfseconomisch of duurzaamheidsbelana voor continuering van

bestaande rivieraebonden bedrijven en grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit

redelijkerwijs niet buiten bet rivierbed kan warden gerealiseerd

Aanpassing nodig

van

Beleids brief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Uitbreiden limitatieve

lijst riviergebonden

activiteiten

X X X Barro Bkl

Verwantschaps

criterium voor

riviergebonden

activiteiten

X X X Barro Bkl

Beoordeling van het aanpassingsvoorstel4 13 3

Voor en nadelen op basis van criteria

De voorgestelde aanpassingen zorgen voor meer ruimte voor uitbreiding van maatschappelijk

gewenste functies in het rivierbed {opiossend vermogen voor ervaren knelpunt bijvoorbeeld
extensieve recreatie nevenactiviteiten voor bestaande bedrijven of maatregelen gericht op

verduurzaming of vergroening Als voorbeeld is in het OIM het omschakelen van fossiele

brandstoffen gas naar een biogasinstallatie genoemd Specifiek ten aanzien van duurzame

energie staat wel de uitlegbaarheid onder druk aangezien hier in directe zin geen sprake van

riviergebonden activiteiten mogelijk met uitzondering van de waterkrachtcentrales

Als juridisch risico is gesignaleerd dat er mogelijk ruimte wordt gegeven voor andere

ontwikkelingen dan de intentie dit geldt vooral ten aanzien van het ruime begrip ‘landschap’

Daarnaast vraagt het beoordelen van bedrijfseconomische of duurzaamheidsbelangen van

bedrijven extra juridische vaardigheden van de vergunningverleners

Een nadeel bij overige effecten is dat de ruimte voor de ‘nieuwe riviergebonden activiteiten een

beperking kan betekenen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de huidige riviergebonden

activiteiten beperken via beschikbare compensatie ruimte restricties fysieke ruimte
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Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0 0 0Uitbreiden

limitatieve lijst

riviergebonden

activiteiten

0 0 0 0Verwantschaps

criterium voor

riviergebonden

bedrijven

Weging en beoordeling

De voorgestelde aanpassingen zijn kansrijk omdat zij voorzien in een behoefte aan iets meer

ruinnte voor maatschappelijk gewenste functies in het rivierbed opiossend vermogen De nadeien

zijn opiosbaar met goede juridische omschrijvingen en vertrouwen in de noodzaak van goede

motiveringen van economische en of duurzaamheidsbelangen van de initiatiefnemers

Inschatting van hetdraagviak

Dit voorstel kan naar verwachting rekenen op draagviak bij veei partijen aangezien zij aansluit bij

maatschappeiijke wensen behoeften van zowel riviergebonden als niet riviergebonden beiangen
De beiangenorganisaties en lokale regionale overheden benadrukken daarbij de wens om

definities niet te veel ‘dicht te timmeren’ zodat er ruimte blijft voor maatwerk Aan de kant van RWS

wordt door sommige juist gevraagd om voldoende sluitende juridische formuieringen

In het advies is voorgesteld om een beperkt aantal riviergebonden activiteiten toe te voegen met

een aanscherping ten aanzien van Tandschap’ en het verwantschapcriterium op te nemen in de

Bgr Voor duurzame energie is als aangepast voorstel opgenomen om deze als

uitzonderingsbepaiing bij de niet riviergebonden functies op te nemen art 6

Eindrapport73

206223 0223



Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

4 14 Aanpassingsvoorstel C3 Begrenzing van gebieden

Aanpassingsvoorstel evaluatie Betere aansluiting van begrenzing van gebieden op

feitelijke situatie stroomvoerend en bergend regime meer laten aansluiten bij werkelijke
situatie

4 14 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

De aanwijzing en begrenzing van gebieden op kaart worden niet altijd als logisch of uitlegbaar

ervaren het regime zoals op de BGr kaarten is aangewezen is niet alleen gebaseerd op de

daadwerkelijke rivierkundige functie van gebieden denk aan hoogteligging stroomiuw gebied

Een van de reden is dat de kaarten zijn gebaseerd op een vrij grove gebiedsindeling Zo geldt voor

de hele Waal een stroomvoerend regime Dat is gebaseerd op een beleidsmatige keuze niet

alleen op rivierkundige karakteristieken Hierdoor staan de uitlegbaarheid en het draagviak voor de

Bgr onder druk

4 14 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Naamswijziging van stroomvoerend en bergend regime en duidelijkheid over

onderbouwing begrenzing

De namen van het stroomvoerend en bergend regime blijken nietgeheel de lading te dekken van

de gebruikte criteria voorde gebiedsindeling Hierbij worden namelijk zoals hierboven

beschreven meer elementen meegewogen Initiatiefnemers of overheden vormen echter wel op

basis van deze namen hun beeld van het Juiste’ regime voor een locatie Door de namen van de

regimes te wijzigen kan een deel van de op dit moment als onlogisch of onjuist ervaren grenzen

mogelijk niet langer als onlogisch worden ervaren Voorstel voor nieuwe namen ‘primair rivierbed

regime’ en ‘secundair rivierbed regime’ Daarnaast is het voorstel om bij het kaartmateriaal

helderheid te geven over de gehanteerde criteria voor de begrenzingen

Voorstel 2 Gemeente uitnodigen om ervaren onjuistheden in het kaartmateriaal te

bespreken en zo mogetijk kleinschalige aanpassingen te maken

Indien er daadwerkelijk sprake is van een onjuiste begrenzing kan dit op dit moment ook al worden

besproken met Rijkswaterstaat waarbij zij overwegen of aanpassing van de kaart aan de orde is

Het procesvoorstel is hetactiever uitnodigen van gemeenten om van deze mogelijkheid gebruik te

maken En een duidelijk loket voor gemeenten en initiatiefnemers te bieden

Voorstel 3 Herzieningsronde van het kaartmateriaal

Het voorstel betreft het herzien van al het kaartmateriaal in een interactief proces met gemeente

provincie en waterschap Gekoppeld aan de herziening vindt tevens gezamenlijk een herijking van

de gebruikte methodiek plaats Vertrekpunt voor de herijking van de methodiek zijn de volgende

wijzig ingen
1 Meer detail en eilandjes in de begrenzing toestaan zodat beter kan worden aangesloten bij de

feitelijke situatie

2 Stroomiuwe delen van het stroomvoerend regime omzetten in bergend regime

3 Actualiseren begrenzingen Maas a g v nieuwe normeringssystematiek en ruimtelijke

reserveringen voor waterveiligheid op basis van de strategieen van het Deltaprogramma
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N B Het voorstel in de volgende paragraaf heeft ook betrekking op herbegrenzing van gebieden

hoogwatervrije terreinen of hoger gelegen bedrijfsterreinen opnemen in de lijst met vrijgestelde

gebieden of gebieden met bergend regime

Ad 1 Voorstel 2 hanteren van duidelijke fysieke begrenzing

Het voorstel is om bij corrigeren van de begrenzingen van de modelresultaten voor stroomvoerend

en bergend regime meer detail en eilandjes toe te staan zodat beter kan worden aangesloten bij

de fysieke situatie van gebieden

Ad 2 Stroomiuwe delen als bergend regime classificeren

Het voorstel betreft het classificeren van de stroomlu\we delen in het rivierbed als bergend regime

Hierdoorwordt in de classificatie meer aangesloten op de feitelijke karakteristiek van een

deel gebied Sommige deel gebieden stromen nauwelijks tot niet mee lage stroomsnelheid en

iage waterdiepte tijdens een maatgevend hoogwater Deze deel gebieden zijn daarmee feitelijk

meer bergend dan stroomvoerend Door dit voorstel zullen er kleine deel gebieden als bergend

worden geclassificeerd voornamelijk langs de bedijkte rivieren

Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Naamswijziging

regimes

X X X Barro Bkl

Kleinschalige

aanpassingen

begrenzingen

X X Barro Bkl

Herziening

kaartmateriaal

X X X Barro Bkl

4 14 3 Beoordeling van hetaanpassingsvoorstel

Door de namen van de regimes te wijzigen en de indeling van de regimes op de kaarten beter te

laten aansluiten bij de lokale karakteristieken kan de uitlegbaarheid van de Bgr worden vergroot

Doordat het regime met voorwaarden beter aansluit bij de feitelijke situatie luwte gebieden

hoogwatervrije terreinen begrenzing rivierbed Waal en Maas en het belang van het gebied voor

de waterveiligheid Daarnaast kan het op kleine schaal aanpassen van begrenzingen een

opiossing bieden voor sommige initiatieven bijvoorbeeld een woon of horecaboot kan toelaatbaar

worden als het betreffende gebied jachthaven stroomiuwe kom in de rivier onderdeel wordt van

het bergend regime

Een herzieningsronde van het kaartmateriaal vraagt wel een aanzienlijke tijdsinvestering van

Rijkswaterstaat nadeel praktische uitvoering De doorvertaling van de voorkeursstrategieen uit

het Deltaprogramma naar het kaartmateriaal zorgt echter wel voor afstemming tussen het
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beheersinstrument en het ontwikkelinstrument Dit is positief voor de robuustheid en uitlegbaarheid

van de Bgr

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0 0 0 0 0Naamswijziging

regimes

0 0 0 0 0Kleinschalige

aanpassingen

begrenzingen

00 0Herziening

kaartmateriaal

Weging en beoordeling

De voorstellen zijn kansrijk gezien het opiossende vermogen betere uitiegbaarheid en opiossen

van enkeie individueie kneipunten Het nadeel dat een herziening van het kaartmateriaal een

aanzienlijke tijdsinvestering vraagt is te verkieinen door deze herzieningsronde in de tijd af te

stemmen op de vertaiing van de voorkeursstrategieSn in het kaartmateriaal {dit zal zonder meer

nodig zijn uit oogpunt van beieidsconsistentie

Inschatting van het draagviak

Er lijken bij RWS en waterschappen geen bezwaren te zijn voor een naamswijziging van de

regimes ai zijn er ook mensen die er op wijzen dat ook de nieuwe namen tot onduidelijkheid

kunnen ieiden Ook het op kleine schaal aanpassen van begrenzingen passend bij de lokale

situatie kan naar verwachting op draagviak rekenen Het op termijn doorvertalen van de

voorkeursstrategie en de nieuwe normering voor wat betreft de Maas uit het Deltaprogramma
naar het kaartmateriaal van de Bgr wordt in het algemeen als noodzakelijk gezien

In het advies is het voorstel opgenomen om lokaal en op kleine schaal begrenzingen aan te

passen op termijn de voorkeurstrategie en nieuwe normering van het Deltaprogramma door te

vertalen naar de begrenzingen van de regimes en de termen ‘stroomvoerend’ en ‘bergend’ te

veranderenin ‘primair rivierbed’en ‘secundair rivierbed’
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4 15 Aanpassingsvoorstel C4 Hoogwatervrije terreinen

Aanpassingsvoorstel evaluatie Betere aansluiting van begrenzing van gebieden op

feitelijke situatie hoogwatervrije terreinen waar mogeiijk vanwege veiligheid opnemen als

vrijgesteld gebied

4 15 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

De toepassing van de Bgr laat in enkele cases zien dat activiteiten die soms ogenschijnlijk geen

effect hebben op de waterveiligheid afvoer en bergingscapaciteit niet toelaatbaar zijn Dit speelt

onder meer bij terreinen die boven de maatgevende hoofdwaterstand zijn gelegen Daarnaast blijkt

ook de herontwikkeling van bestaande activiteiten bijvoorbeeld steenfabrieksterreinen op

hoogwatervrije terreinen tegen de eisen van de Bgraan te lopen gezien de ligging in

stroomvoerend regime daardoor zijn alleen bij uitzondering niet riviergebonden functies mogeiijk

bijvoorbeeld met ‘per saldo meer ruimte voor de rivier Aangezien het historisch bebouwde

terreinen betreft herontwikkeling kan positief uitwerken voor waterveiligheid en een verrommeling

van deze terreinen maatschappelijk niet gewenst is er behoefte aan een opiossing

4 15 2 Aanpass i ngsvoorstel

Voorstel 1 vrijstelten hoogwatervrije terreinen

Het voorstel betreft om de ligging van de hoogwatervrije terreinen of hoger gelegen

bedrijfsterreinen op te nemen in de lijst met vrijgestelde gebieden Dit dient dan ook zo op de

rivierkaarten of op aparte kaarten te warden opgenomen

Voorstel 2 hoogwatervrije terreinen indelen als ‘bergend regime’

Een alternatief is hoogwatervrije terrein onder het ‘bergend regime te brengen Dit betekent dat

ook niet riviergebonden functies op deze terreinen ontwikkeld kunnen worden onder de algemene

voorwaarden zoals compensatie maar dat nog steeds een vergunning nodig is

Aanpassing nodig van Beieidsbrief Beleidsregels

en kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Vrijstellen

hoogwatervrije terreinen

XX Barro Bkl

Hoogwatervrije terreinen

als bergend regime

X X Barro Bkl

4 15 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Beide voorstellen voorzien in het bieden van ruimte voor herontwikkeiingen van hoogwatervrije

terreinen of gebieden boven MHW te verbeteren ruimtelijke kwaliteit
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Het vrijstellen van hoogwatervrije terreinen kan echter negatieve effecten hebben op

waterveiligheid afname afvoer en bergingscapaciteit indien gelegen beneden MHWS en er vindt

geen toets plaats op feitelijke belemmeringen Deze nadelen gelden in veel mindere mate bij het

voorstel om de hoogwatervrije terreinen als bergend regime te ciassificeren In dat geval biijft er

nameiijk een toets op feitelijke belemmering en de eis om waterstandseffecten te compenseren

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0 0 0Vrijstellen

hoogwatervrije

terreinen

£i

L
0 0 0Hoogwatervrije

terreinen als

bergend regime

Weging en beoordeling
Het voorstel om hoogwatervrije terreinen als bergend regime te classifiseren is kansrijk omdat zij

opiossend vermogen biedt voor hoogwatervrije terreinen De negatieve effecten op waterveiligheid

zijn op te lossen door het voorstel te beperken tot een selectie van hoogwatervrije terreinen met

huidige bebouwing mede te baseren op de voorkeursstrategieen van het Deltaprogramma

Het voorstel om hoogwatervrij terreinen vrij te stellen is niet kansrijk vanwege de risico s voor de op

waterveiligheid

Inschatting van het draagviak

Er lijkt draagviak voor het selectief onder brengen van hoogwatervrije terreinen onder bergend

regime maatwerk

In het advies is voorgesteld om hoogwatervrije terreinen en hoog gelegen gebieden boven MHW

op te nemen als secundair rivierbed’ dus veranderen van stroomvoerend naar bergend regime

Dit geldt aiieen voor een selectie van terreinen mede op basis van de nog concreet uit te werken

Voorkeursstrategie Deltaprogramma en de uitkomsten van het in het bestuurlijk overleg MIRT

afgesproken onderzoek naarde ontwikkelingsmogelijkheden van hoogwatervrije terreinen in

Gelderland
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SYNTHESE5

5 1 Samenhang tussen aanpassingsvoorstellen

Op basis van casussen en interviews in de evaluatie kunnen de concrete knelpunten bij de

uitvoering van de Bgr in een aantal typen worden onderscheiden Hieronder is per type knelpunt

aangegeven welke aanpassingsvoorstellen een opiossing van de knelpunten kunnen zijn en in

welke mate de voorstellen uitwisselbaarzijn in die zin dat ze hetzelfde knelpunt opiossen

1 Knelpunt complexe en langdurige processen om tot duidelijkheid en begrip bij te komen over

de toelaatbaarheid van een initiatief doordat

o De uitlegbaarbeid van de doelen van de Bgr en de betekenis hiervan op locatieniveau

in de praktijk moeilijk kan zijn

o Eisen niet vanaf het begin helder en eenduidig zijn

o Bgr pas laat in het planvormingsproces wordt meegenomen

De volgende voorstellen kunnen een bijdrage leveren aan het opiossen van het knelpunt

Cl Doelen en uitgangspunten herordenen en verduidelijken

A1 Verbeteren van de samenwerking tussen lokale overheden en RWS

A3 Verheldering status en ordening de Bgr documenten

Het voorstel om de doelen en uitgangspunten voor de Bgr te herordenen en verduidelijken

heeft betrekking op het vergroten van het begrip voor de beleidslijn als instrument om de

waterveiligheid te behouden Dit voorstel isdaarmee relatief eigenstandig

De voorstellen voor het verhelderen van de status en ordening van de Bgr en de verbetering

van de samenwerking tussen lokale overheden en RWS dienen er beide toe om meer en

sneller duidelijkheid te krijgen overde toelaatbaarheid van een initiatief Enerzijds door heldere

regels zodat initiatiefnemers zelf een beter beeld kunnen vormen en anderzijds in het proces

voor een vergunningaanvraag overheden creeren duidelijkheid In theorie zou een van beide

voorstellen voldoende kunnen zijn om tot een zorgvuldiger en sneller proces te komen Uit

oogpunt van een professionele overheid en de verbeterdoelen van de Omgevingswet ligt het

voor de hand om zowel qua regels als proces een verbeterslag te maken

2 Knelpunt De invulling en eisen bij de begrippen ‘kleinschaligheid’ en ‘tijdelijkheid sluit niet aan

bij de beleving in de praktijk

De volgende voorstellen kunnen een bijdrage leveren aan het opiossen van het knelpunt

B1 Verruimen definitie kleinschaligheid
B2 Verruimen definitie tijdelijkheid

Bij situaties die betrekking hebben op kleinschaligheid zoals uitbreiding van bestaande

bebouwing met 10 of tijdelijkheid zoals de wens om iets toe te staan zolang het geen

waterveiligheidsprobleem opievert gaat hetom verschillende type activiteiten De voorstellen

staan daarmee op zich zelf
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3 Knetpunt Het niet toelaatbaar zijn van niet riviergebonden activiteiten in stroomvoerend

regime wordt afs knelpunt ervaren in situaties dat

o Activiteit naar beleving wel met de rivier of uiterwaarden ‘verbonden’ is bijvoorbeeld

recreatie landschap en cultuurhistorie

o Activiteit geen effect lijkt te hebben op de waterveiligheid vanwege het drijvende

karakter bijvoorbeeld woonboot ofde activiteit i gelegen is een gebied dat niet zeer

beperkt stroomt of hooggelegen

o Activiteit van groot regionaal oflokaal belang is bijvoorbeeld regionale bereikbaarheid

De volgende voorstellen kunnen een bijdrage leveren aan het opiossen van het knelpunt

C2 Verruimen riviergebonden activiteiten

C3 Begrenzingen gebieden meer laten aansluiten bij \werkelijke situatie

C4 Hoogwatervrije terreinen buiten Bgr of als bergend regime opnemen

B3 Verhelderen begrip openbaar belang

B8 Benutten ‘overruimte’ in vergunningen

Deze voorstellen bieden in een deel van de situaties mogeiijk verschiliende opties om een

knelpunt op te lossen Hierbij gaat het om ‘uitwisselbaarheid’ tussen

• Verruimen riviergebonden activiteiten en aanpassen van begrenzing van gebieden

bijvoorbeeld extensieve uiterwaard recreatie

• Verruimen van riviergebonden activiteiten en verhelderen begrip openbaar belang

bijvoorbeeld een regionaal snelfietspad
• Hoogwatervrije terreinen buiten Bgr of als bergend regime opnemen en benutten

‘overruimte in vergunningen

Overigens heeft het voorstel om meer ruimte te bieden voor niet riviergebonden activiteiten bij

een riviergebonden activiteit als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfseconomie of

duurzaamheidsbelang betrekking op andere situaties bestaande riviergebonden activiteiten

in plaats van nieuwe activiteiten en staat daarmee op zich zelf

4 Knelpunt De eis dat het waterstandseffect zo gering mogeiijk moet zijn of volledig moet

warden gecompenseerd op elke locatie gelijktijdig met de ingreep wordt als te stringente eis

en te grate last ervaren qua uitvoerbaarheid en financlen

De volgende voorstellen kunnen een bijdrage leveren aan het opiossen van het knelpunt

B4 Zo gering mogeiijk waterstandseffect

B6 Toetsing op gebieds of riviertakniveau

A2 Meer gebruik maken van gebiedsplan

B7 Actievere faciliterende rol van overheden

De eerste twee voorstellen en de laatste twee voorstellen hebben een andere benadering van

het knelpunt De voorstellen B4 en B6 hebben de intentie om het knelpunt op te lossen door de

eisen m b t tot het toelaatbare waterstandseffect te versoepelen Met de voorstellen A2 en B7

wordt het knelpunt aangepakt door een actievere faciliterende rol van overheden bij het
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voldoen aan de eisen voor compensatie en of rivierverruiming Bij het aanpakken van dit

knelpunt kan een principiele keuze gemaakt worden voor een van de twee benadering

Overigens lijkt bovenstaande keuzemogelijkheid niet of in mindere mate te gelden voor het

ervaren knelpunt dat de eisen met betrekking tot waterstandseffect geen lokaal effect

gelijktijdig met de ingreep gecompenseerd moeilijk verenigbaar zijn met dynamische

ontwikkeling van natuur doelen Hiervoor lijkt alleen een andere benadering ten aanzien van

waterstandseffecten een mogelijke opening te bieden

5 Knelpunt De toepassing van artikel 6d persaldo meer ruimte voorde rivier en het verbinden

van initiatieven met behulp van een gebiedsplan is complex en een grote last voor

initiatiefnemers qua organisatie praktische uitvoering en financidn

De voigende voorstellen kunnen een bijdrage leveren aan het opiossen van het kneipunt

B7 Actievere faciliterende rol van overheden

Met een voorstel is de vraag of voorstellen hetzeifde knelpunt opiossen niet aan de orde

5 2 Overzicht van opiossend vermogen en kansrijkheid voorstellen

Onderstaand figuur geeft een overzicht van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de diverse

aanpassingsvoorstellen in relatie tot het opiossend vermogen voor de ervaren knelpunten die uit de

evaluatie naar voren zijn gekomen en de risico’s voor respectievelijk waterveiligheid en ruimtelijke
kwaliteit

De as ‘opiossend vermogen is gebaseerd op de voor en nadelen op dit criterium

De as
‘

haalbaarheid en uitvoerbaarheid’ is gebaseerd op het geheel van voor en nadelen op de

criteria ‘praktische uitvoering’ en ‘juridische aspecten’ de inschatting van het draagviak is hierdus

niet in meegenomen

De kleuren die het risico weergeven zijn gebaseerd op het geheel van voor en nadelen op de

criteria ‘kansen en risico s’ en ‘robuustheid

In het overzicht is het brede palet aan aanpassingsvoorstellen opgenomen dat aan de orde is

gekomen tijdens het proces en de sessies Met is weergegeven welke eventueel aangescherpte
voorstellen in hetadvies worden geadviseerd om te implementeren

aangescherpt voorstel wordt geadviseerd te implementeren

advies om nader onderzoek uit te voeren
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Opiossend vermogen van

ervaren knelpunten
Risico s Geen beperkt wel

B4 Grater waterstandseffect

toestaan

86 Compenseren op

gebiedsniueau

C3 Herzieningsronde
kaartmateriaal

B7 Actiever faciliterende rol

overheid bij rivierverruiming en of

compensatie

Al Verbeteren

samenwerking

A3 Ordening en statusBgr
verhelderen

Bl Verruiming definitie kleine

activiteit

Cl Verhelderen doelen

C2 Uitbreiden riviergebonden

activiteiten

C4 Hoogwatervrijeterreinen

vrijstellen

C4 Hoogwatervrijeterrein

bergend regime’

B2 Seizoensgebonden

vergunning verlengen

B2 Tjjdelijke vergunning
verruimen

B8 Intrekkenbestaande niet

gebruikte vergunningen
B8 Gebruik niet benutte

ouerruimte in een vergunning

A2 Verhelderen en stimuieren

gebiedsplan

B3 Regionaal lokaai belang
verhelderen

B5 Integrate rivierverruiming

Dettaprogramma

geen compensatieplicht

C3 Verbeteren kaartmateriaal

en namen regimesaanpassen

Haalbaarheid en

uitvoerbaarheid
0

B4 Toetsing waterstandseffect aan

alleen aan de dijk

A2 Koppelen artikel 6d aan 6®
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5 3 Overzicht aanpassingen over documenten

Onderstaande tabel geeft weer op welke niveau beleidsbrief beleidsregels onderliggende

documenten of buiten de Bgr de voorstellen uitgewerkt moeten worden indien besloten wordt tot

een aanpassing

Aanpassing nodig van Beleids Beleids

regels en

kaarten

Werk

documenten

handreikingw

erkafspraken

RBK

Buiten de

brief Bgr

A1 Verbeteren samenwerking X

A2 Meer helderheid en gebruik

gebiedsplan

X X

A2 Gebiedsplan artikel 6d

koppelen aan Deltaprogramma 6e

X X X Barro Bkl

A3 Verheldering ordening en status

onderdelen Bgr

X X X

B1 Nieuwbouw formeel reguleren X X

B1 10 regeling vereenvoudigen X

B2 Seizoensgebonden vergunning

verlengen

X

B2 Mogelijkheden tijdelijke

vergunning uitbreiden

X

B3 Opnemen begrip nationaal

regionaai en lokaal belang in de

beleidsregel

X

B4 Toets op beschikbare

overruimte dijk

X

B4 Toets op waterveiiigheid van de X

dijk

B4 Toets waterstandseffect op de

bandijk

X

B5 Inlegraie rivierverruimings plan

blijven ontzien van

compensatieplicht

X X Barro Bki
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Aanpassing nodig van Beleids

brief

Beleids

regels en

kaarten

Werk

documenten

handreikingw

erkafspraken

RBK

Buiten de

Bgr

B6 Compenseren

waterstandseffect op gebiedsniveau

X

B7 Actievere faciliterende rol

overheden

X X

voorstel 3

en 4

B8 Intrekken bestaande

vergunningen

X

B8 Gebruiken niet benutte

overruimte in vergunningen

X

C1 Verheideren doeien Bgr X X

C2 Uitbreiden limitatieve iijst

riviergebonden activiteiten

X X X Barro Bkl

C2 Venwantsschapscriterium voor

riviergebonden bedrijven

X X X Barro Bkt

C3 Naamswijziging regimes X X X Barro t Bkt

C3 Kieinschaiige aanpassing

begrenzingen

X X Barro Bkt

C3 Herzieningsronde X X X Barro Bkt

C4 Hoogwatervrije terreinen

vrijstetten

X X Barro Bkt

C4 2 Hoogwatervrije terreinen als

bergend regime

X X Barro Bki
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BIJLAGE
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Bijiage 1 Leden van de begeleidingsgroep

Organisatie Naam

Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

Provincie Utrecht 10 2e

Provincie Overijssel

ETOS2^Provincie Zuid Holland

Provincie Gelderland

Provincie Limburg

Provincie Noord Brabant
10 2e

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Rijn en IJssel

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Ministerie van Infrastructuuren Milieu

Ministerie van Infrastructuuren Milieu 1Q 2e

Agendalid namens opdrachtgeversteam 10 2e 10 2e ]

Advies Aanpassing Beleidslijn grote rivieren 86

206223 0223



Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Bijiage 2 Deelnemers interactieve sessies Aanpassing Bgr

Organisatie Naam

LTO Nederland

Koninklijke Schippersvereniging
Schuttevaer

Vereniging Koninklijke Nederlandse

Bouwkeramiek KNB

HISWA

Natuur en milieufederatle Gelderland

Rivieren coalitie van natuurorganisaties
Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

RWE

Recron

Landelijke woonbotenorganisatie

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit Gelders

Genootschap

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

NEPROM

Watersportverbond

t5S2iErfgoedvereniging Heemschut

Koninklijke Horeca Nederland |1Q 2e|
10 2e

1PH3Gemeente Dordrecht

Gemeente Roermond

Gemeente Werkendam

Gemeente Druten lf10K2e |

Gemeente Krimpenerwaard

Verening Nederlandse Riviergemeenten

Provincie Utrecht 10 2e

Provincie Gelderland SiSii

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Provincie Limburg

fmK2^Waterschap Rivierenland

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Peel en Maasvallei

Waterschap Rijn en IJssel

Ministerie van EZ

Rijkswaterstaat WVL
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Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

|iO 2e|Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat 10 2e

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Ministerie van lenM

Ministerie van lenM HBJZ 1 10 2e

Ministerie van lenM
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid
Afd Bestuur en Regie

Plesmanweg 1 6

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

verslag
M 1 31 0 6 1 10 2eT1
nU 2er~|i minienm ni

Datum

29 maart 2017

Stuurgroep Water

29 maart 2017 schriftelijke ronde

Leden van de Stuurgroep Water

Verslag van

Vergaderdatum en tijd

Deelnemers

Leden PT en agendaleden van de stuurgroepKopie a an

buiten verzoek
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Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid
Afd Bestuuren Regie

Datum

29 maart 2017

buiten verzoek

buiten verzoek
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Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid
Afd Bestuuren Regie

Datum

29 maart 2017

buiten verzoek

3 Beleidslijn Grote Rivieren

Vooraesteld besluit

Instemmen met de aanpassing van de Beleidslijn grote rivieren Bgr op

onderdelen

Instemmen met het in stand houden van de ambtelijke Bgr begeleidings

groep en hiervoor capaciteit beschikbaar te stellen

UvW Wij kunnen ons op hoofdlijnen vinden in de aanpassingen van de Beleidslijn
Grote Rivieren Wei willen wij graag in relatie tot de Beleidslijn Grote Rivieren de

volgende opmerkingen maken

Comoensatieplicht effecten van buitenwaartse diikversterkinaen met

aerinae invioed op de rivierwaterstand In de evaluatie van de Beleidslijn
is geconstateerd dat dijkversterkingen door beheerders onder de

zorgplicht van het Waterbesluit vallen en niet onder de Beleidslijn Grote

Rivieren De waterschappen kunnen hier niet mee uit de voeten De

waterschappen willen graag afwegingsruimte voor buitenwaartse

dijkversterking als binnendijkse rivierverruiming niet mogelijk is of tot

grote maatschappelijke gevolgen kosten of overlast leidt Voor

Hoogwaterbeschermingsprojecten die op dit moment vallen onder artikel

6 15 van het Waterbesluit is een snelle opiossing vereist Het mag niet zo

zijn dat projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma hierdoor

vertragen We zijn hierover reeds in gesprek met uw medewerkers

Leoaer De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben de wettelijke taak

om leggers te maken voor zowel de waterkeringen als de watergangen

Wij vinden het noodzakelijk dat Rijkswaterstaat voor het beheer van de

rivier naast de vegetatie legger ook een rivierlegger maakt Hiermee kan

naast het in standhouden van de nautische functie ook de

waterveiligheidsfunctie worden gehandhaafd Ook kan hiermee de relatie

met de stabiliteit van de waterkering en de verantwoordelijkheden van
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Rijkswaterstaat en het waterschap in het gebied van de waterkering en de

vooroever worden vastgelegd Dit ook in relatie tot de wettelijke zorgplicht
voor Waterkeringen waarin specifiek gevraagd wordt naar borging van

risico s vanuit aangrenzend areaal op de stand zekerheid van keringen
Hierover zullen wij in gesprek gaan met de DG Rijkswaterstaat

Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid
Afd Bestuuren Regie

Datum

29 maart 2017

VNG De voorstelien zijn heider uitgewerkt en een goede weergave van de

mogeiijkheden en gevoigen Wei wordt geconstateerd dat het opiossend vermogen

niet altijd even groot is Onderschreven wordt dat er voor diverse gebieden

gekeken moet worden naar het bergend en stroomvoerend vermogen Dit kan

voor een aantai gebieden perspectief bieden Dit staat wei in de aanbeveiingen
onder punt 1 doei en werkingssfeer maar komt niet expiiciet terug in de

aanbiedingsbrief Ook het ruimte creeren voor initiatieven die niet ten koste gaan

van waterveiiigheid is van beiang Met aandacht voor aiternatieve

bouwmogeiijkheden binnen het bergend regime en de uitwerking van tijdeiijke

bestemmingen Hou aandacht voor de kieine initiatieven en heb ruimte voor

maatwerk hier binnen Het gebiedspian is een goed huipmiddei maar moet geen

verpiichting worden De reiatie die geiegd is met de omgevingswet is van beiang
dan wordt er meer naar de hoofdiijnen gekeken Een nadrukkeiijk punt van

aandacht is de daadwerkeiijke uitvoering van de voorsteiien Hoe komen we met

elkaar tot het voorgestelde resultaat Dan zuiien ook organisaties zich aan moeten

passen en mee bewegen in de voorgesteide werkwijze Ook dit heeft nadrukkeiijk
de reiatie met de uitwerking van de Omgevingswet Laten we er met eikaar voor

zorgen dat het voorstei werkeiijkheid wordt Ga door met verdere uitwerking van

de voorgestelde stappen

IPO Wat betreft de Beieidslijn Grote Rivieren is het IPO tevreden dat de

ambtelijke begeieidingsgroep in stand blijft en we wiilen daarvoor ook capaciteit
ter beschikking steiien We kunnen instemmen met de voorgestelde aanpassingen
van de Beieidslijn de voorstelien die tot doei hebben de afhandeling en

uitlegbaarheid te vergroten kunnen rekenen op onze steun ze zijn belangrijk voor

begrip en draagviak en voorstelien gedaan om de samenwerking verder te

verbeteren mits in het vervoigtraject de volgende punten worden meegenomen

in de uitwerking
Helaas is het opiossend vermogen van de voorgestelde aanpassingen vooralsnog

gering van de 29 cases uit de evaluatie bieden de aanpassingen voor geen van de

casussen concreet zicht op daadwerkeiijke realisatie van de ruimtelijke gewenste

ontwikkeling Wij denken dan ook dat er enkele belangrijke kansen worden

gemist binnen de kaders van veiligheid is op onderdelen meer ruimte mogelijk
voor ontwikkelingen
■ De provindes IPO zien de voorstelien ten aanzien van rivierbedcompensatie

bij complexe projecten via een gebiedsgerichte benadering als het meest

kansrijk mits dit ook wordt gekoppeld aan compensate op gebiedsniveau Dit

heeft echter alleen meerwaarde als het hoogwater effect van een gezamenlijk

pakket wordt beoordeeld en niet van elke afzonderlijke maatregel uit dat pak
ket In dat laatste geval is er nauwelijks opiossend vermogen Binnen een ge-

biedsgerichte aanpak dient voldoende ruimte geboden te worden voor klein

schalige individuele initiatieven Daarnaast moet een gebiedsgerichte aanpak
worden gekoppeld aan de mogelijkheid tot afkoop van compensate dit laatste
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vergroot het opiossend vermogen zonder afbreuk te doen aan de hoofddoel

stellingen van de Bgr
■ Het mogelijk maken van afkoop van compensatie door middel van een fonds

wordt als een zeer wezenlijk instrument gezien De juridische uitvoerbaarheid

van een fonds is nu nog onvoidoende uitgewerkt
■ De discussie over hoogwatervrijeterreinen wordt vooruit geschoven Onduide

lijk is waarom een aantai hoogwatervrije terreinen niet voiiedig geexclaveerd
worden De terreinen liggen boven de hoogwaterlijn en zouden dus uit het

oogpunt van waterveiligheid niet onder de Bgr hoeven te vaiien De kansrijk
heid van de koerswijziging ten aanzien van Hoogwatervrije terreinen van

stroomvoerend naar bergend regime is afhankeiijk van toekomstige uitwer

king O a de criteria en de wijze van implementatie blijven onduideiijk
■ De provincies zien dat enkele onderwerpen nog vragen om een nadere uitwer

king Het gaat dan voorai om de thema s gebiedsplan compenseren op ge

biedsniveau aanpassing van begrenzingen regime hoogwatervrije terreinen

en mogeiijkheden voor financieie compensatie door private initiatiefnemers

Wij steilen voor om deze onderwerpen voortvarend uiterlijk eind 2017 uitge-
werkt te hebben De provincies zijn bereid om hiervoor kennis en expertise te

ieveren en steiien voor om de ambteiijke overiegstructuur uit het voortraject
advies in stand te houden

■ Belangrijk punt van zorg is aanpassing van het Barro tegelijk met aanpassing

van de Bgr dit is ook in het rapport van RHDHV aangegeven De Bgr is im

mers in de ruimteiijke regeigeving geimpiementeerd via het Barro Wanneer

het Barro ongewijzigd biijft is er feiteiijk en in de praktijk geen sprake van

een aanpassing omdat het strengste regime bepaiend is De invoering van de

Omgevingswet is voorzien is in het voorjaar van 2019 Wanneer gekozen zou

worden voor een versneide wijziging van het Barro vooruitiopend op de omge-

vingswet zou aanpassing van het Barro in juii 2018 een feit kunnen zijn Aan-

passing van het Barro geiijktijdig met de invoering van de Omgevingswet ieidt

tot ongewenste vertraging in de uitvoering van deze aanpassing en kan hier

mee goede initiatieven frustreren Het gaat hierbij voorai om toekomstige ini

tiatieven In veei provincies zijn er hoogwatervrije terreinen die ai bebouwd

zijn maar waar wei de regeigeving van de Bgr op drukt Op dit moment is on

zeker of de Minister zai overgaan tot een geiijktijdige aanpassing van het Bar

Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid
Afd Bestuuren Regie

Datum

29 maart 2017

ro

EZ Akkoord

RWS RWS onderschrijft van harte uw insteek voor de beperkte aanpassingen aan

de Beieidsiijn Grote Rivieren die met name gericht zijn op uitiegbaarheid en

opheffen van onnodige blokkades Rijkswaterstaat is goed betrokken bij dit traject
en heeft daarbij uiteraard met name oog voor de uitvoerbaarheid in de

vergunningverleningspraktijk
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Minister Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid
Afd Bestuuren Regie

Ik constateer dat aile partijen zich kunnen vinden in het voorstel om de Beleidslijn

grote rivieren Bgr aan te passen Er wordt terecht aangegeven dat dit van aile

partijen een inspanning vraagt veei winst valt te behalen door de samenwerking
en uitlegbaarheid van de Bgr in de praktijk te verbeteren

Bij de uitwerking zal ik de aandachtspunten die door partijen naar voren zijn

gebracht betrekken Hierbij wii ik alvast het volgende opmerken
Het gebiedspian is geen verplichting maar het biedt wei goede perspectieven om

te kunnen voidoen aan de voorwaarden van de Bgr Via het gebiedspian is het

reeds mogelijk om meerdere initiatieven te combineren met 1 rivierverruimende

maatregel Als het gebiedspian per saldo meer ruimte voor de rivier opievert past

dit in principe binnen de Bgr Om te voorkomen dat op een piek een versiechtering
van de waterveiiigheid plaatsvindt ten gunste van een andere iocatie geidt ook de

voorwaarde dat de afzonderiijke initiatieven iokaal niet tot een

waterstandsverhoging mogen ieiden lenM zal in een casestudie natuur

onderzoeken of en zo ja onder weike voorwaarden Iokaal een

waterstandsverhoging kan worden geaccepteerd mits per saldo op gebiedsniveau
een verbetering van de waterveiiigheid ontstaat

lenM is niet voornemens om een nationaal afkoopfonds op te richten maar wel

bereid om in gevai van een concreet gebiedsplan project mogelijke

financieringsconstructies samen met gebiedspartners te onderzoeken waaronder

de mogeiijkheid van een financieie afdracht door initiatiefnemers Hierbij kan

geieerd worden van bestaande voorbeeiden zoals Ooijen Wanssum

Tot siot Om te borgen dat de aanpassingen van de beleidsregeis in het ruimtelijk

spoor doorwerken is aanpassing van het Barro nodig Het IPO geeft aan dat het

tot ongewenste vertraging kan ieiden ais met de aanpassing van het Barro wordt

gewacht op de invoering van de Omgevingswet in eerste helft van 2019 Hierbij
wordt aangegeven dat het vooral om toekomstige initiatieven gaat

Het rijk hanteert de stelregei dat er siechts in uitzonderiijke situaties aanieiding is

om het Barro vooruitiopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet aan te

passen Er moet sprake zijn van zwaarwegende redenen Aiieen de Bgr

rechtvaardigt op dit moment niet een aanpassing van het Barro gegeven de

zwaarte van de procedure de beperkte tijdswinst en het zeer beperkte aantal

concrete initiatieven waarvan bekend is dat deze hierdoor mogeiijk hinder

ondervinden Door het opheffen van de vergunningplicht voor een aantal

dichtbebouwde en hooggelegen terreinen die vanuit het oogpunt van

waterveiiigheid no regret kunnen worden vrijgegeven wii ik tegemoet komen aan

de zorg van provincies Dit kan zonder Barro aanpassing gebeuren Ik street

ernaar dit uiterlijk in de zomer van 2018 te realiseren

De herziening zal dan ook moeten wachten tot de inwerkingtreding van de

Omgevingswet tenzij vanuit een ander dossier voldoende zwaarwegende redenen

zijn aangevoerd In dat gevai kan de aanpassing van de beleidsregeis worden

meegenomen

Ik constateer dat de UvW in gesprek is met mijn medewerkers over de

beschikbare afwegingsruimte voor buitendijkse versterkingen Gezien de

samenhang tussen dijkversterking en rivierverruiming hecht ik er belang aan om

samen met betrokken dijk en rivierbeheerders in het HWBP het gesprek mede te

voeren in de context van de lange termijn ambitie rivieren

Datum

29 maart 2017
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4 Uitvoeringsprogramma Beleidsnota Drinkwater 2016 2017

Vooraesteld besiuit Instemmen met de vaststellen van het Uitvoerings-

programma Beleidsnota Drinkwater 2016 2017

Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid
Afd Bestuuren Regie

Vewin De Vewin stemt in met het Uitvoeringsprogramma Beleidsnota Drinkwater

2016 2017 De Beleidsnota Drinkwater bevat belangrijke acties het is goed dat

deze voortvarend worden opgepakt

Datum

29 maart 2017

UvW De UvW kan instemmen met het tweede uitvoeringsprogramma van de Be-

leidsnota Drinkwater

RBO s De RBO s gaan akkoord met het bijgevoegd Uitvoeringsprogramma Be-

leidsnota Drinkwater 2016 2017 en het vaststellen ervan door de Stuurgroep Wa-

ter In de uitvoering zal nauwe samenwerking afstemming met de delta aanpak
Waterkwaliteit en Zoetwater moeten plaatsvinden om dubbel werk te voorkomen

Initiatieven op dit punt lopen inmiddels

VNG Akkoord

IPO Het IPO stemt in met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma

Beleidsnota Drinkwater 2016 2017

EZ Akkoord

Minister De Stuurgroep Water stelt het Uitvoeringsprogramma Beleidsnota

Drinkwater 2016 2017 vast

5 Rapportage Monitoring Financiele Doelmatigheid 85 Vo versie

Ter kennisname

Vewin Is akkoord met de 85 versie

VNG Dit document gaat op in de Staat van 0ns Water We liggen goed op koers

om de doelstellingen te behalen

6 Ter kennisname stuk verslag 5G Water 14 december 2016

Geen opmerkingen

7 Tot Slot

UvW De Stuurgroep Water is voor de waterschappen een belangrijk gremium om

op bestuurlijk niveau met elkaar van gedachten te wisselen en tot besluitvorming
te komen over beleid regelgeving etc Deze ronde is opnieuw besloten tot een

schriftelijke ronde Wij hechten er aan om gezamenlijk te verkennen hoe de

agenda voldoende gewicht kan krijgen zodat een schriftelijke ronde eerder

uitzondering is dan regel
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10 LiWlTg^ HBJZVan

Aan

Cc ]HBJZ2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

FW Overzicht activiteiten aanpassing Bgr

woensdag 29 maart 2017 16 24 58

Overzicht vervolaacties nav besluit aanpassing Beleidsliin arote rivieren docx

Haf0X2^1

Onderstaande mail van toK2|ssn bijgevoegd overzicht ter info

Ik heb afgelopen dinsdag metCpS^e vervolgacties n a v de evaluatie van de

Beleidsregels grote rivieren Bgr besproken en de betrokkenheid van HBJZ daarbij De

volgende acties zijn voor ons relevant

Ambtelijke voorbereiding van de wijziging van de beleidsregels n a v de

evaluatie Ik heb| io 2e l gevraagd daarvoor de pen vast te houden Dit gaat op

korte termijn spelen
De beoogde aanpassingen van de kaarten van bijiage IV Waterwet om een aantal

hoogwatervrije terreinen als vergunningvrije gebieden aan te wijzen Hierover is

afgesproken dat dit de gebruikelijke route voIgt die tussen RWS DGRW en HBJZ

is afgesproken voor het wijzigen van kaarten Dit wordt momenteel voorbereid

door RWS

Een casestudie over gebiedsgericht compenseren Dit is bij RWS belegd
Een juridische studie naar de mogelijkheden om tijdelijke activiteiten toe te staan

onder de Bgr Dit is belegd bij HBJZ en RWS CD Dit pak ik op waarschijnlijk
samen met[l io 2e T]
Het fonds waar we het eerder over hebben gehad wordt vooralsnog niet

nader onderzocht In plaats daarvan wordt bij projecten gezocht naar

maatwerkoplossingen Dit is bij RWS belegd omdat zij betrokken zijn bij de

specifieke projecten

GroetenflMI^

Van l gHlll iO 2^jQ 2b DGRW

Verzonden woensdag 29 maart 2017 12 45

tWVL [

\ HBJZ 1 10 2e h0V2e1

Onderwerp Overzicht activitei^ aanpassing egr

1Q 2e I ON

HBJZ

Aan l 10 2e

CC 10 U1Q 2eT1 CD10 2e

Hallo I I0 2e en DM2e]

Hierbij het overzicht van de acties rondom aanpassing van de Bgr Ik heb per actie een

start gemaakt met verdere invulling en aandachtspunten Zoals aangegeven heb ik

afgelopen dinsdag ook de lijst doorgenomen met10 2 bm betrokkenheid en inzet HBJZ te

bespreken 1 aanpassing beleidsregels heeft HBJZ samen met DGRW het voortouw 2

aanpassing waterbesluit conform procedure aanpassing waterbesluit voor vrijstellen
aantal hoogwatervrije terreinen van vergunningplicht 3 daarnaast zal HBJZ

casestudie tijdelijk ruimtegebruik trekken en hierover contact opnemen met I io 2e | |op
andere onderwerpen kan HBJZ indien gewenst meekijken zoals bv pilot compenseren op

gebiedsniveau

i° 2e | en ik spreken hier vig week donderdagochtend verder over

GroetertiES^
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Directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid Afdeling Waterveiligheid
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Overzicht vervolgacties nav besluit aanpassing Beleidslijn grote rivieren

27 03 2017

Naar aanleiding van het besluit over de aanpassing van de beleidslijn grote rivieren in de SG

Water is hieronder een overzicht gegeven van de benodigde acties Voor iedere actie is op

hoofdiijn een aanpak en pianning uitgewerkt
Per vervolgactie dient indien nodig door de trekker zelf nog een nadere concretisering plan van

aanpak gemaakt te worden

Overzichtstabel vervolgacties

Vervolgactie Trekker Gerelateerde

adviesvoorstellen

Werkvorm indien

van toepassing
planning

DGRW In overleg
vergaderdat
a bepalen
in 2017 en

2018

Begeieidingscommi1 boLe Cii

Liitvoeringspraktijkssie

2 Herformulering
doelstelling inci

beleidsbrief

schriiven

DGRW v erbetersn

uitvoeringspraktijk

DGRW moet ook in

handreiking worden

opgenomen

Q3 2017

3 Afepraken maken

over samenwerking
in voorfase

RWS RWS regiodiensten
maken afspraken met

gemeenten of

beschrijven bestaande

praktijk taakgroep
rivierbeheer koppelt dit

teruq

Q2 2017Verbeteren

uitvoeringspraktijk
subvoorstel

verbeteren

samenwerking
overheden

Evt uitwerken

informeel pre
advies

RWS werkgroep rivierbeheer Q 3 2017Verbeteren

uitvoeringspraktijk
idem

Organiseren
jaarlijkse netwerk

bijeenkomst

RWS Vei beteren

uitvoeringspraktijk
idem

ntb Q2 2018

DGRW H Verantwoord ruimte

geven

Werkgroepje met

HBJZ DGRW RWS

corporate dienst

RWS uitvoering

4 Aanpassing

beleidsregels
toelichting zelf

Zsm in

2017 ivm

evt kunnen

vooruitlope
n op
definitieve

verankering
in Barro

BJZ

5 Inventarisatie

hoogwatervrije
terreinen onder art

6 16 afronden

aanpassing
Waterbesluit

RWS

DGRW H

Verantwoord ruimte

geven

Volgen procedure

aanpassing
waterbesluit

Aanpassing
waterbeslui

t uiterlijk
medio

2018 bij
voorkeur

eerder

BJZ

RWS Verantwoord ruimte

geven

Start 2018

meenemen

resultaten

mirt

onderzoek

Aanpassingen in

regime van

gebieden
stroomvoerend

en bergend
regime

pm

en

uitwerking
VKA

6 Handreiking RWS Verbeteren

uitvoeringspraktijk

Schriifteam van

I 10 2e eri 10 2e}

I I0 2e I trekt
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Verantwoord ruimte

geven

discussies binnen RWS

io j2e doet

tekstvoorstellen daar

waar RWS aan de lat

staan

Opmaak wordt

uitbesteed

7 Pilot casestudie

compenseren op

gebiedsniveau

DGRW Gebiedsgerichte
uitwerking

Werkgroep klan kbordg
roep bestaande uit

DGRW EZ RWS

corporate dienst

Coalitie rivieren

natuurlijk
Staatsbosbeheer

Brainstorm

april 2017

PvA juli
2017

Q1 2018

pilot
afqerond

8 Casus tijdelijk
ruimtegebruik

HBJZ ism

corporat
e dienst

RWS

Verantwoord ruimte

geven

Afstemmen met

DGHRW taakgroep
rivierbeheer naast

juridische
mogelijkheden dient

het ook getoetst te

worden aan doel Bqr

Eind 2017

9 Pm uitwerken

financiele

arrangementen

RWS

regional
Gebiedsgerichte
benadering

Bespreken in BG

commissie hoe en wat

RWS kunnen goede
voorbeelden in kaart

brengen als basis

besprekinq

e

diensten

Evt pilot onder

omqevinqswet

1

0

Aandachtspunten bii vervolqacties nadere uitwerking verwachte tiidsinspanninq

Ad 1 Begeleidingscommissie
De ambtelijke begeleidingscommissie blijft in stand conform met advies RHDHV voor het kunnen

begeleiden van de aanpassing van de Bgr en voor het regelmatig kunnen blijven bespreken van

knelpunten en kansen in de uitvoeringspraktijk

Belangrijk om taak en rol van de BG in eerste bijeenkomst vast te stellen ihkv

verwachtingenmanagement
Eerste BC in juni kan gericht zijn op

Rol en taak BG

Vaststellen te bespreken onderwerpen
Vaststellen planning die aansluit op planning te bespreken onderwerpen

DGRW doet in overleg met RWS voorstel

Voorzitter BG groep door DGRW waarschijnlijkj lQ 2e [ tenzij dit teveel gewicht aan BG

toekent deelneming is op medewerkerniveau

Onderwerpen fnoa verder aan te vullen^

Handreiking

Hoogwatervrije terreinen

Financiele arrangementen

Pilot compenseren gebiedsniveau
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Ad 3 verbeteren samenwerking tussen overheden 3 acties

Richting SG Water is aangegeven dat veel verbetering moet komen van onderdeel 1 van het advies

van RHDHV verbeteren van de uitvoeringspraktijk en werkingssfeer van de Bgr Sleutelwoord rol

hierin is waar mogeiijk verbeteren van de samenwerking tussen overheden Hier vailen in totaai 3

acties onder voor RWS waarvan de voigende 2 in 2017 dienen te worden opgepakt
1 Werkafspraken te maken over het vooroverleg in praktijk wordt er vaak al goed

samengewerkt Dan is het een kwestie van herbevestigen en vastleggen van deze afspraken
2 Werkafspraken maken over en een informeei pre advies RHDHV heeft hierover het voigende

meegegeven in het advies waarin op basis van een concept plan een eerste uitspraak wordt

gedaan over 1 de kansrijkheid van het initiatief en de voorwaarden waaraan voldaan moet

worden 2 de te volgen procedure inclusief planning en 3 tips over de mogelijkheden van

maatwerk Het concept plan moet hiervoor duidelijkheid geven over de uit te voeren

functies activiteiten omvang en ligging Voorstel is dat de Taakgroep rivierbeheer onderwerp
oppakt hoe meer handen en voeten kan worden gegeven aan het informeei pre advies

Waarschijnlijk zal de BG groep dit onderwerp willen bespreken

De derde actie het vergroten van de bekendheid van de Bgr bij gemeenten door het organiseren
van jaarlijkse netwerkbijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen met als doel dat lokaie

overheden de Bgr eerder in het planproces meenemen in overleg te plannen wat is een handige
moment om eerste bijeenkomst aan op te hangen bv wanneer de beleidsregels zijn aangepast

Ad 4 Aanpassing van de beleidsregels zelf

De beleidsregels dienen op de voigende punten te worden aangepast
• Verruim de wijze waarop kleine activiteiten mogeiijk zijn door formeel te reguleren dat het

slopen van bebouwing en het vervolgens vervangen voor nieuwbouw is toegestaan en door de

10 regeling voor eenmalige uitbreiding van bebouwing te vereenvoudigen
• Verhelder van het begrip openbaar belang door in de toelichting van de beleidsregels

nadrukkelijk aan te geven dat ook initiatieven van nationale regionale of lokaie aard van

openbaar belang kunnen zijn
• Verruim het aantal en de omschrijving van riviergebonden activiteiten door de voigende

riviergebonden activiteiten toe te voegen
Extensieve uiterwaardrecreatie

specifiek aan scheepvaart gelieerde activiteiten of via handreiking opiossen
en agrarische activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden

• Verruimen riviergebonden activiteit natuur naar natuur cultuurhistorische

landschapselementen en waterkwaliteit

• Het opnemen van een verwantschapscriterium waarmee meer ruimte wordt gecreeerd voor

niet riviergebonden activiteiten in gevallen waarin deze activiteiten bijdragen aan continuering
of verduurzaming van de energievoorziening van al bestaande riviergebonden activiteiten

NB bij dit punt moet worden onderzocht of het verwantschapscriterium niet uitgebreid moet

worden tot bestaande niet riviergebonden activiteiten iom duurzame energie mensen

• Artikel 6e actualiseren PKB ruimte voor de rivier conform advies

• Check artikel 3 in relatie tot zorgplicht Waterbesluit

Werkwijze en planning

1 l0K2e ] HBJZ doet tekstvoorstel voor aanpassing van10 2e

beleidsregels
DGRW schrift de toelichting algemeen deel over waarom aanpassing gewenst is en

artikelsgewijze toelichting

Bind april begin mei

Bespreking teksten in werkgroepje bestaande uit RWS corporate dienst

10 2e DGRW en HBJZnl f1Q 2ef

Mei

Finaliseren teksten en opstarten formele procedure wijziging beleidsregels
Maken verdere planning

236402 0225



Hierbij is aandachtspunt verwantschapscriterium uitbreiden tot niet riviergebonden

bedrijven plus check uitvoeringstoets RWS nodig etc

Ad 5 No regret vrijstellen van vergunningplicht aantal hoogwatervrije en hooggelegen
terreinen

Hieronder staan de procedurestappen om gewenste hoogwatervrije terreinen vrij te stelien van

vergunningpiicht obv het Waterbesluit Pianning invuiien as donderdag 6 aprii Aandachtspunt is

bestuurlijke afstemming aan voorkant En wie wat doet wanneer wat RWS en wat dgrw

Actie Wie Start Gereed

Aanmelden wijziging Waterbesluit bijiage iV

bij RWS CD en DGRW

RWS

RWS regionale
dienst en WVL

Ontwerp amvb voorbereiden Juni2017

kaarten maken en onderbouwing voor

vergunningvrij maken per gebied

inhoudelijke check RWS CD RWS CD

Via RWS BS verzoek aan DGRW voor wijzigen

bijiage IV

RWS en DGRW

DGRW doet verzoek aan HBJZ

Voorbereiden wijzigingsbesluit HBJZ

DGRW RWS CDHUE toets

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ

Afstemmen IPO VNG UvW evt andere

partijen ook check of dit onder 2 maanden

formele consultatie valt

DGRW

VenJ wetgevingstoets HBJZ

Agenderen CEZIM DGRW

Aanleveren CEZIM DGRW

Advies CEZIM DGRW

Behandeling CEZIM

Aanleveren REZIM HBJZ

Behandeling REZIM

Behandeling MR

Voordracht HBJZ

Raad van State

Nader rapport en ontwerpbesluit opstellen
tekenboek gereed

HBJZ DGRW

Vaststelling en publicatie HBJZ

236402 0225



Ad 6 Aanpassen handreiking
Voortouw bij RWS iQ 2e ism I0 2e |

Afstemming met taakgroep rivierbeheer DGRW en BG commissie BG commissie schrijft niet

mee maar kan wel meekijken op leesbaarheid uitlegbaarheid volledigheid plus check op

aanpassingen nav evaluatie en besluit over aanpassing Bgr

Handreiking dient zelfstandig leesbaar te zijn

Wat zijn onderdelen die sowieso moeten worden veranderd

Algemene inleiding komt van DGRW moet aansluiten op te schrijven beleidsbrief en

toelichting beleidsregels algemeen deel

Onderdelen die gaan over aangepaste beleidsregels
Onderdelen die aanpassing behoeven om meer ruimte te geven conform advies RHDHV

oppervlakte maat evt openbaar belang evt scheepvaart
Onderdelen die slaan op artikel 3 en dijkversterkingen
Artikel 6 e RvR

Algemene leesbaarheidscheck

Waar nodig werkafspraken opnemen of elementen refereren aan relevante delen Rivierkundig

beoordelingskader zodat in 1 document duidelijk is waar allemaal aan getoetst wordt

Paragraaf over status handreiking en onderdelen Bgr in navolging advies om de ordening en

status van de onderdelen van de Bgr te verhelderen in overleg met corporate dienst RWS en

HBJZ

Evt zaken als pre advies verhelderen

Aandachtspunt plus nog nader vast te stellen wanneer publiceren nieuwe handreiking en wanneer

hiermee werken Verzoek aan RWS voorstel te doen en mee te nemen dat aantal elementen al

veranderd kunnen worden die niet afh zijn van de aanpassing van de beleidsregels zelf die kunnen

zorgen voor betere uitlegbaarheid en meer ruimte voor maatwerk en dus betere

uitvoeringspraktijk Hoe hiermee om te gaan Check nog even maar vig mij kan de handreiking
zonder procedure worden herzien wel goed natuurlijk om bestuurlijk te markeren Navraag doen

bij Marco

Ad 7 Pilot casestudie compenseren gebiedsniveau
Eind april eerste brainstormsessie partijen

Voorbereiding bij DGRW ism RWS
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Van

Aan

^2e DGRW

10 2e
^

^HBJZ[^2e o 2e

Overzicht activiteiten aanpassing Bgr

[miiiiuingamilCc P HBJZ i

Onderwerp
Datum

Bijiagen

woensdag 29 maart 2017 12 45 08

Overzicht vervolaacties nav besluit aanpassing Beleidsliin arote rivieren docx

Hallo I 10 2e en n0 2el^

Hierbij het overzicht van de acties rondom aanpassing van de Bgr Ik heb per actie een

start gemaakt met verdere invulling en aandachtspunten Zoals aangegeven heb ik

afgelopen dinsdag ook de lijst doorgenomen met10 2 bm betrokkenheid en inzet HBJZ te

bespreken 1 aanpassing beleidsregels heeft HBJZ samen met DGRW het voortouw 2

aanpassing waterbesluit conform procedure aanpassing waterbesluit voor vrijstellen
aantal hoogwatervrije terreinen van vergunningplicht 3 daarnaast zal HBJZ

casestudie tijdelijk ruimtegebruik trekken en hie rover contact opnemen met nHSHD Op
andere onderwerpen kan HBJZ indien gewenst meekijken zoals bv pilot compenseren op

gebiedsniveau

no 2e | en ik spreken hier vig week donderdagochtend verder over

Groeterti[ffl

Ministerie van Infrastructuuren Milieu

Directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid Afdeling Waterveiligheid

Tel nni io 2e

10 2e

236420 0226



Overzicht vervolgacties nav besluit aanpassing Beleidslijn grote rivieren

27 03 2017

Naar aanleiding van het besluit over de aanpassing van de beleidslijn grote rivieren in de SG

Water is hieronder een overzicht gegeven van de benodigde acties Voor iedere actie is op

hoofdiijn een aanpak en pianning uitgewerkt
Per vervolgactie dient indien nodig door de trekker zelf nog een nadere concretisering plan van

aanpak gemaakt te worden

Overzichtstabel vervolgacties

Vervolgactie Trekker Gerelateerde

adviesvoorstellen

Werkvorm indien

van toepassing
planning

DGRW In overleg
vergaderdat
a bepalen
in 2017 en

2018

Begeieidingscommi1 boLe Cii

Liitvoeringspraktijkssie

2 Herformulering
doelstelling inci

beleidsbrief

schriiven

DGRW v erbetersn

uitvoeringspraktijk

DGRW moet ook in

handreiking worden

opgenomen

Q3 2017

3 Afepraken maken

over samenwerking
in voorfase

RWS RWS regiodiensten
maken afspraken met

gemeenten of

beschrijven bestaande

praktijk taakgroep
rivierbeheer koppelt dit

teruq

Q2 2017Verbeteren

uitvoeringspraktijk
subvoorstel

verbeteren

samenwerking
overheden

Evt uitwerken

informeel pre
advies

RWS werkgroep rivierbeheer Q 3 2017Verbeteren

uitvoeringspraktijk
idem

Organiseren
jaarlijkse netwerk

bijeenkomst

RWS Vei beteren

uitvoeringspraktijk
idem

ntb Q2 2018

DGRW H Verantwoord ruimte

geven

Werkgroepje met

HBJZ DGRW RWS

corporate dienst

RWS uitvoering

4 Aanpassing

beleidsregels
toelichting zelf

Zsm in

2017 ivm

evt kunnen

vooruitlope
n op
definitieve

verankering
in Barro

BJZ

5 Inventarisatie

hoogwatervrije
terreinen onder art

6 16 afronden

aanpassing
Waterbesluit

RWS

DGRW H

Verantwoord ruimte

geven

Volgen procedure

aanpassing
waterbesluit

Aanpassing
waterbeslui

t uiterlijk
medio

2018 bij
voorkeur

eerder

BJZ

RWS Verantwoord ruimte

geven

Start 2018

meenemen

resultaten

mirt

onderzoek

Aanpassingen in

regime van

gebieden
stroomvoerend

en bergend
regime

pm

en

uitwerking
VKA

6 Handreiking RWS Verbeteren

uitvoeringspraktijk
Schrijfleam van

I 10 2e en| 10 2e

I I0 2e I trekt

236420 0226



Verantwoord ruimte

geven

discussies binnen RWS

io j2e doet

tekstvoorstellen daar

waar RWS aan de lat

staan

Opmaak wordt

uitbesteed

7 Pilot casestudie

compenseren op

gebiedsniveau

DGRW Gebiedsgerichte
uitwerking

Werkgroep klan kbordg
roep bestaande uit

DGRW EZ RWS

corporate dienst

Coalitie rivieren

natuurlijk
Staatsbosbeheer

Brainstorm

april 2017

PvA juli
2017

Q1 2018

pilot
afqerond

8 Casus tijdelijk
ruimtegebruik

HBJZ ism

corporat
e dienst

RWS

Verantwoord ruimte

geven

Afstemmen met

DGHRW taakgroep
rivierbeheer naast

juridische
mogelijkheden dient

het ook getoetst te

worden aan doel Bqr

Eind 2017

9 Pm uitwerken

financiele

arrangementen

RWS

regional
Gebiedsgerichte
benadering

Bespreken in BG

commissie hoe en wat

RWS kunnen goede
voorbeelden in kaart

brengen als basis

besprekinq

e

diensten

Evt pilot onder

omqevinqswet

1

0

Aandachtspunten bii vervolqacties nadere uitwerking verwachte tiidsinspanninq

Ad 1 Begeleidingscommissie
De ambtelijke begeleidingscommissie blijft in stand conform met advies RHDHV voor het kunnen

begeleiden van de aanpassing van de Bgr en voor het regelmatig kunnen blijven bespreken van

knelpunten en kansen in de uitvoeringspraktijk

Belangrijk om taak en rol van de BG in eerste bijeenkomst vast te stellen ihkv

verwachtingenmanagement
Eerste BC in juni kan gericht zijn op

Rol en taak BG

Vaststellen te bespreken onderwerpen
Vaststellen planning die aansluit op planning te bespreken onderwerpen

DGRW doet in overleg met RWS voorstel

Voorzitter BG groep door DGRW waarschijnlijk Mattie Busch tenzij dit teveel gewicht aan BG

toekent deelneming is op medewerkerniveau

Onderwerpen fnoa verder aan te vullen^

Handreiking

Hoogwatervrije terreinen

Financiele arrangementen

Pilot compenseren gebiedsniveau

236420 0226



Ad 3 verbeteren samenwerking tussen overheden 3 acties

Richting SG Water is aangegeven dat veel verbetering moet komen van onderdeel 1 van het advies

van RHDHV verbeteren van de uitvoeringspraktijk en werkingssfeer van de Bgr Sleutelwoord rol

hierin is waar mogeiijk verbeteren van de samenwerking tussen overheden Hier vailen in totaai 3

acties onder voor RWS waarvan de voigende 2 in 2017 dienen te worden opgepakt
1 Werkafspraken te maken over het vooroverleg in praktijk wordt er vaak al goed

samengewerkt Dan is het een kwestie van herbevestigen en vastleggen van deze afspraken
2 Werkafspraken maken over en een informeei pre advies RHDHV heeft hierover het voigende

meegegeven in het advies waarin op basis van een concept plan een eerste uitspraak wordt

gedaan over 1 de kansrijkheid van het initiatief en de voorwaarden waaraan voldaan moet

worden 2 de te volgen procedure inclusief planning en 3 tips over de mogelijkheden van

maatwerk Het concept plan moet hiervoor duidelijkheid geven over de uit te voeren

functies activiteiten omvang en ligging Voorstel is dat de Taakgroep rivierbeheer onderwerp
oppakt hoe meer handen en voeten kan worden gegeven aan het informeei pre advies

Waarschijnlijk zal de BG groep dit onderwerp willen bespreken

De derde actie het vergroten van de bekendheid van de Bgr bij gemeenten door het organiseren
van jaarlijkse netwerkbijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen met als doel dat lokaie

overheden de Bgr eerder in het planproces meenemen in overleg te plannen wat is een handige
moment om eerste bijeenkomst aan op te hangen bv wanneer de beleidsregels zijn aangepast

Ad 4 Aanpassing van de beleidsregels zelf

De beleidsregels dienen op de voigende punten te worden aangepast
• Verruim de wijze waarop kleine activiteiten mogeiijk zijn door formeel te reguleren dat het

slopen van bebouwing en het vervolgens vervangen voor nieuwbouw is toegestaan en door de

10 regeling voor eenmalige uitbreiding van bebouwing te vereenvoudigen
• Verhelder van het begrip openbaar belang door in de toelichting van de beleidsregels

nadrukkelijk aan te geven dat ook initiatieven van nationale regionale of lokaie aard van

openbaar belang kunnen zijn
• Verruim het aantal en de omschrijving van riviergebonden activiteiten door de voigende

riviergebonden activiteiten toe te voegen
Extensieve uiterwaardrecreatie

specifiek aan scheepvaart gelieerde activiteiten of via handreiking opiossen
en agrarische activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden

• Verruimen riviergebonden activiteit natuur naar natuur cultuurhistorische

landschapselementen en waterkwaliteit

• Het opnemen van een verwantschapscriterium waarmee meer ruimte wordt gecreeerd voor

niet riviergebonden activiteiten in gevallen waarin deze activiteiten bijdragen aan continuering
of verduurzaming van de energievoorziening van al bestaande riviergebonden activiteiten

NB bij dit punt moet worden onderzocht of het verwantschapscriterium niet uitgebreid moet

worden tot bestaande niet riviergebonden activiteiten iom duurzame energie mensen

• Artikel 6e actualiseren PKB ruimte voor de rivier conform advies

• Check artikel 3 in relatie tot zorgplicht Waterbesluit

Werkwijze en planning

April
I0 2e ism 1 10K2^ HBJZ doet tekstvoorstel voor aanpassing van

beleidsregels
DGRW schrift de toelichting algemeen deel over waarom aanpassing gewenst is en

artikelsgewijze toelichting

Bind april begin mei

Bespreking teksten in werkgroepje bestaande uit 1 RWS corporate dienst

DGRW en HBJZf1QK2e 10 2e

Mei

Finaliseren teksten en opstarten formele procedure wijziging beleidsregels
Maken verdere planning

236420 0226



Hierbij is aandachtspunt verwantschapscriterium uitbreiden tot niet riviergebonden

bedrijven plus check uitvoeringstoets RWS nodig etc

Ad 5 No regret vrijstellen van vergunningplicht aantal hoogwatervrije en hooggelegen
terreinen

Hieronder staan de procedurestappen om gewenste hoogwatervrije terreinen vrij te stelien van

vergunningpiicht obv het Waterbesluit Pianning invuiien as donderdag 6 aprii Aandachtspunt is

bestuurlijke afstemming aan voorkant En wie wat doet wanneer wat RWS en wat dgrw

Actie Wie Start Gereed

Aanmelden wijziging Waterbesluit bijiage iV

bij RWS CD en DGRW

RWS

RWS regionale
dienst en WVL

Ontwerp amvb voorbereiden Juni2017

kaarten maken en onderbouwing voor

vergunningvrij maken per gebied

inhoudelijke check RWS CD RWS CD

Via RWS BS verzoek aan DGRW voor wijzigen

bijiage IV

RWS en DGRW

DGRW doet verzoek aan HBJZ

Voorbereiden wijzigingsbesluit HBJZ

DGRW RWS CDHUE toets

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ

Afstemmen IPO VNG UvW evt andere

partijen ook check of dit onder 2 maanden

formele consultatie valt

DGRW

VenJ wetgevingstoets HBJZ

Agenderen CEZIM DGRW

Aanleveren CEZIM DGRW

Advies CEZIM DGRW

Behandeling CEZIM

Aanleveren REZIM HBJZ

Behandeling REZIM

Behandeling MR

Voordracht HBJZ

Raad van State

Nader rapport en ontwerpbesluit opstellen
tekenboek gereed

HBJZ DGRW

Vaststelling en publicatie HBJZ

236420 0226



Ad 6 Aanpassen handreiking
Voortouw bij RWS iQ 2e ism I0 2e |

Afstemming met taakgroep rivierbeheer DGRW en BG commissie BG commissie schrijft niet

mee maar kan wel meekijken op leesbaarheid uitlegbaarheid volledigheid plus check op

aanpassingen nav evaluatie en besluit over aanpassing Bgr

Handreiking dient zelfstandig leesbaar te zijn

Wat zijn onderdelen die sowieso moeten worden veranderd

Algemene inleiding komt van DGRW moet aansluiten op te schrijven beleidsbrief en

toelichting beleidsregels algemeen deel

Onderdelen die gaan over aangepaste beleidsregels
Onderdelen die aanpassing behoeven om meer ruimte te geven conform advies RHDHV

oppervlakte maat evt openbaar belang evt scheepvaart
Onderdelen die slaan op artikel 3 en dijkversterkingen
Artikel 6 e RvR

Algemene leesbaarheidscheck

Waar nodig werkafspraken opnemen of elementen refereren aan relevante delen Rivierkundig

beoordelingskader zodat in 1 document duidelijk is waar allemaal aan getoetst wordt

Paragraaf over status handreiking en onderdelen Bgr in navolging advies om de ordening en

status van de onderdelen van de Bgr te verhelderen in overleg met corporate dienst RWS en

HBJZ

Evt zaken als pre advies verhelderen

Aandachtspunt plus nog nader vast te stellen wanneer publiceren nieuwe handreiking en wanneer

hiermee werken Verzoek aan RWS voorstel te doen en mee te nemen dat aantal elementen al

veranderd kunnen worden die niet afh zijn van de aanpassing van de beleidsregels zelf die kunnen

zorgen voor betere uitlegbaarheid en meer ruimte voor maatwerk en dus betere

uitvoeringspraktijk Hoe hiermee om te gaan Check nog even maar vig mij kan de handreiking
zonder procedure worden herzien wel goed natuurlijk om bestuurlijk te markeren Navraag doen

bij| 10 2e |

Ad 7 Pilot casestudie compenseren gebiedsniveau
Eind april eerste brainstormsessie partijen

Voorbereiding bij DGRW ism RWS
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1Q IHJ e^ HBJZVan

Aan k CEMD HDjf

HBJZ | 10 2e I HBJZ

Ter info Notitie over zorgplicht art 6 15 Wtb en Bgr

dinsdag ZOjuni 2017 17 46 31

CONCEPT 13062017 aloemene reaels art 6 15 Wtb docx

iiigigag10 2e 2e HBJZ

[jiaiisBiIiiuiitigaCc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Ha|[lQ 2e ^rj 10 2e [

Vorige week hadden we het in het clusteroverleg over de algemene re gels van art 6 15

Waterbesluit en de wens van DGRW om dat te wijzigen naderte specificeren Ik heb daarover

bijgevoegde notitie geschreven en | io {2e |heeft even kritisch meegelezen

Ik stuur jullie deze notitie ter informatie omdat dit ook de Bgr raakt en jullie mogelijk vragen

krijgen waarvoor dit advies van belang kan zijn

Het onderwerp wordt naar verwachting geagendeerd voor het DOAR directeurenoverleg

arrbitie rivieren

Daarna zal ik het vervolg met| I0 2e PGRW bespreken

Groetent15B

Van | io 2e HBJZ

Verzonden dinsdag IBJuni 2017 07 31

Aan

Onderwerp RE Vraag over mogelijkheden wijziging Waterbesluit rivierwaartse dijkversterking

Ha 10 2e

Bijgevoegd tref je een conceptnotitie naar aanleiding van je onderstaande ennail Ik ben in

paragraaf 1 en 2 van de conceptnotitie eerst ingegaan op het wettelijk kader de Bgr en de

interne werkafspraken Dit biedt waarschijnlijk voor jou geen nieuwe informatie Je vragen heb ik

vervolgens in paragraaf 3 van de conceptnotitie beantwoord

Ik meen me te herinneren dat je in de tram vorige week zei dat de interne werkafspraken tussen

DGRW en RWS in 2011 zijn gemaakt Ik ben daar vanuit gegaan bij het schrijven van de notitie

Op de werkafspraak zelf staat namelijk geen datum Mocht dat niet kloppen dan hoor ik dat

graag

Mocht je nog opmerkingen of vragen hebbenoverde notitie dan hoor ik dat graag

GroetentlM ^

Van I io 2e ] DGRW

Verzonden dinsdag 30 mei 2017 12 36

Aan | I0 2e | HBJZ i io 2e iminienm nl

Onderwerp Vraag over mogelijkheden wijziging Waterbesluit rivierwaartse dijkversterking

Hdii[5S2^

Zoals telefonisch besproken hieronder samengevat mijn vraag

Achtergrond
Als het gebruik van rijkswaterstaatswerken niet vergunningplichtig is onder de Waterwet geldt

er een algemene zorgplicht Deze is vastgelegd in artikel 6 15 Waterbesluit Rivierwaartse

dijkversterkingmaatregelen vallen om die reden onder deze zorgplicht en zullen daarom

eventuele waterstandsverhogende effecten moeten compenseren Voorheen vielen deze

activiteiten onder toetsing aan de BGR artikel 3b activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of

verruiming Hieroverwas een werkafspraak gemaakt tussen DGW RWS voor de

dijkversterkingsmaatregelen binnen het Ruimte voor de Rivier programma Zie bijiage Bij de

evaluatie van de BGR heeft de Unie van Waterschappen aangegeven deze werkafspraak graag

weer te willen formaliseren Hierover is DGRW in gesprek met Waterschappen en RWS Dit doen

we binnen de context van de lange termijn ambitie rivieren Deltaprogramma Rijn Maas en de

10 2e DGRW

236421 0227



grote versterkingsopgave langs Maasen Rijntakken Het besluit ligtvoorom 1 huidige

werkwijze Waterbesluit Zorgplicht voortzetten of 2 werkafspraak herintroduceren

Vragen

In geval van herintroduceren van de werkafspraak heb ik een paar vragen

1 Het opnieuw maken van de werkafspraak alleen zonder aanpassing Waterbesluit lijkt mij

juridisch niet mogelijk gezien bepaling in Waterbesluit Klopt dat

Ervan uitgaande dat aanpassing Waterbesluit of Waterregeling nodig is

2 Is het mogelijk om de bijgevoegde werkafspraak in het Waterbesluit of Waterregeling te

formaliseren Dus opnemen van criterium dat binnendijks verzwaren redelijkerwijs niet

mogelijk is en voorwaarden conform artikel 7 lid 1 BGR

3 Dient geringe waterstandsverhoging in zo n geval concreet te worden vastgelegd in

Waterbesluit Waterregeling Bv x mm of kan dit naar beoordeling van de

rivierbeheerder en vastleggen in rivierkundig beoordelingskader van RWS

4 Hoe lang verwacht je dat invoering van deze wijziging duurt indien beleidsmatig de wens

bv in augustus bij HBJZ wordt ingediend

5 Anders dan in de BGR zie artikel 1 lid 2 en 3 is onder de Zorgplicht geen expliciete

bepaling opgenomen dat de financiering en detiidiee reaii sering van de maatregelen

gezekerd zijn Betekent dit dat in de huidige werkwijze o a flexibiliteit bij de uitvoering

van compenserende maatregelen mogelijk is Bv doorde compenserende maatregelen

op een later tijdstip uitte voeren in combinatie met KRW of andere RvR maatregelen

ihkv de maatregelen uit het DP krachtig samenspel rivierverruiming dijkversterking ook

al worden deze uitgevoerd over bv 10 20 jaar

Dank voorje reactiel

NB Aub reactie voor dinsdag 13 juni 12 uur ivm afronden notitie

Met vriendeliike groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Directoraat Generaal Ruimte en Water

Afdeling Waterveiligheid

Plesmanweg 1 6 | 2597 IG | Den Haag |
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

10 2e

T 1 31 0 1 10 2e I
M h31 T I0 2e I

Td

www riiksoverheid nl ministeries ienm

10 2e
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f10H2e IfDomVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

itmigaBl ■ DGWB noK2e nfrmK2^ I
■ HBJZ 10 2e

RvR wijzigen wettelijk kaartmateriaal memo IJsseldelta Zuid

woensdag IZjuli 2017 15 16 59

m7071 Nemo wiir wet kaart TIDZ dorx

Beste collega s

Zie bijgevoegd de memo wijzigingen wettelijk kaartmateriaal n a v RvR maatregel IJsseldelta

Zuid

De memo is aangepast n a v ons overleg van 6 juni jl
Volgens de aan de memo toegevoegde planning wijziging Waterbesluit kunnen de

werkzaamheden hiervoor gestart worden

Met vriendelijke groeten 55E2§
10 2e

10 2e

nu 2e

1Q 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
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Rijkswaterstaat
Minrsterie van Infrastructuur en Milieu

RWS BEDRIJFSINFORMATIE
www rijkswaterstaat nl

Datum

12 juli 2017

memo wijzigen wettelijk kaartmateriaal vanwege de RvR

maatregel IJsseldelta Zuid

1 Inleiding

Deze memo geeft een overzicht van de wijzigen van wettelijk kaartmateriaai die

nodig zijn vanwege de RvR maatregel IJsseideita Zuid IJDZ

De aanleiding hiervoor is dat door de RvR maatregeien waterstaatswerken fysiek

wijzigen De waterstaatwerken zijn weergegeven op kaartmateriaal bij
verschillende wetten besluiten en regels Om de waterstaatswerken juridisch
correct vast te leggen zijn wijzigingen van de betreffende wetten besluiten en

regels nodig

Om die wijzigingen door te kunnen voeren is enerzijds nieuw kaartmateriaal

nodig anderzijds dienen juridische procedures doorlopen te worden om de

wijzigingen door te voeren

Paragraaf 2 geeft een weergave van de aan te passen juridische documenten

Paragraaf 3 gaat vervolgens in op de wijzigingen vanwege IJDZ Paragraaf 4 geeft
aan hoe IJDZ in de verschillende juridische documenten is opgenomen en

paragraaf 5 sluit af met een planning van te doorlopen procedures voor

wijzigingen

2 Aan te passen wetten en regels

De scope van de opdracht is afgebakend tot het aanpassen van kaartmateriaal bij
de volgende wetten besluiten en regels^

Waterwet Wtw

Waterbesluit Wtb

Waterregeling Wtr

Beleidsregels grote Rivieren Bgr
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro

3 Wijzigingen waterstaatswerken IJDZ

IJDZ als onderdeel van de Ruimte voorde Riviermaatregel IJsseldelta omvat in

fase 1 van de maatregel de aanleg van het Reevediep Het Reevediep omvat onder

andere de aanleg van een tweetal dijken waartussen het Reevediep is gelegen

^
Hiermee vallen de meest belangrijke wetten^ besluiten en regels met kaartmateriaal met waterstaatswerken erop

binnen de scope van het project Gesignaleerd is dat de iegger van RWS ontbreekt Deze is buiten de scope van

het project gelaten Ook de overstromingsrisicokaart bij de EU richtlijn Overstromingsrisico^ zie

nederland iisicokaart nn is niet in het project opgenomen

RWS BEDRIJFSINFORMATIE Pagina 1 van 7
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RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Datum

12 Juli 2017

een inlaatwerk en de uitmonding in het Drontermeer

Fase 2 van IJDZ betreft in hoofdlijnen het vervangen van het bestaande

Roggebotcompiex door een brug het versterken van de Drontermeerdijk het

bouwen van een schutsiuis in de Reevekering en het aanpassen van het iniaatwerk

IJsseidijk fase 1 om de afvoer via het Reevediep te kunnen vergroten Tot fase 2

behoort ook de ontwikkeling van een recreatieterrein

Op 18 januari 2016 heeft de Minister van Infrastructuur Milieu haar akkoord

gegeven aan een versneiiing van fase 2 Dit betekent dat het iniaatwerk Dsseidijk
direct aangelegd wordt als bedoeid in fase 2 en dat de bouw van een keersiuis

werd gestaakt en de pianstudie voor de schutsiuis werd gestart

De mijipaal hoogwaterveilig voor IJDZ staat gepland in 2022 In deze memo is

uitgegaan van medio 2022 voor het gehele gebied

Samengevat worden de volgende waterstaatswerken aangelegd of aangepast
Iniaatwerk IJsseidijk
De zogeheten C kering aan de Kamperzijde van het Drontermeer ter hoogte
van de uitmonding van het Reevediep in het Drontermeer

Oppervlaktewaterlichaam Reevediep

Dijken Reevediep
Reevedam

Reevesluiscomplex onderdeel van Reevedam

Roggebotsluis

Drontermeerdijk

■■3

i
t

s

mm
«

i \

1I

ii

i
■■

1
r

\t

N

Figuur 1 projectgebied IJsseldelta Zuid

4 IJDZ in relevante wetten besluiten regels

4 1 Waterwet

De nieuwe dijken van het Reevediep zijn al opgenomen in de Waterwet Bij de

Pagina 2 van 7
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RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Datum

12 Juli 2017

wijziging van januari 2017 in verband met de nieuwe normering zijn de

toekomstige dijktrajecten toegevoegd aan bijiage I

Verder is het inlaatwerk Ilsseidijk nu nog een integraai onderdeei van de

IJsseldijk Het is gelegen tussen de dijkvakken 11 1 en 11 2 Overwogen moet

worden of volstaan kan worden met opname van het inlaatwerk in de legger van

I

Normtrajecti A2 2
i

4 S

s

I
it p

s

f
\

»4a

Si 2Mb

5^
«■

9 1

2i n 1

4 3
52 q

■1523j

3^ I5S 2
I

» 9 m

Si 2 ■S3 i

Rijkswaterstaat of dat aanvullende bescherming noodzakelijk is

Figuur 2 Dijktrajecten Waterwet bijiage I

Een wijziging van kaarten bij de Waterwet lijkt op voorhand niet aan de orde

Wanneer dit wel nodig zou blijken is aanpassing per AMvB mogelijk Dit houdt een

proceduretijd van circa een jaar in

4 2Waterbesluit

Primaire waterkeringen
De Roggebotsluis is tekstueel opgenomen in bijiage III bij het Waterbesluit als

primaire waterkering in beheer bij het rijk Wanneer de Roggebotsluis gesloopt
wordt dient deze ook uit het besluit gehaald te worden

De Reevedam en het Reevesluiscomplex dienen juist opgenomen te worden in

bijiage III Waterbesluit aangezien dit primaire waterkeringen zijn die in beheer

komen bij het rijk

Vergunningvrij gebied Roggebot
Momenteel is het buitendijks gelegen recreatieterrein Roggebot juist ten zuiden

van de Roggebotsluis op de oostoever van het Drontermeer in de Waterregeling

Pagina 3 van 7
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Datum

12 Juli 2017

aangemerkt als vergunningvrij gebied

Wanneer het Reevediep en het Drontermeer onderdeel uit gaan maken van de

grots rivieren i c de IJssel dient het vergunningvrije gebied ook in het

Waterbesluit aangewezen te worden

4 3 Waterregeling
In de kaarten bij de Waterregeling worden de beheergebieden waterkwantiteit

waterkwaliteit en drogere oevergebieden en waterstaatkundig beheer

onderscheiden

Waterkwantiteit

Ten aanzien van het beheer van waterkwantiteit moet het nieuwe vergrote

buitendijks gebied van buitenkruinlijn tot buitenkruinlijn aangemerkt worden als

beheergebied waterkwantiteit Dit betreft met name het Reevediep en het nieuwe

buitendijks gebied dat ontstaat langs de oostzijde van het Drontermeer door het

landinwaarts verschuiven van het dijktraject
Voor de twee navolgende beheersoorten geldt eveneens dat het nieuwe

buitendijks gebied toegevoegd dient te worden aan het beheergebied van RWS

Waterkwaliteit en drogere oevergebieden

Langs het Drontermeer zijn buitendijks gelegen gebieden aan zowel de zijde van

Flevoland als van Overijssel aangemerkt als drogere oevergebied Overwogen
dient te worden of dit na realisatie van IJDZ nog drogere oevergebieden zijn IJDZ

zal de overstromingsfrequentie van de betreffende gebieden verhogen jaarlijkse

overstromingen

Waterstaatkundig beheer

Vergunningvrije gebieden die niet langs de grote rivieren liggen zijn vastgelegd in

de Waterregeling In het projectgebied is dit momenteel van toepassing op het

recreatieterrein Roggebot Vanwege het landinwaarts verleggen van de primaire

waterkering wordt dit buitendijks gelegen recreatieterrein vergroot Destijds
hebben de betrokken bestuursorganen afgesproken dit vergrote terrein eveneens

aan te merken als vergunningvrij gebied

4 4 Beleidslijn grote rivieren Bgr
Het Reevediep en het Drontermeer gaan een bijdrage leveren aan het afvoeren

van oppervlaktewater uit de IJssel bij hoge waterstanden Vanwege deze functie

en om de afvoer van dit water te kunnen blijven garanderen dient de Beleidslijn

grote rivieren van toepassing te worden verklaard op dit waterstaatswerk

4 5 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro

De waterstaatswerken waarop de Bgr van toepassing is dienen overgenomen te

worden in het Barro en op www ruimtelijkeplannen nl gepubliceerd te worden

zodat bij ruimtelijke planvorming rekening gehouden kan worden met de

contouren van dit gebied

5 Planning procedures
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Datum

12 Juli 2017

Voor de planning van procedures zijn twee momenten in de uitvoering van de

maatregel relevant

1 het doorsteken van de C kering per medio 2018^ en

2 de mijipaal hoogwaterveilig per medio 2022

5 1 Medio 2018 doorsteken C kering
Het doorsteken van de C kering per medio 2018 heeft de volgende gevolgen voor

het beheer van waterstaatswerken

het Reevediep en daarmee de IJssel krijgt een open verbinding met het

Drontermeer

de Reevedam en Reevesluis krijgen de functie van primaire waterkering

Benodigde wijzigingen
Waterbesluit

o tekstueel opnemen Reevedam en Reevesluiscomplex in bijiage III

o Planning opgenomen in bijiage I

Waterregeling
o Toevoegen Reevediep aan kaarten waterkwantiteit kwaliteit en

waterstaatkundig beheer

o Planning PM

5 2 Medio 2022 mijipaal hoogwaterveilig
Wanneer medio 2022 het project de mijipaal hoogwaterveilig haalt functioneert

IJDZ als hoogwaterafvoer voor de IJssel Daarmee wordt het onderdeel van deze

grote rivier De Roggebotsluis functioneert dan niet meerals primaire waterkering
en is gesloopt

Benodigde wijzigingen
Waterbesluit

o Roggebotsluis verwijderen uit bijiage III

o Het vergrote vergunningvrij gebied recreatieterrein Roggebot

opnemen in kaarten bijiage IV

Waterregeling
o Nieuw buitendijks gebied oostzijde Drontermeer toevoegen aan

kaarten waterkwantiteit kwaliteit en waterstaatkundig beheer

o Het vergrote vergunningvrij gebied recreatieterrein Roggebot

opnemen in kaart waterstaatkundig beheer

o Heroverwegen drogere oevergebieden Flevolandzijde Drontermeer in

verband met de aanzienlijke kans op overstroming nadat de

Roggebotsluis is verwijderd

Beleidslijn grote rivieren

o IJDZ toevoegen aan de kaarten bij de Bgr met stroomvoerend regime
als uitgangspunt

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro

o In het Barro zijn de kaarten van de Bgr verwerkt Een wijziging van

Bgr kaarten betekent dus ook een wijziging van het Barro

^
Dit is de kering die nu nog bestaat en de scheiding vormt tussen Drontermeer en het

gegraven Reevediep
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Datum

12 Juli 2017

De bovenstaande wijzigingen zijn niet nader ingepland omdat ze niet op korte

termijn gestart hoeven te worden start 2021 Bovendien lopen er concrete

procedures om wetten en regels te wijzigen Omgevingswet evaluatie Bgr e a

die een planning kunnen bei nvloeden Enerzijds kan mogelijk bij dergelijke

procedures aangesloten worden om wijzigingen door te voeren anderzijds kunnen

ze voorgenomen wijzigingen overbodig maken

Pagina 6 van 7
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Planning Datum

12 Juli 2017

Bijiage 1 planning wijziging Waterbesluit per 1 juli 2018

Actie Wie Start Gereed

Ontwerp amvb gereed
tekst opstellen

systeem i w tr checken

procedure en planning checken

kaarten maken

1 juli 2017 26 oktober 2017HBJZ

flWS

[RvR

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ 26 oktober 2017 9 november 2017

DGRW

RWS CD

9 november 2017 21 december 2017HUF toets

afstemmen IPO VNG UvW DGRW 9 november 2017 21 december 2017

Agenderen CEZIM DGRW 21 december 2017

Aanleveren CEZIM DGRW 19 januari 2018

Advies CEZIM DGRW 19 januari 2018

Behandeling CEZIM 6 februari 2018

Aanleveren REZIM 12 februari 2018HBJZ

Behandeling REZIM 19 februari 2018

Behandeling MR 23 februari 2018

Voordracht 14 maart 2018HBJZ

Raad van State 21 maart 2018 16 mei 2018

Nader rapport en ontwerpbesluit opstellen
tekenboek gereed

HBJZ

DGRW

16 mei 2018 13 juni 2018

Vaststelling en publicatie 13juni 2018 1 juli 2018HBJZ
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l 2e ^HBJZ pmS2elo 2e] | HBJZ | 1Q 2e h HBJZ

onderwerp voor dusteroverleg vanmiddag de compensatieplicht irt rivierwaartse dijkversterking

dinsdag 8 augustus 2017 08 14 43

RE Vraag over mogelMkheden wiigiciing Waterbesluit frivierwaartse diikversterkina^ msq

niBimHi’Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

hiiuigBa

Ha | io 2e | |io 2e|er toS5

Graagzou ik het dusteroverleg vanmiddag o a willen benutten om het volgende met jullie kort

te bespreken

Gisteren heb ik een overleg gehad melj iQ 2e | DGRW over de zorgplicht van artikel 6 15

Wtb in relatie tot rivierwaartse dijkversterkingen Dit gesprek was een vervolg op de notitie die

HBJZ in juni op verzoek van DGRW heeft opgesteld zie bijiage

Rivierwaartse dijkversterkingen zijn niet vergunningplichtig o g v art 6 5 Wtw en 6 12 Wtb Wei

gelden de algemene regels zorgplicht van artikel 6 15 eerste lid Wtb Op grond van deze

zorgplicht dient de keringbeheerder bij dijkversterkingen onder meer zorg te dragen voor een zo

gering mogelijke waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van het

oppervlaktewaterlichaam alsmede voor het compenseren van onvermijdbare

wate rsta nd seffecte n

Het gesprek met | iQ 2e |ging over de verplichting om waterstandseffecten te compenseren Deze

compensatieplicht geldt voor de keringbeheerder waterschap dat de dijkversterking uitvoert

Gebleken is dat het voor het riviersysteem niet altijd doelmatig is om deze compensatie per

project vorm te geven Dat betekent nl dat veel kleine rivierverruimende ingrepen in het

rivierbed worden getroffen terwiji het voor de werking van het riviersysteem beter kan zijn om

in plaats van een aantal kleine maatregelen een relatief grote rivierverruimende maatregel te

treffen Die relatief grote rivierverruimende maatregelen zouden doorde minister van lenM

RWS genomen worden in het kader van de Lange termijnambitie Rivieren afgekort LTAR

vervolg op RvR

Een idee van DGRW is om voor rivierwaartse dijkversterkingen per riviertak vast te stellen dat ze

een naderte bepalen cumulatief waterstandsverhogend effect mogen hebben 1cm bijv en

dat dit effect van deze dijkversterkingen gecompenseerd wordtdoor rivierverruimende

maatregelen van lenM in het kader van LTAR Voor deze maatregelen zou de compensatieplicht

van artikel 6 15 Wtb dan niet gelden

Dit is een werkwijze die DGRW op korte termijn uit wil werken in samenwerking met HBJZ RWS

en de waterschappen Ik heb dit gisteren met| I0 2^esproken Een van de vragen van| i0 2ej| is

of hiervooreen aanpassing van het Wtb nodig is en of dat nader uitgewerkt kan worden o g v

het tweede en derde lid van art 6 15 Wtb

Graag zou ik dat vanmiddag tijdens ons dusteroverleg met jullie willen bespreken

M i betekent deze werkwijze dat voorspecifieke projecten de compensatieplicht van art 6 15

eerste lid Wtb voor de keringbeheerder niet dient te gelden De compensatieplicht wordt voor

deze projecten in feite overgeheveld van keringbeheerder naar minster lenM

Alvast bedankt

GroetentlE®

Met vriendelijke groet

1 1Q 2e I

1 9[ 10K10X2e

Hoofddirectie Bestuurlijke en JuridischeZaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bezoekadres Rijnstraat 8 I 2515 XP Den Haag I 10^
®

etage I D Beuk

Postadres Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag
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gjHBJZilBlIBHl’10Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

t10 2e DGWB

RE Vraag over mogeli]kheden wijziging Waterbesluit rivierwaartse dijkversterking

dinsdag ISjuni 2017 07 31 00

rONrFPT 130fi ni7 alnemene raoels art fi 1 Wth rinrx

Ha| 10 2e

Bijgevoegd tref je een conceptnotitie naar aanleiding van je onderstaande email Ik ben in

paragraaf 1 en 2 van de conceptnotitie eerst ingegaan op het wettelijk kader de Bgr en de

interne werkafspraken Dit biedt waarschijnlijk voor jou geen nieuwe informatie Je vragen heb Ik

vervolgens in paragraaf 3 van de conceptnotitie beantwoord

Ik meen me te herinneren dat je in de tram vorige week zei dat de interne werkafspraken tussen

DGRW en RWS in 2011 zijn gemaakt Ik ben daar vanuit gegaan bij het schrijven van de notitie

Op de werkafspraak zelf staat namelijk geen datum Mocht dat niet kloppen dan boor ik dat

graag

Mocht Je nog opmerkingen of vragen hebben overde notitie dan boor ik dat graag

Groeten^tOKZ^

Van | io 2e dgRW

Verzonden dinsdag 30 mei 2017 12 36

Aan | iQ 2e \ HBJZ

Onderwerp Vraag over mogelijkheden wijziging Waterbesluit rivierwaartse dijkversterking

Hof^eSi^

Zoals telefonisch besproken hieronder samengevat mijn vraag

Achtergrond

Als het gebruik van rijkswaterstaatswerken niet vergunningplichtig is onder de Waterwet geldt

er een algemene zorgplicht Deze is vastgelegd in artikel 6 15 Waterbesluit Rivierwaartse

dijkversterkingmaatregelen vallen om die reden onder deze zorgplicht en zullen daarom

eventuele waterstandsverhogende effecten moeten compenseren Voorheen vielen deze

activiteiten onder toetsing aan de BGR artikel 3b activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of

verruiming Hieroverwas een werkafspraak gemaakt tussen DGW RWS voor de

dijkversterkingsmaatregelen binnen het Ruimte voorde Rivier programme Zie bijiage Bij de

evaluatie van de BGR heeft de Unie van Waterschappen aangegeven deze werkafspraak graag

weer te willen formaliseren Hierover is DGRW in gesprek met Waterschappen en RWS Dit doen

we binnen de context van de lange termijn ambitie rivieren Deltaprogramma Rijn Maas en de

grote versterkingsopgave langs Maasen Rijntakken Het besluit ligtvoorom 1 huidige

werkwijze Waterbesluit Zorgplicht voortzetten of 2 werkafspraak herintroduceren

Vragen

In geval van herintroduceren van de werkafspraak heb ik een paar vragen

1 Het opnieuw maken van de werkafspraak alleen zonder aanpassing Waterbesluit lijkt mij

juridisch niet mogelijk gezien bepaling in Waterbesluit Klopt dat

Ervan uitgaande dat aanpassing Waterbesluit of Waterregeling nodig is

2 Is het mogelijk om de bijgevoegde werkafspraak in het Waterbesluit of Waterregeling te

formaliseren Dus opnemen van criterium dat binnendijks verzwaren redelijkerwijs niet

mogelijk is en voorwaarden conform artikel 7 lid 1 BGR

3 Dient geringe waterstandsverhoging in zo n geval concreet te worden vastgelegd in

Waterbesluit Waterregeling Bv x mm of kan dit naar beoordeling van de

rivierbeheerder en vastleggen in rivierkundig beoordelingskader van RWS

4 Hoe lang verwacht je dat invoering van deze wijziging duurt indien beleidsmatig de wens
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bv in augustus bij HBJZ wordt ingediend

5 Anders dan in de BGR zie artikel 1 lid 2 en 3 is onderde Zorgplicht geen expliciete

bepaling opgenomen dat de financiering en deti|dige realisering van de nnaatregelen

gezekerd zijn Betekent dit dat in de huidige werkwijze o a flexibiliteit bij de uitvoering

van compenserende maatregelen mogelijk is Bv doorde compenserende nnaatregelen

op een later tijdstip uit te voeren in combinatie met KRW of andere RvR maatregelen

ihkv de maatregelen uit het DP krachtig samenspel rivierverruiming dijkversterking ook

al worden deze uitgevoerd over bv 10 20 jaar

Dank voorje reactie

NB Aub reactie voor dinsdag 13 Juni 12 uur ivm afronden notitie

Met vriendeliike groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Directoraat Generaal Ruimte en Water

Afdeling Waterveiligheid
Plesmanweg 1 6 | 2597 JG | Den Haag |
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

10 2e

T 1 31 0 70| 10 2e I
M a 31 rr 10 2e

10 2e Siminienm nl

www riiksoverheid nl ministeries ienm
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CONCEPT

Aanpassing Waterbesluit voor buitendijkse dijkversterkingen
HB3Z WIR 13 juni 2017

Beste| lQ 2e t

Op dinsdag 30 mei heb je HBJZ een aantal vragen gesteld over de mogelijkheden voor aanpassing
van het Waterbesluit voor buitendijkse versterkingen van rivierdijken Voor bet buitendijks
versterken van rivierdijken geldt geen vergunningplicht op grond van artikel 6 5 aanhef en onder

c Waterwet juncto artikel 6 12 eerste lid Waterbesluit gebruik van rijkswaterstaatswerken Wei

gelden de algemene regels van artikel 6 15 eerste lid Waterbesluit

In 2011 zijn tussen DGW en RWS interne werkafspraken gemaakt over buitendijkse versterking
van rivierdijken in het kader van de programma s RvR en HWBP zie bijiage 1 bij deze notitie Bij
het maken van deze afspraken is men er ten onrechte van uitgegaan dat deze dijkversterkingen
vergunningplichtig zijn en dat een aanvraag getoetst moet worden aan de Beieidsregels grote
rivieren Bgr In het kader van de evaluatie van de Bgr heeft de Unie van Waterschappen
aangegeven deze werkafepraak ook toe te willen passen bij de interpretatie van de algemene

regels van artikel 6 15 eerste lid Waterbesluit Hierover is DGRW in overleg met de

waterschappen en RWS In dat kader heb je HBJZ vijf vragen gesteld

Voordat in paragraaf 3 deze vragen worden beantwoord wordt eerst ingegaan op het wettelijk
kader paragraaf 1 en op de Bgr en genoemde werkafspraken paragraaf 2

1 Gebruik van rijkswaterstaatwerken vergunningplicht en algemene regels
Voor de inwerkingtreding van de Waterwet was het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij
het Rijk gereguleerd in de Wet beheer rijkswaterstaatswerken Wbr en het Besluit rivieren De

kern daarvan betrof een algemeen verbod behoudens vergunning van de minister van VenW voor

het gebruik van waterstaatswerken anders dan waartoe het is bestemd Voor vrijwel alle vormen

van bijzonder gebruik van het rivierbed was voorafgaande toestemming van de rivierbeheerder

vereist Ook voor eigen werken van de beheerder gold deze vergunningplicht

Vanuit het perspectief van administratieve lasten en het beperken van de beheerslast is met de

Waterwet beoogd een breder flexibeler en minder belastend instrumentarium te introduceren voor

het gebruik van waterstaatswerken Een van de aspecten betreft de introductie van algemene
regels in artikel 6 15 Waterbesluit Wtb voor activiteiten waarvoor een toestemming van de

beheerder niet noodzakelijk is Dat geldt onder meer voor buitendijkse versterkingen van

waterkeringen langs de grote rivieren door de waterschappen
^

Voor het gebruik maken van waterstaatswerken waarvoor geen vergunningplicht geldt gelden
algemene regels die zijn opgenomen in artikel 6 15 eerste lid Wtb ^

Op grond van deze algemene
regels dient men onder meer zorg te dragen voor een zo gering mogelijke waterstandsverhoging of

afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam alsmede voor het

compenseren van resterende onvermijdbare waterstandseffecten

2 Beieidsregels grote rivieren en werkafspraken DGW RWS

In kader van de uitoefening van de bevoegdheid tot verlening van Wbr vergunningen is in 1997 de

Beleidslijn Ruimte voor de rivier vastgesteld In 2006 is deze beleidslijn ingetrokken en vervangen

door de Bgr De Bgr zijn beieidsregels in de zin van de Algemene wet bestuursrecht Awb De

minister heeft zichzelf door het vaststellen van de Bgr gebonden ten aanzien van de wijze waarop

hij de bevoegdheid tot vergunningverlening op grond van de Waterwet en voorheen de Wbr

uitoefent Op grond van artikel 4 84 Awb kan alleen van beieidsregels worden afgeweken wanneer

het volgen van de beieidsregels voor een betrokkene in bijzondere omstandigheden onevenredige
gevolgen heeft in verhouding tot de met de beieidsregels te dienen doelen

De Bgr bevat een afwegingskader waaraan vergunningplichtige activiteiten in het rivierbed door de

minister van lenM worden getoetst De watervergunning kan slechts onder de voorwaarden van de

Bgr worden verleend De vaststelling en toepassing van de Bgr is belangrijk voor het behoud van

^ Artikel 6 12 tweede lid aanhef en onder c Wtb en Stb 2009 548 p 77 79 NvT

^Artikel 6 15 eerste lid Wtb

236423 0229



de beschikbare afvoer en bergingscapaciteit en het weren van ontwikkelingen die de mogelijkheid
tot rivierverruiming in de toekomst feitelijk onmogelijk maken

Op grand van deze beleidsregels kan voor activiteiten toestemming worden verleend als voldaan is

aan drie voorwaarden

a er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veiiig functioneren

van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft
b er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit en

c er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de

waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is ^

Dit zijn de aigemene voorwaarden die voor aiie vergunningpiichtige activiteiten geiden Afhankelijk
van het type activiteit en de iocatie stroomvoerend of bergend regime geiden aanvuilende

voorwaarden

Voor de activiteiten die in artikel 3 Bgr worden genoemd waaronder activiteiten ten behoeve van

het rivierbeheer of verruiming geiden uitsluitend de bovengenoemde aigemene voorwaarden

Voor een aantal andere activiteiten waaronder de aanieg of wijziging van waterstaatkundige
kunstwerken geiden deze aigemene voorwaarden en de aanvuiiende voorwaarde dat resterende

waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd
waarbij de financiering en de tijdige realisering van de compenserende maatregelen verzekerd

moet zijn
^

In 2011 zijn tussen DGW en RWS interne werkafspraken gemaakt over de toepassing van de Bgr
bij buitendijkse versterkingen van rivierdijken in het kader van het programma Ruimte voor de

Rivier RvR en het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP waarbij een binnendijkse
versterking redelijkerwijs niet mogelijk is zie bijiage 1 In deze interne werkafspraak is

opgenomen dat dergeiijke dijkversterkingen worden aangemerkt als een activiteit ten behoeve van

rivierbeheer of verruiming
^ Dat zou betekenen dat bij de beoordeiing van een

vergunningaanvraag alleen de bovengenoemde aigemene voorwaarden artikel 7 eerste lid Bgr
van toepassing zijn

Over deze interne werkafspraken worden twee opmerkingen gemaakt Ten eerste zijn deze interne

werkafspraken gemaakt na de inwerkingtreding van de Waterwet Sinds de inwerkingtreding van

de Waterwet geldt voor een buitendijkse versterking van een rivierdijk geen vergunningplicht
meer Dergeiijke activiteiten worden derhalve niet getoetst aan de Bgr De interne werkafspraken
hebben derhaive juridisch geen betekenis en ook nooit gehad
Ten tweede kan een buitendijkse versterking van een rivierdijk ons inziens niet beschouwd worden

als een activiteit ten behoeve van rivierbeheer of verruiming Onder activiteiten ten behoeve van

rivierbeheer en verruiming vallen de activiteiten die de rivierbeheerder RWS in het kader van

zijn beheeropgave verricht Het beheren van de primaire waterkeringen langs de rivierdijken door

waterschappen is geen aspect van het rivierbeheer Mocht een toets aan de Bgr dus ai aan de orde

zijn wat niet het gevai is dan zou een buitendijkse versterking van rivierdijken onder artikei 4

bergend regime of artikei 5 onder a van de Bgr stroomvoerend regime moeten worden

geschaard In de toelichting bij artikel 5 onder a van de Bgr worden waterkeringen ook expiiciet
genoemd Als een buitendijkse versterking van een rivierdijk vergunningplichtig zou zijn wat niet

het gevai is dan dient de minister een vergunningaanvraag te toetsen aan de Bgr De minister

dient in beginsel overeenkomstig de Bgr te handelen Generiek afwijken van de Bgr op basis van

interne werkafspraken is juridisch niet mogeiijk Als voor buitendijkse versterkingen een afwijkend

toetsingskader zou moeten geiden dan had dat niet vormgegeven moeten worden in een interne

werkafspraak maar in de Bgr zelf

3 Beantwoording van de vragen

Vraag 1 Het opnieuw maken van de werkafspraak alleen zander aanpassing Waterbesluit lijkt mij
juridisch niet mogelijk gezien bepaling in Waterbesluit Klopt dat

Op buitendijkse versterkingen van rivierdijken zijn de aigemene regels van artikel 6 15 eerste lid

Wtb van toepassing zijn Op grond van deze aigemene regels dient een waterschap bij een

buitendijkse versterking de resterende onvermijdbare waterstandeffecten te compenseren
Handelen in strijd met deze aigemene regels op basis van een werkafspraak is niet mogelijk Indien

^
Artikel 7 eerste lid Bgr
Artikel 4 en artikel 5 aanhef en onder a van de Bgr jo artikel 7 eerste en tweede lid van de Bgr

^ Artikel 3 aanhef en onder b van de Bgr
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het wenselijk is om deze compensatievoorwaarde te laten vervallen voor dergelijke projecten dan

is daarvoor een wijziging van het Wtb noodzakeiijk

Vraag 2 Is het mogelijk om de bijgevoegde werkafspraak in het Waterbesluit of Waterregeling te

formaliseren Dus opnemen van criterium dat binnendijks verzwaren redelijkerwijs niet mogelijk
is en voorwaarden conform artikel 7 lid 1 BGR

In concrete zou dat betekenen dat de algemene voorwaarde van het compenseren van resterende

onvermijdbare waterstandseffecten® niet dient te gelden voor buitendijkse versterking van

rivierdijken waar binnendijks versterken redelijkerwijs niet mogelijk is Daarvoor is een wijziging
van artikel 6 15 Wtb nodig waarin wordt bepaald dat de compensatievoorwaarde niet geldt voor

buitendijkse versterkingen van rivierdijken De overige algemene voorwaarden van artikel 6 15

eerste lid blijven wel van toepassing

Een andere nog te verkennen mogelijkheid is om de compensatievoorwaarde wel van toepassing
te laten zijn maar deze te concretiseren in de Waterregeling Wtr op grond van artikel 6 15

tweede lid Wtb Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een programmatische aanpak
waarbij de resterende waterstandseffecten worden meegenomen in een programme voor

rivierverruiming Het is echter de vraag of dit wenselijk is omdat dit wel tot tijdelijke
waterstandseffecten kan leiden en dat lijkt niet in overeenstemming met het beleid voor het

gebruik van het rivierbed zoals dat is vastgelegd in de Bgr Ook is van belang dat er garanties zijn
dat de rivierverruiming op termijn wordt gerealiseerd

Vraag 3 Dient geringe waterstandsverhoging in zo n geval concreet te worden vastgelegd In

Waterbesluit Waterregeling Bv x mm of kan dit naar beoordeling van de rivierbeheerder en

vastleggen in rivierkundig beoordelingskader van RWS

Activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt moeten worden uitgevoerd met in achtneming
van de algemene regels van artikel 6 15 eerste lid Wtb Deze algemene regels zijn algemeen
verbindende voorschriflen Algemeen verbindende voorschriften dienen aan de daarvoor geldende
vereisten van rechtszekerheid in het bijzonder het duideiijkheidsbeginsel te voldoen Dit betekent

dat de algemene regels duidelijk moeten zijn zodat de normadressant zijn handelen op basis van

die regels af kan stemmen

Omdat het om algemene regels gaat is het niet mogelijk om te stellen dat dit naar beoordeling van

de rivierbeheerder is Dijkversterkingen zijn niet vergunningplichtig en er vindt in beginsel dus

geen beoordeling door de rivierbeheerder plaats Dit het Wtb eventueel met een nadere uitwerking
of concretisering in de Wtr zou bij voorkeur duidelijk moeten blijken wat een geringe
waterstandverhoging in een concreet geval betekent De initiatiefnemer kan daarover ook advies

vragen aan de rivierbeheerder

Artikel 6 15 tweede lid Wtb biedt een grondslag om in de Wtr nadere regels te stellen over de

uitvoering van activiteiten waar de algemene regels op van toepassing zijn Die regels kunnen

onder andere betrekking hebben op het compenseren van waterstandeffecten of de afname van

bergend vermogen alsmede op de financiering en de tijdige realisatie daarvan ^

Vraag 4 Hoe iang verwachtje dat Invoering van deze wijziging duurt indien beleidsmatig de wens

bv in augustus bij HBJZ wordt ingediend

Het voorbereiden van een wijziging van het Wtb en de Wtr betreft een samenwerking tussen HBJZ

en DGRW De doorlooptijden zijn afhankelijk van de mate waarin een voorgenomen wijziging reeds

inhoudelijk is uitgewerkt en met betrokken partijen waterschappen en mogelijk ook IPO en VNG

is afgestemd
Daarnaast dient een aantal procedurestappen te worden doorlopen Voor een wijziging van het Wtb

betreft dat onder meer een interne wetgevingstoets een wetgevingstoets door VenJ behandeling
in de voorportalen van de ministerraad advies van de Raad van State en de vaststelling en de

publicatie in het Staatsbiad Als de inhoudelijke uitwerking en de afstemming reeds heeft

plaatsgevonden dan is een doorlooptijd van een half jaar voor het wijzigen van het Wtb reeel De

tijd die gemoeid is met de ambtelijke voorbereiding en afstemming moet echter niet worden

onderschat

® Artikel 6 15 eerste lid aanhef en onder c Wtb
^ Artikel 6 15 tweede lid aanhef en onder a Wtb
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Voor het wijzigen van de Wtr gelden minder procedurestappen Na een interne wetgevingstoets
kan de regeiing direct door de minister worden vastgesteid in de Staatscourant worden

gepubliceerd en in werking treden Als de inhoudelijke uitwerking en afstemming is afgerond is een

doorlooptijd van drie maanden reeel

Over het wijzigen van het Wtb en de Wtr wordt voorts opgemerkt dat in de bestuursraad in

februari 2017 is besloten dat wijzigingen van vigerende regelgeving vooruitlopend op de

Omgevingswet in beginsel niet meer plaatsvinden
®

Vraag 5 Anders dan in de BGR zie artikel 7 lid 2 en 3 is onder de Zorgplicht geen expliciete
bepaling opgenomen dat de financiering en de tiidiae reaiiserina van de maatregeien gezekerd

zijn Betekent dit dat in de huidige werkwijze o a flexibiliteit bij de uitvoering van compenserende
maatregeien mogeiijk is Bv door de compenserende maatregeien op een iater tijdstip uit te

voeren in combinatie met KRW ofandere RvR maatregeien ihkv de maatregeien uit het DP

krachtig samenspei rivierverruiming dijkversterking ook al worden deze uitgevoerd over bv 10

20 Jaar

Ik heb geen jurisprudentie gevonden over de uitleg van de algemene regels van artikel 6 15

eerste lid Wtb In de NvT bij het Wtb is ook geen nadere duiding opgenomen Wei blijkt uit de NvT

dat de algemene regels zijn afgeleid van de Bgr
Het tweede lid van artikel 6 15 Wtb biedt een grondslag om in de Wtr specifiekere regels te stellen

over de financiering de wijze en het tijdstip van het uitvoeren van compenserende maatregeien
Gelet op de opmerking in het antwoord op vraag 3 over het duidelijkheidsbeginsel is het aan te

bevelen deze onderdelen te concretiseren Tot op heden is dat niet gebeurd Het ligt daarbij voor

de hand om aan te sluiten bij de Beleidslijn grote rivieren De Beleidslijn grote rivieren bevat

immers het beleid voor het gebruik van buitendijkse gebieden Als de uitwerking afwijkt van deze

beleidslijn dan vraagt dat om een motivering

®
Zie

http ntranet rninienm nl Oraanisatie Directies HBIZ HBJZ Nieuws 2017 03 07 ReQels voor het wliziaen va

n het omQevinasrecht htm
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Bijiage 1 Werkafspraak Rivierwaartse dijkversterking 2011

Inleidino

Deze werkafspraak is van toepassing in die gevallen waarbij de dijk versterkt moet worden vanuit

het programma Ruimte voor de Rivier of het HWBP en een binnendijkse verzwaring redeliikerwils

niet moaeiiik is Dit kan zijn door een of meer van onderstaande redenen

• extreme toename van de kosten van de maatregei ten opzichte van een binnendijkse
versterking

• maatschappelijke omstandigheden
• technische beperkingen
• inpassing in de omgeving

Per gevai zai hiertoe een beslissing worden genomen Een goede onderbouwing om rivierwaarts te

versterken ter beoordeiing moet worden voorgeiegd aan de rivierbeheerder Deze kan advies

vragen aan DGW

Omdat een buitendijkse versterking een activiteit in het rivierbed betrefl is vervolgens toetsing
aan de Beleidsregels grote rivieren aan de orde

Toetsing aan de beieidsreqels

Bi] dijkversterking is artikei 3b van de Beieidsregels van toepassing activiteiten ten behoeve van

rivierbeheer en verruiming® In de toelichting staat dat het hier activiteiten betreft die niet door de

rivierbeheerder worden uitgevoerd aangezien deze activiteiten ai in de Waterwet zijn uitgezonderd
van vergunningpiicht en die bijdragen aan de veiiigheidsdoeisteiiingen van het hoogwaterbeieid en

of het rivierbeheer Dit betekent dat een rivierwaartse dijkversterking in principe vergund kan

worden

Er moet echter ook worden voidaan aan art 7 lid 1 van de BGR

a er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veiiig
functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft

b er is geen sprake van een feiteiijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit en

c er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de

waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is

Ais aan deze drie voorwaarden wordt voidaan is er alles aan gedaan om de

waterstandsverhogende effecten zo gering mogelijk te houden De compensatieverpiichting is

vervolgens conform de Beleidsregels niet meer aan de orde Dit geldt dus nadrukkelijk alleen voor

die gevallen waarin binnendijkse versterking redelijkerwijs niet mogelijk is omdat anders niet

wordt voidaan aan artikei 7c

^ Artikei is tijdelijk verwijderd uit de BGR maar wordt binnenkort weer toegevoegd
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donderdag 31 augustus 2017 09 27 12
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Cc DGRW

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Hierbij een laatste nazending voor morgen Deze mail incl bijiagen is puurter informatie Ik heb

voor morgen nog niet bet doel om dit in details te bespreken dus bet vlucbtig scannen en een

beeld krijgen van wat er loopt is voldoende

Tot morgen I

10 2e
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Ministerie van infrastructuur en Milieu

DG Ruimte en Water

Directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid
Nieuw bezoekadres Rijnstraat 8 I Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag
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Onderwerp Verwantsscbapscriterium
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Beste mensen

Tbv bet agendapunt over bet verwantsscbapscriterium stuur Ik jullie onderstaande mail door

Zij heeft geanalyseerd welke de afspraken tav bet

verwantscbapscriterium zijn gemaakt Vrijdag spreken we bierover verder

van I 1Q 2^ fiOK2e

Groet

10 2e
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Hallo 10 2e

Qua proces Volgens mlj hadden we In ons overleg van 21 juli afgesproken dat dit punt
meegenomen zou worden in de werkgroep aanpassing bgr zo noem Ik het maar misschien

fleet het anders deze vrijdag hebben jullie overleg

Qua inhoud onderstaande gearceerde zinsnede zou Ik er inderdaad uithalen want er is al

gekeken in het onderzoek van RHDHV waar nu wat aanaepast kan worden

11 1 10 2 g

In de aanbiedingsbrief aan SG Water staat het volgende
Citaat

lenM maakt bij de volgende twee adviezen van RHDHV een voorbehoud

1 Het generiek uitzonderen van duurzame energie in het rivierbed van de voorwaarden

voor niet riviergebonden activiteiten Dit kan ruimte opsouperen voor riviergebonden
activiteiten die geen alternatieve locatie hebben Hier wordt een maatwerk opiossing

voorgestaan o a via het verwantschapscriterium zie punt 2 hierboven

Einde citaat

De Minister heeft destijds gereageerd op de concept reactiebrief naar SG Water op dit

punt generiek uitzonderen zie bijiage Haar vraag was RWS wilde toch ook

energiewinning in het rivierbed Dit wilde zij in staf bespreken Het is mij nooit

helemaal duidelijk geworden wat het punt van de Minister precies was daar heb Ik niks

over terug gehoord op een gegeven moment kwam gewoon de definitieve reactie

Als reactie op de vraag is toen aan M meegegeven dat RHDHV niet goed genoeg heeft

uitgezocht wat consequenties zijn van generiek uitzonderen dat we het daarom nu

niet generiek gaan doen en

citaat

En gaan we verder onderzoeken of en hoe we voor op zich zelf staande niet

riviergebonden duurzame energie initiatieven zoals drijvende zonnepanelenparken in

het rivierbed verantwoord mogelijk kunnen maken zonderdat hierbij de

waterveiligheid in gevaar komt Hierbij kijken we in eerste instantie naar

maatwerkoplossingen binnen de bestaande beleidsregels Mogelijk is het tzt toch

wenselijk of nodig de beleidsregels hierop aan te passen

einde citaat

Voor de komende Bgr dus niet in volgende versie mogelijk wel Je kunt er misschien nog over

discussieren hoe breed de zinsnede op te vatten hier wordt maatwerk voorgestaan

verwantschapscriterium

Groet I io 2e
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Datum

Bijiagen

FW Startoverleg schrijfteam Handreiking Bgr

donderdag 6 juli 2017 15 41 42

actieliist sdirlifteam handreiking Bar xlsx

Biiiade 5 2 actualisatie oebieden vrilaesteld vsn verquhnif gDlicht docx

10 2e
Dag
Naar aanleiding van ons overleg vorige week zou ik nog terugmelden wat de stand van zaken is

m b t de acties die bij RWS liggen aanpassen handreiking en kaartmateriaal Voor de

handreiking hebben we twee weken geleden met het schrijfteam een eerste overleg gehad
Daarin zijn we de Handreiking uit 2014 doorgelopen en hebben we per alinea bepaald of en hoe

deze aangepast moet worden en wie het tekstvoorstel maakt Zie Excel bijiage voor de daaruit

voortgevloeide acties

Ook hebben we een vijftal vragen aandachtspunten voor DGRW genoteerd hieronder de vragen
voorzien van een korte toelichting

1 Hoe moet het advies van RHDHV inzake aanpassing artikel 3a gei nterpreteerd worden

RHDHV doet een aantal voorstellen m b t art 3a 10 uitbreiding van bestaande

bebouwing Onduidelijk is het of deze voorsteiien ailemaai doorgevoerd moeten worden

en zo ja hoe deze precies gei nterpreteerd moeten worden Nu is de 10 regel vrij
gedetailleerd uitgewerkt in de handreiking niet helder is of dit zo moet blijven of dat

een deel van de uitwerking opgenomen moet worden in de regels zelf of in de

toelichting erop conform de gedachte dat de handreiking niet beperkender mag zijn
dan de regels zelf Het rapport blinkt bij dit voorstel niet echt uit in duidelijkheid De

bedoeling was dat I0 2e ^ZN een aantal keuzemogelijkheden zou voorleggen aan de

werkgroep zodat er vanuit RWS een advies zou komen met een concreet voorstel Dat

is voor de vakantie niet meer gelukt Ik neem echter aan dat dit ook nog wel in

September kan

2 RWS adviseert om voor verduurzaming van de energievoorziening van het bedrijf voor de

continuering van bestaande riviergebonden bedrijven een apart artikel te maken in de

Bgr en dit niet toe te voegen aan art 6b zoals RHDHV voorstelt Daar wordt het artikel

namelijk niet duidelijker van maar schept juist veel verwarring Daarnaast adviseert

RWS om verduurzaming van riviergebonden bedrijven te verruimen tot alle bestaande

bedrijven in het rivierbed

3 Wat doen we met de rekenregel van artikel 6 d Bgr Deze regel kan nu formeel al niet

meer toegepast worden omdat er geen lange termijn taakstelling meer is Er wordt

gewerkt aan een lange termijn ambitie rivieren maar de vraag is of en wanneer deze

voldoende concreet is om gebruikt te worden in de rekenregel En wat doen we in de

tussentijd NB Mijn voorstel is om de rekenregel in de huidige vorm te laten vervallen

en lets nieuws te bedenken wat nog eenvoudiger toepasbaar is bv x mm verruimlng
per ha ontwikkeling Dat doen we bij ON nu ook al in situaties waar de rekenregel niet

toepasbaar is Dat onder de noemer maatwerk

4 Hoe moeten we bepalen of er sprake is van feitelijke belemmering Dit heeft een relatie

met de vorige vraag Zolang er geen concreet beeld is van de lange termijn
maatregelen en het ruimtebeslag van de maatregelen kan de toets op feitelijke
belemmering niet of slechts moeizaam worden toegepast In de handreiking moet hier

wel iets over worden opgeschreven
5 Wat doen we met de pijplijn projecten [IM2i WNZ maakt nog een concreet

tekstvoorstel voor een vraag omdat pijplijnprojecten alleen in WNZ nog weleens

opspelen
Wat betreft aanpassing van het kaartmateriaal heb ik de notitie toegevoegd die in het

Directeurenoverleg Rivieren van RWS is vastgesteld Hierin is de inhoudelijke onderbouwing van

de aanpassing op hoofdlijnen weergegeven Op dit moment wordt er in de verschillende regio s

gewerkt aan het definitieve voorstel incl kaartmateriaal en onderbouwing per gebied Dit

voorstel wordt naar verwachting in September of oktober via RWS Bestuursstaf naar DGRW

verstuurd formele route i^
DGRW AWV Bestuur en Strategie Vervolgens kan de interne lenM vaststellingsprocedure
opgestart worden

Groeten
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Onderwerp RE StartDverleg schrijfteam Handreiking Bgr
Collega s

Hierbij een overzicht van de afspraken die we gister gemaakt hebben

Met vriendelijke greet

1Q 2e

10 2e

1 0k26T

Van iQ 2e ^ Qn

Verzonden vriidag 9 iuni 2017 16 42

Aan | I0 2e ON I PQ ld0 2e | CD I0 2e ZN iO 2ffOK2^ AWE

WNZt
Onderwerp Startoverleg schrijfteam Handreiking Bgr
Dag mensen

Aanstaande dinsdag komen we samen om de actualisatie van de Handreiking Bgr te bespreken
Mijn doel voor dinsdag is om de huidige handreiking door te lopen te bepalen welke onderdelen

aangepast moeten worden en welke bespreekpunten er nog zijn voor de werkgroep en

eventueel DGRW

Ik heb de huidige handreiking in Word formaat toegevoegd evenals de meest actuele versie

van de werkafspraken en het eindrapport van RHDHV Met deze informatie en onze kennis

moeten we een eind kunnen komen

Tot dinsdag

[iu 2e2 ]

10 2e

I 10 2^

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e
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Acties Schriifteam Handreikina BGR

Hoofdstuk

Paraaf actie actiehouder

Inleiding op het eind herschrijven PM

1 1 t m 1 3 op het eind herschrijven PM

1 4 tekst checker en alinea over omgevingswet toevoegen

1 5 op het eind herschrijven

Aandachtspunt Er zijn gebieden die pas later onder het

regime van de Bgr zijn gaan valien dit heeft gevolgen
voor de toepassing van de 10 regeling2 1 onderdeei gewijzigd toepassingsgebied inciusief groene blok verwijderen

tekst up daten verwijzingen naar oude wet en regelving aanpassen

Paragraaf toevoegen over samenhang tussen de diverse kaarten

PM

2 2

3 1 t z t aanpassen als nieuwe regels er zijn PM

3 2 tekst ’cumulatief effect kleine ingrepen verplaatsen naar artikel 7 PM

tekst moet aangepast worden

io 2e Imaakt op basis van advies RHDHV een voorzet voor DGRW om te

bepalen hoe het advies van RHDHV verwerkt moet worden Deze voorzet

is ter bespreking in de werkgroep 22 6

Aandachtspunt Er zijn gebieden die pas later onder het

regime van de Bgr zijn gaan valien dit heeft gevolgen
voor de toepassing van de 10 regeling3 2 a 10

3 2 b aanpassen conform werkafspraak
3 2 c huidige tekst handreiking en werkafspraak samenvoegen

3 2 d dit artikel is nog een discussiepunt binnen de werkgroep t z t aanpassen PM

3 3 1 tekst up daten omdat termen regimes wijzigen PM

10 2e3 3 2 tekst herschrijven er wordt een voorstel geschreven
3 4 activiteiten dienen t z t aangepast te worden PM

3 4 a in stand laten

3 4 b in stand laten

3 4 C in stand laten

3 4 d in stand laten

3 4 e PMt z t aanpassen

3 4 f t z t aanpassen PM

3 4 g in stand laten

3 4 h kopje blauw maken en t z t tekst aanpassen
DM

3 4 I up daten 10 2e

groene kader niet riviergebonden activiteiten die

riviergebonden activiteiten mogelijk maken verwijderen3 4 1 nieuw onderdeei als regel en toelichting er is tekst opstellen
DM

3 5 a check met de werkafspraken
I PM3 5 b kopje blauw maken wacht op tekst HBJZ

3 5 C hier schrappen maar in samenhang bekijken met artikel 3a 10 2e

3 5 d vraag DGRW wat we met rekenregel moeten

236424 0230



3 5 e wacht op aangepast artikel t z t tekst aanpassen PM

3 6 verwijzen naar het RBK PM

art 7 lid 1 a\ verwiizen naar het RBK

art 7 lid 1 b vraag DGRW hoe we hier mee om moeten gaan C10 {2e
art 7 Ud J c in stand laten

art 7 lid 2 verwiizen naar het RBK

art 7 lid 3b in stand laten

3 7 tekst checken

hoodstuk 4 tekst checken

5 1 en 5 2 verwijderen
5 3 DGRW laten aanpassen

5 4 tekst checken

Vraoen adviezen DGRW

Hoe moet het advies van RHDHV inzake aanpassing artikel 3a 10 uitbreiding gemterpreteerd worden

Advies om voor verduurzaming van de energievoorziening van het bedrijf voor de continuering van bestaande riviergebonden bedrijven
een apart artikel te maken Daarst het advies om riviergebonden bedrijven te verruimen tot bestaande bedrijven
Wat doen we met de rekenregel van artikel 6 d Bgr deze kan nu niet meer gebruikt worden

Hoe moeten we bepalen of er sprake is van feitelijke belemmering
Wat doen we met de pijplijn projecten SMZi maakt een tekstvoorstel voor een vraag

1

2

3

4

5

Afspraken
|io 2e| ievert voor 1 augustus 2017 een concrete vraag aan bij io 2e er de pijplijnprojecten
I0 2e zet de vragen uit bij DGRW

Tekstvoorstellen zijn uiterlijk 1 September 2017 gereed
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Actualisatie gebieden vrijgesteld van vergunningplicht

10 2e rws nl

Datum

14 februari 2017
Samenvatting
In de RWS brede Werkgroep Rivierbeheer is medio 2016 afgesproken dat de drie

rivierendiensten ON WNZ en ZN inventariseren of er terreinen zijn die in

aanmerking komen om te worden vrijgesteid van vergunningpiicht op grand van

een aanwijzing onder Waterbesiuit art 6 16 Daarnaast worden ook de op dit

moment vrijgesteide terreinen opnieuw bekeken om te bepaien of er wijzigingen
in de begrenzing nodig zijn Het resultaat van de inventarisatie wordt door RWS

aangeboden aan DGRW die voornemens is om deze voor te ieggen aan de

Stuurgroep Water van 29 maart 2017

Bijlage n

Het belang van RWS bij de actuaiisatie van het kaartmateriaai van het

Waterbesiuit is dat daarmee de beheeriast vergunningveriening en handhaving
kan worden beperkt tot de gebieden die voor het rivierbeheer en de

hoogwaterveiligheid daadwerkelijk van belang zijn Vrijstelling van gebieden kan

positief bijdragen aan mogeiijkheden voor ruimtelijke her ontwikkeiing mede

door de doorwerking in het RO spoor via het Barro en beperkt de administratieve

lasten van derden bedrijven en burgers

Op basis van een analyse van het huidige Bgr gebied is er door

vertegenwoordigers van de afdelingen NOV NOW Werkenpakket en de Districten

van de drie rivierendiensten een inventarisatie gemaakt van terreinen die voldoen

aan de criteria die volgen uit de toelichting op het Waterbesiuit en die bij de

actualisatierondes in 2009 en 2013 ook zijn gehanteerd De criteria ten aanzien

van de waterveiligheid nu en op lange termijn zijn generiek toegepast

Daarnaast zijn een aantal specifieke criteria gehanteerd die samenhangen met

lokale karakteristieken RWS belangen en ter beperking van de werklast

Het resultaat van de inventarisatie is dat wordt voorgesteld om 49 nieuwe locaties

vrij te stellen van vergunningplicht Van deze 49 locaties liggen er 26 in bergend

regime en 23 in stroomvoerend regime Het merendeel van de locaties 35 ligt in

het beheergebied van WNZ voor een groot deel langs de Hollandsche IJssel Dit is

verklaarbaar vanuit uit de karakteristieken van dit gebied dichte bebouwing

overgangsgebied Daarnaast wordt er door RWS ON voorgesteld om de

onbebouwde delen van een tweetal gebieden langs het Zwarte Water en Zwarte

Meer die nu zijn vrijgesteld van vergunningplicht onder bergend regime te

brengen Dit omdat het voor de waterveiligheid en het beheer van het

hoofdwatersysteem van belang is dat RWS een formele positie heeft bij de

beoordeling van grootschalige ontwikkelingen in deze gebieden

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 1 van 9
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RWS BEDRIJFSVERTROUWELUK RWS Oost Nederland

Datum

14 februari 2017
Als het voorstei door DGRW wordt overgenomen zullen de wijzigingen in opdracht
van DGRW door RWS worden verwerkt in het kaartmateriaai Het exact bepaien
van de grenzen vergt nog een nadere analyse van de lokale situatie dit geldt
zowel voor de vrij te stellen gebieden als voor de gebieden waarvan voorgesteld
wordt om deze onder bergend regime te brengen Naar verwachting kan het

gewijzigde kaartmateriaai medio 2018 formeel van kracht worden Dan zullen ook

de watervergunningen die nu nog van kracht zijn in de vrij te stellen gebieden
worden ingetrokken of van rechtswege komen te vervallen

Inleiding

Paragraaf 6 6 van het Waterbesluit is de basis voor de vergunningverlening voor

het gebruik van rijkswaterstaatwerken In artikel 6 16 van het Waterbesluit zijn

gebieden aangewezen waarop paragraaf 6 6 van het Waterbesluit niet van

toepassing is Deze gebieden worden doorgaans aangeduid als gebieden

vrijgesteld van vergunningplicht Binnen deze gebieden kunnen activiteiten

uitgevoerd worden zonder Watervergunning voor het gebruik

rijkswaterstaatwerken Ook zijn de algemene regels meldingsplicht en zorgplicht
niet van toepassing voor het gebruik van de rijkswaterstaatwerken De vrijstelling
is niet van toepassing op een Watervergunning of meldingsplicht op grond van de

keur van een waterschap

Bij de uitwerking van de evaluatie van de Beleidslijn Grote Rivieren is onder

andere onderzocht of het kaartmateriaai behorend bij de Bgr moet worden

aangepast In het rapport van RHDHV wordt geadviseerd om na actualisatie van

de voorkeursstrategie Deltaprogramma Rivieren een grondige herziening uit te

voeren van het kaartmateriaai met stroomvoerende bergende en vergunningvrije

gebieden Vanwege de looptijd van de actualisatie van de voorkeursstrategie kan

deze herziening pas medio 2018 van start gaan

Rijkwaterstaat heeft belang bij een regelmatige actualisatie van het kaartmateriaai

van de gebieden die zijn vrijgesteld van vergunningplicht mede omdat vrijstelling
van dichtbebouwde gebieden passend binnen de criteria van het Waterbesluit de

werklast van de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving beperkt De

voorgaande actualisatierondes hebben plaatsgevonden in 2009 en 2013

logischerwijs zou een nieuwe actualisatieronde in 2017 aan de orde zijn

In de Werkgroep Rivierbeheer is om bovenstaande redenen medio 2016

afgesproken dat de drie rivierendiensten ON WNZ en ZN vooruitlopend op het

onderzoek in het kader van de evaluatie Bgr alvast inventariseren of er terreinen

zijn aan te wijzen die voor vrijstelling van vergunningplicht in aanmerking komen

Deze terreinen zouden al op korte termijn kunnen worden vrijgesteld Daarnaast

worden ook de op dit moment vrijgestelde terreinen opnieuw bekeken omdat er

ook terreinen ten onrechte lijken te zijn vrijgesteld Het resultaat van deze

inventarisatie wordt door RWS aangeboden aan DGRW die voornemens is om deze

voor te leggen aan de Stuurgroep Water van 29 maart 2017
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RWS BEDRIJFSVERTROUWELUK RWS Oost Nederland

Datum

14 februari 2017

Belang RWS

RWS heeft belang bij de inventarisatie omdat vrijstelling van dichtbebouwde

gebieden de beheerlast vergunningverlening handhaving beperkt Ook kan het

positief bijdragen aan mogelijkheden voor ruimtelijke her ontwikkeling mede

door de doorwerking in het RO spoor via het Barro en beperkt het de

administratieve iasten van derden bedrijven en burgers Vrijstelling zai naar

verwachting dan ook positieve reacties oproepen bij de samenwerkingspartners
m n provincies en gemeenten Omdat de criteria die volgen uit de toeiichting op

het Waterbesluit onverkort worden toegepast en rekening gehouden is met

overige RWS beiangen is er geen risico op versiechtering van de waterveiiigheid
en of negatieve gevolgen voor RWS beiangen bv scheepvaart en ecologie

Gehanteerde criteria

In de toeiichting op art 6 16 van het Waterbesluit is aangegeven dat de

begrenzing van de vrijgestelde gebieden samenhangt met de ruimte van het

rivierbed en de ligging van het bebouwde gebied Ten aanzien van de ruimte van

het rivierbed dient rekening te worden gehouden met toenemende piek afvoeren

van de rivieren en dient de benodigde ruimte voor dergelijke afvoeren vrij te

worden gehouden van grootschalige obstakels Met betrekking tot de ligging van

het bebouwde gebied gaat het veelal om hoger geiegen intensief bebouwde

gebieden Vaak gaat het om terreinen in of nabij kernen van steden en piaatsen
zoais voormalige haven en industrieterreinen De beheerlast van het gebied
verlenen van vergunningen handhaving en de nautische scheepvaartbelangen

zijn bij de afweging van de uitgezonderde gebieden betrokken

Door de drie rivierendiensten zijn de criteria die volgen uit bovenstaande

toeiichting op het Waterbesluit generiek toegepast Deze criteria sluiten aan op de

criteria die bij de herziening van het kaartmateriaal in 2009 en 2013 zijn

gehanteerd Daarnaast zijn een aantal specifieke criteria gehanteerd die

samenhangen met de lokale rivierkundige karakteristieken RWS beiangen en ter

beperking van de werklast Onderstaand alle criteria die toegepast zijn

Generieke criteria volgend uit de toeiichting op het Waterbesluit

Hooggelegen hoogwatervrij vergund en of stroomiuiw geiegen
Relatief dichtbebouiwd

Niet geiegen in gebied waar toekomstige rivierverruiming is voorzien

Afgraven van het terrein levert geen significante kosteneffect eve bijdrage
aan rivierverruiming vanwege de ligging of staat van het terrein ^

1

2

3

4

Overige criteria gehanteerd indien relevant

Omvang minimaal 2 ha geen losse woningen of individuele bedrijven
Geiegen aan de rand van het stroomvoerend regime geen eilandjes in het

stroomvoerende deel van het rivierbed

Niet geiegen in de nabijheid van een hydraulisch knelpunt of

splitsingspunt
Geen significante vermindering van het ecologisch relevant areaal KRW

Geen nautische belemmeringen Scheepvaart

5

6

7

8

9

^
Dit criterium is met name relevant buiten de overgangsgebieden In stroomvoerend regime
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Datum

14 februari 2017

Werkwijze

Op basis van een analyse van het huidige Bgr gebied is er door

vertegenwoordigers van de afdelingen NOV NOW Werkenpakket en diverse

districten van de verschiliende rivierendiensten een inventarisatie gemaakt van

terreinen die voldoen aan bovengenoemde criteria Daarbij zijn alle gebieden in

ieder geval getoetst aan de generieke criteria Toetsing aan de overige criteria

heeft piaatsgevonden indien dat relevant is voor het betreffende riviertraject

Aandachtspunten voor het vervolg
De exacte begrenzing van de gebieden die vrijgesteld worden van

vergunningplicht vergt nog een nadere analyse van de lokale situatie met

behulp van GEO informatie kadastrale grenzen topografie

hoogteligging vigerende Watervergunningen bestemmingsplannen en

RWS belangen
Binnen de gebieden die vrijgesteld worden zijn nu nog Watervergunningen
voor gebruik rijkswaterstaatwerken van kracht Deze vergunningen
moeten ingetrokken worden of van rechtswege komen te vervallen als de

gebieden formeel vrijgesteld worden van vergunningplicht Tevens moeten

de rivierkundige BenO modellen worden aangepast bijvoorbeeld ter

plaatse van de hoogwatervrije terreinen

Gelijktijdig aan de kaart van het Waterbesluit dient het kaartmateriaal van

de Waterregeling en de Bgr aangepast te worden Daarbij moet er

aandacht worden besteed aan de afstemming tussen het kaartmateriaal

van het Waterbesluit en de Waterregeling in ieder geval wat betreft de

kaart Waterkwaliteit en Waterstaatswerk Mogelijk zou aan de nieuwe

vrijgestelde gebieden generiek de titel droge oevergebieden moeten

worden gegeven
Communicatie van het resultaat van deze inventarisatie vraagt

zorgvuldigheid Zo zijn er gebieden waar al geruime tijd plannen zijn voor

herontwikkeling die door de vrijstelling van vergunningplicht mogelijk
vereenvoudigd worden maar ook tot onvrede kunnen leiden bij partijen
die minder positief staan ten opzichte van de ontwikkelingen Ook kunnen

eigenaren en belanghebbenden bij terreinen die niet worden vrijgesteld
mogelijk teleurgesteld zijn en om een nadere onderbouwing vragen

Bij de communicatie moet het gevolg van het vrijstellen niet overschat

worden Voor gebieden die nu al hoogwatervrij vergund zijn zorgt

vrijstelling van vergunningplicht vaak niet voor een verruiming van de

mogelijkheden binnen de Waterwet Er is wel sprake van verruiming via de

doorwerking in het RO spoor maar daarvoor moet eerst het

kaartmateriaal van het Barro worden aangepast Voor vrijstellen van

hooggelegen gebieden in bergend regime geldt ook dat de

ontwikkelmogelijkheden nauwelijks verruimd worden Wel is er sprake van

een vermindering van de administratieve lasten
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RWS BEDRIJFSVERTROUWELUK RWS Oost Nederland

Datum

14 februari 2017
Resultaat inventarisatie beheergebied ON

In het beheergebied van ON komen de volgende 11 gebieden in aanmerking
komen om vrijgesteld te worden van vergunningplicht

Riviertak Locatie Regime Bgr Oppervlakte

Waal Bedrijventerrein Tolkamer stroomvoerend 10 ha

Noorderkanaalhavens Nijmegen stroomvoerend 50 haWaal

Waal Buitenstad Zaltbommel stroomvoerend 10 ha

Waal Bedrijventerrein Kerkenwaard

Haaften

Stroomvoerend 30 ha

Nederrijn Bedrijventerrein Marsdijk Rhenen Stroomvoerend 8 ha

Nederrijn Stroomvoerend 10 haWestoever haven Wageningen

Nederrijn Parenco terrein Renkum Stroomvoerend 30 ha

Nederrijn KEMA terrein Arnhem Stroomvoerend 6 ha

llssel Gieterij terrein Doesburg Stroomvoerend 3 ha

Ilssel Uitbreiding 6 16 gebied Kampen Stroomvoerend 5 ha

Zwarte Water Uitbreiding 6 16 gebied Zwoile

Ilsselkanaal Zwolie

Stroomvoerend 4 ha

Het betreft aiiemaal hoogwatervrij vergunde bedrijventerreinen binnen

stroomvoerend regime De gebieden zijn getoetst aan de eerste 7 criteria criteria

8 en 9 zijn voor ON niet relevant gezien de huidige status van de gebieden ais

hoogwatervrij vergund terrein Door deze status zijn activiteiten binnen deze

gebieden doorgaans al toegestaan binnen de vigerende Watervergunning

Vrijsteiiing verruimt vooral de ruimtelijke mogeiijkheden via de doorwerking in

het RO spoor Het vrijstellen van de gebieden beperkt niet de mogeiijkheden om

nieuwe activiteiten te toetsen aan eventueie nautische beiemmeringen

Van de huidige vrijgesteide gebieden in ON zijn er een tweetal waarvan

geadviseerd wordt om de begrenzing te herzien

Zwarte Water Het niet bebouwde deel van het winterbed van het Zwarte

Water tussen de brug Mastenbroekerailee in Zwolie en de samenvioeiing
met de Vecht is ten onrechte begrensd ais vrijgesteid gebied Gezien het

karakter van het gebied wat in maatgevende omstandigheden dient ais

dynamische berging voor de afvoer van de Overijsselsche Vecht en

daarmee het benedenstroomse deel van het Zwarte Water ontlast zou dit

gebied ais bergend regime begrensd moeten worden Het voorstei is om

110 ha vergunningvrij gebied en 120 ha stroomvoerend regime om te

zetten in bergend regime Het gebied waarvan de status ais vrijgesteid
gebied wordt opgeheven betreft agrarisch gebied en natuurgebied Op
enkele piaatsen is er dijk bebouwing aanwezig Ter piaatse van de

bebouwde perceien zal de vrijgesteide status gehandhaafd blijven

1

2 Zwarte Meer Het Kampereiland bestaat uit een aantal aaneengesloten
agrarische buitenpolders in de IJsseldeita omsioten is door een regionaie
kering met normhoogte 1 500 Het gebied heeft een bergende functie voor

de afvoer van het Zwarte Water en of de IJssei bij stormopzet vanuit het

Ketelmeer in combinatie met hoge rivierafvoeren Gezien de rol van het

gebied in de waterveiiigheid van het hoofdwatersysteem is het ten

onrechte begrensd ais vrijgesteid gebied Door de vrijsteiiing heeft RWS
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Datum

14 februari 2017
geen formele positie om invioed uit te oefenen op ontwikkelingen die

gevolgen hebben voor de waterveiligheid en het beheer van bet

hoofdwatersysteem Het voorstel is om het Kampereiland met een totale

oppervlakte ruim 4000 ha om te zetten in bergend regime

De polders zijn voor het overgrote deel in agrarisch gebruik De agrarische
grond is in eigendom van Kampereiland NV waarvan de enige
aandeelhouder de gemeente Kampenis Deze verpacht de grond aan circa

80 agrarische bedrijven Op circa 150 plekken op het eiland zijn plekken
met bebouwing aanwezig voor het overgrote deel boerderijen op terpen

Gevolg van de omzetting van het Kampereiland in bergend regime is dat

activiteiten die uitgevoerd worden in deze gebieden vallen onder algemene

regels en de zorgpiicht of de vergunningpiicht vanuit de Waterwet Kieine

ontwikkelingen zijn dan nog steeds mogelijk onder de algemene regeis of

Bgr zonder dat er sprake is van een compensatieverplichting Grotere

ontwikkelingen zoals aanleg van nieuwe terpen met bebouwing
grootschalige versterking van de regionale kering of de primaire kering
zullen moeten voldoen aan de voorwaarden die voigen uit het Waterbesiuit

of de Bgr Bij de uitwerking van de nieuwe begrenzing zal aandacht

besteed worden aan de aanwezige bebouwing in het gebied Om te

voorkomen dat er sprake is van onevenredige verhoging van de

administratieve lasten van de bewoners in het gebied en RWS wordt

voorgesteld om de huidige bebouwing op basis van de bouwvlakken uit

het vigerende bestemmingsplan of de kadastrale begrenzing vrijgesteld te

houden van vergunningpiicht Aangezien de bebouwing voor het overgrote
deel op terpen ligt zal uitbreiding van de bebouwing binnen de vlakken

die zodoende vrijgesteld blijven van vergunningpiicht niet leiden tot

significante beperking van het bergingsvolume
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Datum

14 februari 2017
Resultaat inventarisatie beheergebied WNZ

De locaties zijn in eerste instantie geselecteerd op basis van criterium 2 en 3

dichtbebouwd en niet meer nodig voor toekomstige rivierverruiming Ais de

iocaties hooggeiegen zijn criterium 1 dan weegt dat mee om deze vrij te stelien

van vergunningplicht mits ze uiteraard ook voidoen aan criterium 2 en 3 Dit zijn
criteria die ook in het verieden zijn gehanteerd bij de afweging of gebieden

vrijgesteid konden worden van vergunningpiicht

Omdat het gaat om no regret besiissingen zijn de locaties ook getoetst aan de

overige aspecten uit het toetsingskader van de Waterwet voor ruimtelijke

ingrepen Dit zijn primair ecoiogie en het faciiiteren van scheepvaart criterium 8

en 9 Deze toets is gedaan door een ecoloog en de nautisch adviseurs Daarnaast

worden de RO afdeling en de afdeiing Werkenpakket geconsulteerd evenals

handhavers met veidkennis Deze aanvuiiende toetsing meet nog piaatsvinden en

kan eventueei leiden tot het schrappen van een voorgesteide iocatie of het anders

trekken van de grens van het voorgesteide vergunningvrije gebied

In het beheergebied van WNZ komen de volgende gebieden in aanmerking om te

worden vrijgesteid van vergunningplicht

Riviertak Regime Bgr Aantal locaties

Hollandsche IJssel bergend 19

Lek stroomvoerend 6

Noord bergend 2

Merwedes stroomvoerend 3

Oude Maas bergend 1

stroomvoerend 2Amer

Hollands diep bergend 1

Haringviiet bergend 1

Toeiichting
De voorgesteide locaties langs de Hollandsche IJssel betreffen vooral zeer

dichtbebouwde woongebieden en een aantal industrieterreinen Omdat de

Hollandsche IJssel een deels relatief smalle rivier is met veel bochten zullen

scheepvaartaspecten een belangrijke rol spelen bij het trekken van de definitieve

begrenzing van de vergunningvrije gebieden Langs de Hollandsche IJssel zijn ook

een aantal KRW maatregelen uitgevoerd De definitieve begrenzingen worden

zodanig getrokken dat de KRW maatregelen buiten de gebieden vallen die worden

vrijgesteid van vergunningplicht

Langs de Lek zijn nog geen vergunningvrije gebieden aanwezig Ook wordt er op

de Lek geen toekomstige rivierverruiming voorzien De voorgesteide locaties zijn
dermate volgebouwd dat mocht er ooit een rivierverruimingsmaatregel worden

gepland voor de Lek dat deze dan niet op die locaties wordt uitgevoerd Een van

de voorgesteide locaties is nog discussiepunt

Langs de Noord zijn al verschillende vergunningvrije gebieden aanwezig De

voorgesteide locaties sluiten daar op aan en voidoen aan de eerder gebruikte
criteria
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Datum

14 februari 2017

Langs de Merwedes wordt een bestaande vergunningvrije locatie te Hardinxveld

Giessendam met een aansluitend blok woningen uitgebreid De industriegebieden

Avelingen Oost en West zullen worden voorgedragen mits het volledig

vrijgeven van deze locaties geen negatieve gevolgen kan hebben voor de bereikte

waterstandsdaling met de aldaar uitgevoerde ruimte voor de rivier maatregel Dit

wordt nog nader onderzocht

Langs de Oude Maas wordt een bedrijfslocatie voorgesteld die direct grenst aan

bestaand vergunningvrij gebied

Langs de Amer wordt het terrein van de Amercentraie voorgesteld Dit is een

hooggelegen grotendeels bebouwde industrielocatie welke analoog aan het

terrein van de voormalige Elecrtrabel SUEZ centrale te Nijmegen nu wordt

voorgesteld om vergunningvrij te maken Het eerder ingenomen standpunt om

dergelijke locaties vergunningplichtig te houden is achterhaald Tevens wordt

voorgesteld een dichtbebouwde hooggelegen villawijk vergunningvrij te maken

en mogelijk ook het industriegebiedje daar vlakbij

Langs het Hollands Diep wordt voorgesteld de woonwijk Numansgors

vergunningvrij te maken In verband met ecologische belangen zullen de grenzen

zoveel mogelijk rond de aanwezige woonbebouwing worden gelegd

Langs het Haringviiet wordt een deel van het dichtbebouwde Industrie en

havengebied voorgesteld om vergunningvrij te maken
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Datum

14 februari 2017
Resultaat inventarisatie beheergebied ZN

Zuid Nederland heeft alle bovengenoemde met uitzondering van criterium 6

gelegen aan de rand van stroomvoerend regime De rivierkundige situatie in

Zuid Nederland wijkt af van de situatie in Oost Nederiand Hierdoor is het geen

bezwaar om vergunningvrije eilanden te laten ontstaan of bestaande eilanden te

vergroten Ten aanzien van criterium 2 dichtbebouwd is er soms ook rekening

gehouden met uitvoering van de reeds vergunde situatie voorbeeid

Maasresidentie Thorn

Binnen ZN is specifiek in overweging genomen of gebieden achter de kades

vrijgesteid zouden moeten kunnen worden Besioten is om deze niet voor te

dragen omdat het nog niet duidelijk is welke kadeaanpassingsmaatregelen de

waterschappen gaan uitvoeren Tevens is er nog onzekerheid vanwege de nieuwe

waterveiiigheidsnormering Het aspect hoogwatervrij geiegen is door ZN

geinterpreteerd ais zonder kades loopt het gebied niet onder bij een 1 1250®

afvoer In dit geval is dat een afvoer van 3992 m3 s bij St Pieter Om

bovenstaande redenen is ervoor gekozen om de gebieden achter de kades niet

generiek vergunningvrij te maken uitzonderingen zijn wel mogelijk

Het vergunningvrij maken van riooiwaterzuiveringsinstaiiaties in het rivierbed

wordt nog nader onderzocht en zal in een volgende ronde meegenomen worden

In het beheergebied van ZN komen de volgende gebieden in aanmerking om te

worden vrijgesteid van vergunningplicht

Locatie Regime Bgr Oppervlakte

Porta Isola bergend 10 ha

Maasresidentie Thorn bergend 30 ha

Heusden stroomvoerend 3 ha

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 9 van 9

236424 0230



l1u l^elVan

Aan

] DGRW

I lllU l2a 7eK IU [Bg Nir f10X2e | Zm nu ^et 10 2e | HB3Z I no nU 2eKCD^

10} 2e I HBJZ jPGMI10 2e

wiiaieaiaBiBCc DGRW2ey

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Verwantsschapscriterium

donderdag 31 augustus 2017 08 30 13

Rfi Antwoord op vraag minister n a v nota ov6r schrifteliikfi rorids stiiurorofip Water rnsg

Beste mensen

Tbv het agendapunt over het verwantsschapscriterium stuur ik jullie onderstaande mail door

Zij heeft geanalyseerd welke de afspraken tav het

verwantschapscriterium zijn gemaakt Vrijdag spreken we hierover verder

vani I0 2^ in 7p

10 2e

10 2e wvL n

Verzonden maandag 28 augustus 2017 12 18

DGRW 1 io 2eT

| rws nl]Van 10 2e

AanI
CC | 1Q 2e |

DGRW | I0 2e Dminienm nl I

Onderwerp RE burgervraag meer info

10 2e pminienm nl

1QJT0}2eD]®minienm nl10 2e DGRW [ 10 2e

ON l I0 2e ^rws nl10 2e

Hallo 10 2e

Qua proces Volgens mlj hadden we In ons overleg van 21 juli afgesproken dat dit punt
meegenomen zou worden in de werkgroep aanpassing bgr zo noem ik het maar misschien

heet het anders deze vrijdag hebben jullie overleg

11 1 10 2 g

In de aanbiedingsbrief aan SG Water staat het volgende

Citaat

lenM maakt bij de volgende twee adviezen van RHDHV een voorbehoud

1 Het generiek uitzonderen van duurzame energie in het rivierbed van de voorwaarden

voor niet riviergebonden activiteiten Dit kan ruimte opsouperen voor riviergebonden
activiteiten die geen alternatieve locatie hebben Hier wordt een maatwerk opiossing

voorgestaan o a via het verwantschapscriterium zie punt 2 hierboven

Einde citaat

De Minister heeft destijds gereageerd op de concept reactiebrief naar SG Water op dit

punt generiek uitzonderen zie bijiage Haar vraag was RWS wilde toch ook

energiewinning in het rivierbed Dit wilde zij in staf bespreken Het is mij nooit

helemaal duidelijk geworden wat het punt van de Minister precies was daar heb ik niks

overterug gehoord op een gegeven moment kwam gewoon de definitieve reactie
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Als reactie op de vraag is toen aan M meegegeven dat RHDHV niet goed genoeg heeft

uitgezocht wat consequenties zijn van generiek uitzonderen dat we het daarom nu

niet generiek gaan doen en

citaat

En gaan we verder onderzoeken of en hoe we voor op zich zelf staande niet

riviergebonden duurzame energie initiatieven zoals drijvende zonnepanelenparken in

het rivierbed verantwoord mogelijk kunnen maken zonderdat hierbij de

waterveiligheid in gevaar komt Hierbij kijken we in eerste instantie naar

maatwerkoplossingen binnen de bestaande beleidsregels Mogelijk is het tzt toch

wenselijk of nodig de beleidsregels hierop aan te passen

einde citaat

Voor de komende Bgr dus niet in volgende versie mogelijk wel Je kunt er misschien nogo^^r
discussieren hoe breed de zinsnede op te vatten hier wordt maatwerk voorgestaan
verwantschapscriterium

Greet I io 2e
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IOHa9K2gVan

Aan

DGRW

jswvLiIDKZe 1u 2e} I fBS io 2e m
Cc 1U l2e I fONI

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Re Antwoord op vraag minister n a v nota over schriftelijke ronde stuurgroep Water

donderdag 13 april 2017 09 28 39

imaaeOOl ipg

Mijn inschatting is dat ze denkt dat er licht zit tussen wat DGRW wil en rws en ze

mogelijk denkt dat wij jullie tegen houden Dus lijkt me dat we dat iig uit de wereld

moeten helpen aangezien we vlg mij wel op 1 lijn zitten

Verzonden metBlackfierry Work www blackberry com

WVL ^ ^rws nl ]Van |
Verzonden 13 apr 2017 9 18 a m

Aan [ 1 io 2e n BS io 2e ^rws nl | iQ 2ejio 2e |Qj^ ^ DGRW
I0 2e ^minienm nl io 2e [CD | iQ 2e ^rws nl ]

Onderwerp [RE Antwoord op vraag minister n a v nota over schriftelijke ronde

stuurgroep Water]
Cc [ I I0 2e I ON | I0 2e ^rws nl ]

10 2e 10 2e

Ik heb net I0 2e gesproken
van daaruit is geen uitspraak gedaan dat wij dit zouden willen l9M eeft metfio 2i^jOK^^

gesprekken gehad over de iopende aanvraag voor drijvende zonnepaneien En programma vindt

dat het in principe overai zou moeten kunnen mits geen opstuwing geeft maar hebben

nogmaals daar geen uitspraak over gedaan
Ik kan de opmerking vraag van M dus nog steeds niet piaatsen

10 2e binnen programrna Eneroie maar

Greet I I0 2e

Van I iQ 2e | BS

Verzonden donderdag 13 april 2017 9 05

Aan l |iQ 2^0K2eOlp 2^P nGRW l I0 2e rm

CC I0 2e I ON 1QX2e WVL

Onderwerp RE Antwoord op vraag minister n a v nota over schriftelijke ronde stuurgroep Water

Ja bericht gezien dank Mn ongemak was dus niet voor niets

iQ 2e
vei scjiiiiende collega s

10 2e
bij BS gevraagd of ze vraag

M konden piaatsen io 2e lopperde eens bij duurzaamheidscollega s on te informeren Zal

in reply aan hem nog even vragen of iemand in gedachten heeft Ik dacht aan ] io 2e

io 2e [Wil jij even bellen

[ wil je ook nog eens in je netwerk informeren

Gr t^

Vflnl fi0 25|| 1[0X2^p 2e

Datum donderdag 13 apr 2017 8 48 AM

Aan iQX2e 1 BS I0 2e ^rws n1

Kopie io 2e iljg^ON j iOK2e

5 rmmenm nD

10 2e irwsjil

10 2e | WVL^rws
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10 2e @rws Til

Onderwerp FW Antwoord op vraag minister n a v nota over schriftelijke ronde stuurgroep Water

HallQirasfen 10 2e

Zie hieronder Staf wil met RWS spreken over duurzame energie in het rivierbed nav

onderstaande lijn Ik kreeg gisteren alle mails terug maar graag jullie bevestiging dat

jullie dit hebben ontvangen en oppikken

GroeteiHEE^

Van [
Verzonden woensdaq 12 april 2017 14 17

Aan l prW2^jOK2eQip 2^j DGRW [

]dbo10 2e

]dgrw
Onderwerp RE Antwoord op vraag minister n a v nota over schriftelijke ronde stuurgroep Water

10 2e

Weet ik niet Ik heb de laatste tekst van jullie letterlijk aan haar gestuurd en nu wil ze

het met RWS bespreken DGRW RWS staf

10 2e

Van flO 2^10K2^tPHge [ DGRW

Verzonden woensdag 12 april 201

Aan

7

|DBO I0 2e X5RW

Onderwerp Re Antwoord op vraag minister n a v nota over schriftelijke ronde stuurgroep Water

10 2e

Hallo

Wat wil ze precies bespreken Dat maakt voorbereiding makkelijker

GroeteiifQ 2^

Verzonden met BlackBerry Work www blackberry com

10 2e DBO ] iQ 2e ^minienm nl ]Van

Verzonden 12 apr 2017 1 11 p m

] GRW ] I0 2e ^minienm nl ]
Onderwerp [RE Antwoord op vraag minister n a v nota over schriftelijke ronde

stuurgroep Water]
Cc l io 2eMmf7e fW^ [ DGRW l QQ 2e g minienm nl ]

Aan 10 2e

HalldilMzi I0 2e

Minister wil het op staf bespreken Ik heb dat aan io 2e doorgegeven Volgende staf is

20 april
Grofit

10 2e

10 2e DGRWVan
^

Verzonden donderdao 6 anril 2017 13 43

BOAanf
CC TOEHIH 0 2eipxge [ DP rw
Onderwerp Kb Antwoord op vraag minister n a v nota over schriftelijke ronde stuurgroep Water

f10V2e

Halle
10 2e
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Hieronder het antwoord op de vraag van de minister over energiewinning in het

rivierbed

RWS is als duurzame uitvoeringsorganisatie net als DGRW voorstander van

duurzame energie in het rivierbed mits dit niet ten koste gaat van de

waterveiligheid

RWS deelt het voorbehoud dat wordt gemaakt voor het generiek uitzonderen van

alle duurzame energie in het rivierbed vanwege de risico s voor waterveiligheid
die nog onvoldoende in beeld zijn gebracht Toestaan kent mogelijk een grote
aanzuigende werking omdat ruimte in rivierbed weliswaar schaars is maar ook

grotendeels onbebouwd en goedkoop Dit kan wel degelijk een risico voor de

waterveiligheid betekenen omdat dit een belemmering kan betekenen voor

toekomstige rivierverruiming Daarbij neemt het compensatie ruimte in voor

riviergebonden activiteiten die nergens anders kunnen plaatsvinden

RWS is net als DGRW wel voorstander om binnen de Bgr de mogelijkheden voor

verduurzaming van de energievoorziening van bestaande riviergebonden
activiteiten in het rivierbed makkelijker mogelijk te maken

Het antwoord heb ik opgehaald via I mx^e ] Zij is dossierhouder Beleidslijn grote
rivieren Bgr Mocht je nog vragen hebben kan je eventueel ook direct contact met haar

opnemen

Vripnripiiike groet
10 2e

10 2e
Van

Verzonden maandag ll maart 2017 7 32

Aan [

DBO

DGRW10 2e

Onderwerp RE Antwoord op vraag minister n a v nota over schriftelijke ronde stuurgroep Water

Hoi 10 2e

Minister heeft antwoord gezien waarvoor dank Ze heeft nog 1 vraag

RWS Wilde toch ook energiewinning in het rivierbed

Kun jij dat uitzetten of moet ik dat zelf bij RWS checken

10 2e

Van

Verzonden vriidao 17 maart 2017 10 55

Aan

CCl Pl0 2^10 2^ bxge

Onderwerp Antwoord op vraag minister n a v nota over schriftelijke ronde stuurgroep Water

10 {2e DGRW

DBO10 2e

Halle 10 2e

Hieronder het antwoord op de vraag van de minister over de beleidslijn grote rivieren

Het antwoord is geformuleerd door I iQ 2e dossierhouder Bgr | io 2e

akkoord

s

Met vriendelijke groeten
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10 {2e

De beleidslijn grote rivieren maakt onderscheid tussen riviergebonden en niet

riviergebonden activiteiten Duurzame energie windmolenparken zonnepanelenparken

geothermie etc vallen onder niet riviergebonden activiteiten omdat zij ook buiten het

rivierbed kunnen worden gerealiseerd Niet riviergebonden activiteiten zijn in principe
niet toegestaan in het rivierbed tenzij zij per saldo meer ruimte voor de rivier creeren

{nee tenzij regime RHDHV heeft geadviseerd om voor duurzame energie activiteiten

een uitzondering te maken en de voorwaarde voor het realiseren van extra ruimte voor

de rivier te laten vervallen Dit zou betekenen dat voor duurzame energie dezelfde eisen

gaan gelden als voor riviergebonden activiteiten die alleen maar in het rivierbed kunnen

plaatsvinden

DGRW is voorstander van het bevorderen van duurzame energie
Als dit kan in het rivierbed zonder negatieve gevolgen voor de waterveiligheid dan is

lenM hier voorstander van

Tegelijkertijd is de ruimte in het rivierbed schaars die schaarse ruimte willen we in

principe behouden voor riviergebonden activiteiten die nergens anders kunnen

plaatsvinden Dit is vorig jaar ook onderstreept door de SG Water Duurzame energie
kan heel goed buiten het rivierbed Ook zijn in onze optiek de risico s van het

generiek toestaan van duurzame energie voor waterveiligheid onvoldoende in beeld

gebracht door RHDHV Daarom vindt DGRW het prematuur om op dit moment mee

te gaan in dit voorstel van RHDHV

Binnen de Bgr gaan we daarom wel de mogelijkheden voor riviergebonden
activiteiten uitbreiden zodat zij makkelijker hun energievoorziening kunnen

verduurzamen bv oude steenfabriek die biogasinstaliatie wil installeren

En gaan we verder onderzoeken of en hoe we voor op zich zelf staande niet

riviergebonden duurzame energie initiatieven zoals drijvende zonnepanelenparken in

het rivierbed verantwoord mogelijk kunnen maken zonder dat hierbij de

waterveiligheid in gevaar komt Hierbij kijken we in eerste instantie naar

maatwerkoplossingen binnen de bestaande beleidsregels Mogelijk is het tzt toch

wenselijk of nodig de beleidsregels hierop aan te passen

10 2e
Van

Verzonden donderdaa 16 maart 2017 9 06

Aan

Onderwerp RE Schriftelijke ronde stuurgroep Water

DBO

GRW10 2e

Zeker

Verzonden met BlackBerry Work {www blackberry com

10 2e DGRW ] 10 2e |g minienm nlVan

Datum donderdag 16 mrt 2017 8 56 AM

Aan [

Onderwerp RE Schriftelijke ronde stuurgroep Water

}DBO1Q 2e 10 2e minienm nl

Kan ik het antwoord van de minister op de vraag direct naar jou mailen

10 2e

10 2e
Van

Verzonden woensdag 15 maart 2017 12 03

DBO
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10 2e
Aam

DGRW

Onderwerp Schriftelijke ronde stuurgroep Water

^DGRW
iJ^RW 10 2e DGRW f 10 2e

10 2e

Minister is akkoord met schrifteiijk ronde

Ze heeft 1 vraag bij agendapunt 3 Op pagina 3 van dat advies staat 1 Het generiek
uitzonderen van duurzame energie in het riverbed van de voorwaarden etc wat wordt

hier precies bedoeid

Stuk komt retour vandaag Zie voor vraag M het stuk

10 2e

[ [tiaieai

10 2e

236425 0231



nOK^^e ^ fDNIVan

Aan fCD p0l ze|Q^f2eT

10 2e
^

^ DGRW
Voorstel wijziging art 3d

vrijdag 1 September 2017 10 51 35

HB3Z

Cc

Onderwerp
Datum

Daqil iP 2e ]1en | io 2e [

Vanmiddag hebben we het vooral over het proces m b t de aanpassing van de beleidsregels Ik

wil graag ook nog een inhoudelijk voorstel doen voor een aangepaste formulering van art 3 d

van de Bgr De huidige formulering van art 3d leidt namelijk nogal eens tot verwarring bij
zowel initiatiefnemers als collega s die menen dat het toepassingsbereik van dit artikel groter is

dan de wetgever heeft beoogd Ik heb samen met een aantal collega s vanuit ON dan ook een

voorstel om de formulering zodanig aan te passen dat deze meer in lijn is met

Waterbesluit Waterregeling en onduidelijkheid hopelijk voorkomen wordt

Hierbij een nadere toelichting

Bgr artikel 3d overige actfviteiten van rivierkundtg ondergeschikt belang

Toelichting op artikel 3d Stc 133 2006 Van belang bij het bepalen van een dergelijke
rivierkundtg kleine ingreep is dat de ingreep aigemeen wordt ervaren als een klelne ingreep er

redelijkerwijs geen sprake is van een feitelijke belemmering en het effect ervan op de

waterstanden marginaal is

Handreiking Bgr 2014 bij art 3d Deze zogenaamde kleine ingrepen hebben een dusdanig
gering effect op de rivier dat ze redelijk en billijk zijn Het gaat hierbij om ingrepen die niet

behoren tot de bij categorie a genoemde activiteiten of vrijgesteld warden van

vergunningsplicht door de algemene regels van artikel 6 12 tweede lid Waterbesluit maar qua
aard en omvang vergelijkbaar zijn Bij de categorie kleine ingrepen is maatwerk mogelijk en is

het oordeel van de rivierbeheerder doorslaggevend Een ingreep moet hiervoor aan de votgende
kenmerken voldoen

de ingreep wordt aigemeen ervaren als een kleine ingreep
er is redelijkerwijs geen sprake van een feitelijke belemmering voor rivierverruiming en

het effect van de ingreep op de waterstanden is marginaal

Relatie met Waterbesluit artikel 6 12 lid 2 Vergunningplicht niet van toepassing op f bij
ministeriele regeiing aan te wijzen activiteiten van ondergeschikt belang voor de veilige en

doelmatige functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk

Dit is uitgewerkt in een uitgebreide opsomming die is opgenomen in Waterregeling artikel 6 11

inclusief een restartikel 6 11 lid I andere activiteiten die vanwege de aard beperkte omvang of

korte duur naar het oordeel van de beheerder geen nadelige invioed hebben op het

waterstaatkundige beheer

Twee redenen om art 3d anders te formuleren

De definitie rivierkundig ondergeschikt belang is verwarrend gezien de overeenkomt

met Waterbesluit 6 12 2f waarin ook gesproken wordt over activiteiten van

ondergeschikt belang Voor activiteiten van ondergeschikt belang geldt een vrijstelling
van vergunningplicht niet logisch om dezelfde bepaling nogmaals op te nemen in de

Bgr voor activiteiten die wel vergunningplichtig zijn
De definitie van rivierkundig ondergeschikt belang suggereert dat activiteiten allereerst

beoordeeld worden op rivierkundige effecten Dit is niet wat de wetgever heeft bedoeld

zie toelichting in Stc uit 2006 het gaat om kleine activiteiten niet om grote
activiteiten waarvan het rivierkundig effect marginaal is Voor dergelijke activiteiten is

in stroomvoerend regime de beleidsmatige functietoets bedoeld waarin allereerst

getoetst wordt of de activiteit valt onder de limitatieve opsommingen van

riviergebonden of niet riviergebonden activiteiten die vallen onder het nee tenzij

regime

Voorstel 11 1 10 2 g

11 1 10 2 g

Tekstvoorstel

11 1 10 2 g

206234 0232



11 1 10 2 g

Ik hoor graag jullie reactie op dit voorstel

Groeten

10 2e |

10 2e

10 2e

10X2e
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inOV2e^Ee CD1

10 2e [i2Dlj~ 10 2e ^
RE Nautisch beheer bij overdracht haven

vrijdag IS September 2017 07 57 20

Van

Aan

Cc

Onderwerp
Datum

Beste |l io 2e it

Als reactie op je onderstaande mailbericht en ter aanvulling op mijn mail daaronder het

volgende

Terecht stel je dat het bij ministeriele regeling aan een niet tot het Rijk behorende

overheidslichaam toebedeelde waterstaatkundig beheer het actieve beheer betreft en niet het

passieve beheer o a vergunningverlening

De toeiichting bij de ministeriele regeling betreffende de overdracht van de Theodorushaven

Staatscourant 2016 nr 29036 3 juni 2016 die ik je eerder toezond zegt daarover

“De situatie die door de aanwijzing ontstaat kan worden getypeerd als een situatie van gedeeld beheer Het

overheidshchaam woidt enkel belast met taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Waterwet aan een beheerder als

zodanig zijn toegekend Dit betreft voomamelijk het zogenaamde ‘actieve’ beheer de zorg voor de uitvoering van

concrete werkzaamheden Het ‘passieve’ beheer bestaande uit regulering en bestuur waaronder verganrnngverlening
betreffende watersystemen blijft grotendeels in handen van het Rijk Een aantal taken en bevoegdheden betreffende het

passief beheer zoals vergunningverlening zijn namelijk bij of krachtens de hoofdstukken 4 6 7 en 8 van de Waterwet

toegekend aan de Minister van Infrastmctuur en Miheu of het dagelijks bestuur van een waterschap in plaats van aan de

beheerder als zodanig De Minister van Infrastructuur en Milieu blijft in het geval van een aanwijzing als bedoeld in

artikel 3 1 zesde lid van de Waterwet het bevoegd gezag voor die taken en bevoegdheden aangezien de aangewezen

wateren bhjkens de formulering van dat artikel rijkswateren blijven Het past niet in het systeem van de Waterwet om het

passief beheer geheel over te dragen aan een ander overheidslichaam Daaraan ten grondslag ligt de idee dat het passief
beheer moet berusten bij ofwel het Rijk ofwel het waterschap Dat blijkt ook uit artikel 3 2 tweede lid van de Waterwet

De aanwijzing wordt in de Waterregeling gerealiseerd door in de kaarten in de bijlagen met een andere kleur dan voor de

aanwijzing van oppervlaktewaterlichamen of zij wateren aan te geven welk gedeelte van een rijkswater wordt beheerd

door een niet tot het Rijk behorend overheidshchaam

Als het beheer van een deel van een rijkswater wordt overgedragen aan een niet tot het Rijk behorend

overheidslichaam zegt dat onder meer iets over het belang dat het Rijk eraan hecht Als het actiefbeheer wordt

overgedragen blijvener namelijk minder taken en bevoegdheden over Van de bevoegdheid van artikel 3 1 zesde lid

van de Waterwet wordt dan ook temghoudend gebruik gemaakt Als wel van de mogelijkheid gebruikgemaakt wordt

wordt het logisch geacht dat ondanks het gedeelde beheer het Rijk zich zo min mogelijk bezighoudt met het betreffende

deel van het rijkswater Qm de redenen van het ondergeschikte waterstaatkundige belang en de idee dat het Rijk zich zo

veel mogelijk op de achtergrond moet houden bij een aanwijzing als bedoeld in artikel 3 2a is in het nieuwe tweede hd

van artikel 6 7 van de Waterregeling bepaald dat dergelijke gebieden ook gebieden zijn waar paragiaaf 6 van hoofdstuk 6

van het Waterbesluit niet van toepassing is Zodoende gelden voor die gebieden niet de vergunningplicht op grond van

artikel 6 12 van het Waterbesluit of de algemene regels op grond van artikel 6 15 van het Waterbesluit
”

E e a is geregeld in de volgende bepalingen van de Waterwet Waterregeling en het

Waterbesluit

Artikel 3 1 Waterwet

6 Bij ministeriele regeling kunnen niettot het Rijk behorende overheidslichamen worden aangewezen

die geheel of gedeeltelijkzijn belast met het beheer van daarbij aangewezen rijkswateren De aanwijzing

gebeurt in overeenstemming met het desbetreffende bestuursorgaan

Artikel 3 2a Waterregeling
Het waterstaatkundig beheer van rijkswateren berusf voor zover deze zijn gelegen binnen de grenzen als

aangegeven op de kaart in bijiage IV bij deze regeling bij het in de legends bij de kaart genoemde niettot het

Rijk behorende overheidslichaam

Artikel 6 7 waterregeling
Als gebieden als bedoeld in artikel 6 16 tweede lid van het besluit worden aangewezen de

gebieden die op de kaarten in bijiage IV bij deze regeling zijn opgenomen
Onverminderd het eerste lid worden rijkswateren als bedoeld in artikel 3 2a eveneens aangewezen

1

2
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als gebieden als bedoeld in artikel 6 16 tweede lid van het besluit

Artikel 6 16 Waterbesluit

Deze paragraaf is niet van toepassing op de in bijiage IV bij dit besluit aangewezen gebieden binnen

de begrenzing van de rivieren

Bij ministeriele regeling kunnen voor andere waterstaatswerken dan de rivieren gebieden v^^orden

aangewezen waarop vanwege het ondergeschikte waterstaatkundige belang van die gebieden deze

paragraaf niet van toepassing is

1

2

Naast overdracht van het waterstaatkundig beheer als bedoeld in artikel 3 1 zesde lid

Waterwet is aanwijzing van de haven nodig als gebied van ondergeschikt waterstaatkundig
belang waarop paragraaf 6 van het Waterbesluit niet van toepassing is

Hiermee is het bezwaar dat de Minister van lenM belast zou blijven met vergunningverlening op

grond van hoofdstuk 6 Waterwet ondervangen

Met vriendelijke groet
POX^I

ZDVan 10 2e

Verzonden woensdag 13 September 2017 10 40

acD
1 ZD ^ I lQ 2e ZD

Aaid 10 2e

CC 10 2e

Onderwerp RE Nautisch beheer bij overdracht haven

BestepOK^

heb ik nog niet eerder inhoudelijk gereageerd opbuiten verzoek

jouw uitvoerige mail van alweer 26 juli Bij deze dus eindelijk

Het klopt dat de overeenkomst met de gemeente Sluis erin voorziet dat van de drie

beheervormen uit de Waterwet slechts het waterstaatkundig beheer naar de gemeente gaat
Beheer van waterkwantiteit en kwaliteit blijven bij het rijk Dat kan ook niet anders omdat de

haven in open verbinding staat met de Westerschelde We moeten misschien nog wat

duidelijker in de overeenkomst vermelden dat het om het waterstaatkundig beheer gaat Jouw

suggestie om op te nemen dat artikel 1 ziet op overdracht van de verplichting tot de

instandhouding en het onderhoud van het havencomplex en hetgeen daartoe behoort zullen we

ter harte nemen Al weet ik niet precies of we nog in de gelegenheid zijn om iets te wijzigen in

de overeenkomst

Verder adviseer je om er niet voor te kiezen de haven als aan te merken als vrijstellingsgebied
voor de vergunningplicht van de waterstaatswerken Jij staat de minsteriele aanwijzing zoals

bedoeld in art 3 1 lid 6 van de Waterwet voor net als bij de Theodorushaven in Bergen op
Zoom is gebeurd Wanneer de gemeente op die manier als waterstaatkundig beheerder wordt

aangewezen gaat gelijk ex lege daarmee het nautisch beheer over Dat klinkt aantrekkelijk
maar zoals we weten uit de aanwijzing bij de Theodorushaven kan het passief waterstaatkundig
beheer vergunningverlening en handhaving niet worden overgedragen aan een ander orgaan
zoals een gemeente Daarmee blijft de minister en dus RWS bevoegd gezag voor het verlenen

van Waterwetvergunningen en dat wil RWS ZD juist niet RWS wil namelijk niets meer met de

haven van doen hebben Volgens de plannen staan er grote dingen te gebeuren in Breskens

namelijk de bouw van forse appartementencomplexen Het is niet wenslijk dat we tijd moeten

besteden aan mogelijk complexe vergunningaanvragen wanneer deze flatgebouwen
gerealiseerd gaan worden

De situatie bij de Theodorushaven is overigens niet helemaal te vergelijken met die bij de haven

van Breskens omdat in het geval van de Theodorushaven het waterstaatkundig beheer eerst

nog een witte viek was niet aangegeven In Breskens is RWS altijd waterstaatkundig
beheerder geweest

Kortom de minsteriele aanwijzing van art 3 1 lid 6 Waterwet lijkt ons niet geschikt voor

Breskens

206235 0233



Het begrip nautisch beheer is altijd lastig omdat het niet in een wet wordt gedefinieerd maar

we hebben het hier over het beheer zoals jij het omschrijft De zorg voor veilige en viotte

afwikkeling van het scheepvaartverkeer door uitvoering van bevoegdheden en

verantwoordeiijkheden die door wetgeving aan bevoegd gezag op grond van de

Scheepvaartverkeerswet zijn toebedeeid Teneinde het nautisch beheer over te dragen aan de

gemeente biijft dan voor zover ik het kan overzien de mogeiijkheid van art 2 iid 5

Scheepvaartverkeerswet over Hoe een aanwijzing door de minister van een ander bevoegd
gezag in de praktijk moet weet ik niet Hopelijk kun jij daar iets over vertellen

Ik zie je reactie graag tegemoet

Vriendeiijke groeten

10K2e

10 2e

lOiiZel

Van || io 2e || CD
Verzonden woensdaq 26 iuli 2Q17 11 17

1Q 2e nZD’l ] 10 2e^

10 2e

Onderwerp Kt Nautisch beheer bij overdracht haven

AanxI
CC CD CD CD10 2e 10 2e

Bestel io 2^en

Op verzoek van ll0j{2^heb ik naar de aanvuilende informatie gekeken die I0 2e heeft

toegezonden
Ik heb een aantal vragen bij de conceptovereenkomst die samenhangen met de vraag van

l io 2e i hoe de overdracht van het nautisch beheer te regeien

Oogmerk van de overeenkomst is onder meer dat de Minister van lenM als bestuursorgaan
het beheer en onderhoud van het havencomplex in Breskens aan de gemeente overdraagt
Vraag is wat precies wordt bedoeid met het beheer en onderhoud

Overdracht van het actief waterstaatkundig heheer

Het actief beheer omvat de aanleg en het beheer van waterstaatswerken ais bedoeid in

Hoofdstuk 5 van de Waterwet

Daartoe behoort ingevolge de beheeropdracht van artikel 5 3 Waterwet het nemen van

maatregelen door de beheerder ten aanzien van waterstaatswerken onder zijn beheer die nodig
zijn voor het veilig en doelmatig gebruik van die werken Daartoe kunnen worden gerekend
maatregelen voor de instandhouding en het onderhoud van waterstaatswerken

Artikel 1 eerste lid van de concept overeenkomst vermeldt dat de Staat het havencomplex te

Breskens bestaande uit de Oost en Westhaven de jachthaven en de Oost Midden en

Westhavendam inclusief de aanwezige werken in beheer en onderhoud overdraagt aan de

gemeente die het havencomplex in beheer en onderhoud overneemt

Ik neem aan dat artikel 1 van de conceptovereenkomst beoogt dit actieve beheer van het

havencomplex en de daartoe behorende werken als aangegeven op de bij deze overeenkomst

behorende en daarvan als bijiage 1 deel uitmakende tekening nr ZLRW 2014 06001 aan te

gemeente over te dragen
Het verdient aanbeveling in de overeenkomst duidelijker aan te geven dat artikel 1 ziet op
overdracht van de verplichting tot de instandhouding en het onderhoud van het havencomplex
en hetgeen daartoe behoort
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Overdracht van het passief waterstaatkundig beheer

Het passief beheer omvat de regulering van handelingen in watersystemen als bedoeld in

Hoofdstuk 6 van de Waterwet

Daarbij wordt onderscheiden naar waterstaatkundig waterkwantiteit en waterkwaliteitbeheer

Ingevolge Kaartblad 092 behorend bij de Waterregeling berust in de bedoeld havencomplex
evenals in de aanpalende Westerschelde het waterstaatkundig waterkwantiteit en

waterkwaliteitbeheer als bedoeld in de Waterwet bij het Rijk
Het havencomplex staat in open verbinding met de Westerschelde zodat het niet goed mogelijk
is het waterkwantiteit en waterkwaliteitbeheer van het havencomplex los van deze

onderscheiden vormen van beheer op de Westerschelde aan de gemeente over te dragen
Immers het waterpeil en de waterkwaliteit in het havencomplex worden bepaald door het pell
en de waterkwaliteit op de Westerschelde Eventuele lozingen op de havens beinvioeden de

waterkwaliteit in de Westerschelde

Ik ga er dan ook vanuit dat de overeenkomst beoogt dat de Minister van lenM slechts het

waterstaatkundig beheer van het havencomplex aan de gemeente overdraagt

Artikel 2 van de conceptovereenkomst met als opschrift Juridisch beheer vermeldt dat de

Staat zich verbindt om initiatief te nemen om het over te dragen Havencomplex Breskens op de

kaarten van de Waterregeling behorende bij de Waterwet aan te merken als vrijstellingsgebied
voor de vergunningspllcht van de waterstaatswerken

Niet duidelijk is waarom dit initiatief wordt ondernomen en niet het initiatief tot overdracht van

het waterstaatkundig beheer zoals hiervoor genoemd
Met de overdracht van het waterstaatkundig beheer vervallen vergunningplichten en algemene
regels voor het gebruik maken van rijkswaterstaatswerken gesteld krachtens artikel 6 5 aanhef

en onder c Waterwet Met de overdracht van het waterstaatkundig beheer wordt bovendien

zoals gewenst ex lege het nautisch beheer in het havencomplex aan de gemeente
overgedragen zie hieronder

Een soortgelijke overdracht heeft eerder per 1 juli 2016 plaatsgevonden bij de overdracht van

de Theodorushaven door het Rijk aan de gemeente Bergen op Zoom zie Stcrt 2016 nr

29036 van 3 juni 2016 en bijbehorend kaartblad 081 bij de Waterregeling hierbij gevoegd

Het waterstaatkundig beheer van rijkswateren kan krachtens het bepaalde in artikel 3 1 zesde

lid Waterwet niet anders worden overgedragen dan bij ministeriele regeling
Artikel 3 1 zesde lid Waterwet bepaalt immers

“Bij ministeriele regeling kunnen niet tot het Rijk behorende overheidslichamen worden aangewezen

die geheel of gedeeltelijk zijn belast met het beheer van daarbij aangewezen rijkswateren De

aanwijzing gebeurt in overeenstemming met het desbetreffende bestuursorgaan
”

De overeenkomst met de gemeente zou er toe kunnen dienen om aan te tonen dat er

overeenstemming bestaat tussen de Minister van lenM en B W van de gemeente als

bestuursorgaan over de overdracht van het waterstaatkundig beheer van het havencomplex
De overdracht van het waterstaatkundig beheer op zich geschiedt evenwel niet bij
overeenkomst maar bij ministeriele regeling door wijziging van kaartblad 092

waterstaatskundig beheer behorend bij de Waterregeling

Overdracht van het nautisch beheer

In onderstaande mailwisseling vraagt l io 2e | hoe de overdracht van het nautisch beheer in het

havencomplex te regelen

Nautisch beheer kan alhoewel niet gedefinieerd in de wetgeving worden omschreven als De

zorg voor veilige en viotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer door uitvoering van

bevoegdheden en verantwoordelijkheden die door wetgeving aan bevoegd gezag op grand van

de Scheepvaartverkeerswet ziJn toebedeeld zie hierover bijgevoegde notitie over

beheervormen van Jasper

Ingevolge artikel 2 eerste lid 1 onder a Scheepvaartverkeerswet Svw is voor de toepassing
van deze wet en de daarop berustende bepalingen is dan wel zijn tenzij daarin anders is

bepaald het bevoegd gezag
a indien het betreft een scheepvaartweg in beheer bij

1° het Rijk Onze Minister

2° een provincie gedeputeerde staten

3° een gemeente burgemeester en wethouders

4° een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 eerste lid van de Wet

gemeenschappelijke regelingen het dagelijks bestuur

b indien het betreft een scheepvaartweg die niet in beheer is bij enig openbaar lichaam

burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de scheepvaartweg is gelegen

Onder het beheer van een scheepvaartweg wordt ingevolge artikel 1 vierde lid Svw verstaan
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het waterstaatkundig beheer verstaan tenzij het vaarwegbeheer afzonderlijk bij een openbaar
lichaam berust

Uit het samenstelsel van vorenstaande bepalingen uit de Svw voIgt dat bij overdracht van het

waterstaatskundige beheer van het havencomplex door wijziging van het kaartblad 092

waterstaatskundig beheer bij de Waterregeling zoals hiervoor vermeld burgemeester en

wethouders van de gemeente Sluis ex lege nautisch beheerder van de Havens worden

Met vriendelijke groet

l|10 2ej[

10 2e

10 2e

1Q 2e

nUKZel

Van 10 2e

Verzonden donderdag 13 juli 2017 13 58

Aan IZD10 2e10 2e ZD CD10 2e

CC r i^ 2e I CD [

Onderwerp RE Nautisch beheer bij overdracht haven
rCCD10 2e

Bedankt lllQ]12e| en we wachten de aanvullende informatie van| io 2e |af
buiten verzoek j

Groet

H0 2e

ZDVan 10 2e

Verzonden donderdag 13 juli 2017 13 43

CD CDAan 10 2e10 2e

cc{ l ZD

Onderwerp RE Nautisch beheer bij overdracht haven

10 2e

HallofroK2gien| i0 ge ]

Het is de bedoeling van partijen dat de gemeente het onderhoud van de haven en alle daarbij
behorende werken zoals kademuren verhardingen verlichting e d op zich neemt Daaronder

valt ook het baggeren Volgens mij kan dat zonder dat de kaarten uit de Waterregeling worden

aangepast Om de betrokkenheid van RWS daarbij zo gering mogelijk te maken willen we de

haven aanwijzen als vrijstellingsgebied waterstaatwerken De minister blijft dan uitsluitend

bevoegd gezag voor waterkwantiteit en waterkwaliteit Dat is onvermijdelijk want de haven

staat in open verbinding met de Westerschelde Voor waterstaatkundig beheer blijft de minister

natuurlijk ook bevoegd gezag maar er hoeft geen waterwetvergunning maar aangevraagd te

worden voor nieuwe initiatieven in de haven

Los van de Waterwet zitten we dan nog met het nautisch beheer in de zin van de

Scheepvaartverkeerswet Wanneer de gemeente een ligplaatsbeleid wil gaan voeren zal zij ook

nautisch beheerder moeten zijn en niet langer de minister De grote vraag is dus hoe we dit

geregeld krijgen

Inhoudelijk is mijn collega[ jvanuit beheer betrokken bij de kwestie1P 2e

io 2e wil jij ter verduidelijking de laatste versie van de overeenkomst en de bijbehorende
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kaart naar io 2e entlMMsturen

buiten verzoekIk heb zo

Vriendelijke groeten

10 2e

Van

Verzonden dinsdag 11 juli 2017 16 19

Aan

Onderwerp RE Nautisch beheer bij overdracht haven

CD10 2e

ZD I CD10 2e 10 2e

Hoi

Als die kaarten niet veranderen en geen gebruik wordt gemaakt van 3 1 lid 6 Wtw welk beheer

draagt RWS dan wel over aan de gemeente je schreef RWS is voornemens om beheer en

onderhoud en eigendom van de Handelshaven Breskens over te dragen aan de gemeente Sluis

Gro^ I0 2e

] ZD

Sent Tuesday July 11 2017 4 13 PM

] CD

From 1Q 2e

To 1Q 2e

Cc CD1Q 2e

Subject RE Nautisch beheer bIj overdracht haven

HoiGMZe

Bedankt voor je snelle reactie op deze lastige vraag Met is me echter nog niet helemaal

duidelijk hoe het zit Ais aanvuliing op mijn vraag moet ik erbij vertellen dat de kaarten bij de

Waterregeling niet worden aangepast Waterstaatkundig waterkwaliteits en

waterkwantiteitsbeheer kunnen nameiijk niet aan een gemeente worden overgedragen behalve

wanneer gebruik wordt gemaakt van de aanwijzingsbevoegdheid uit art 3 1 lid 6 Wtw Deze

constructie is echter niet de bedoeling in dit geval

Verder denk ik dat je niet zomaar in en bestemmingsplan of APV de bevoegdheid van de

minister voor het nautisch beheer kunt wijzigen Blijft dus de optie over die art 2 lid 5 Svw

biedt Hoe zou dat dan moeten |TiO 2e |heeft het in zijn overigens heldere memo voer een KB

maar een aanwijzing zou ook anderszins kunnen geschieden

Ik ben benieuwd

Hartelijke groeten

l 10 2e |

Van CD10 2e

Verzonden dinsdag 11 juli 2017 11 33

Aan ZD1Q 2e

CC CD

Onderwerp RE Nautisch beheer bij overdracht haven

1Q 2e

Ha l 10 2e |^
Vragen mag altijd
In antwoord op jouw vraag stuur ik een memo van mijn collega
de laatste alinea wordt uitgelegd hoe het nautische beheer kan worden overgedragen Maar die

alinea kun je dus het best in de context van de hele memo lezen

] waarin in10 {2e

^ I0 2e [ aangezien ik me op jouw memo baseer kan je even meelezen met mijn antwoord en

eventueel nog van commentaar voorzien

Het komt er dus op neer dat het nautisch beheer verkregen wordt door aanpassing van de kaart

bij de Waterregeling en overdracht middels aanwijzing door de minister
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Het is de vraag of de minister daartoe bereid is Wat is de achterliggende reden voor deze

wens Veel kan ook geregeld worden middels bestemmingsplan en APV

Hoop dat ik je hier al een beetje mee op weg geholpen heb Ik zal nog eens verder wat rond

informeren over de praktijk

Hartelijk groet
»1Q 2e

Van io 2e ^ ZD

Verzonden vrijdag 7 juli 2017 13 48

Aan

Onderwerp Nautisch beheer bij overdracht haven

CD10 2e

HoiGMMi

Ik zit met een vraag die ik vermoedelijk nu bij jou kan stellen Het gaat om het volgende

RWS is voornemens om beheer en onderhoud en eigendom van de Handelshaven Breskens over

te dragen aan de gemeente Sluis Na de overdracht wil de gemeente de volledige zeggenschap
over de haven De gemeente wil in dat verband onder meer een havenverordening met een

ligplaatsbeleid opstellen Dit laatste betreft dus het nautisch beheer de bevoegdheid om
verkeerstekens te plaatsen in de zin van de Scheepvaartverkeerswet en dat nautisch beheer

berust bij de minister RWS Nautisch beheer is natuurlijk niet over te dragen bij een

overeenkomst Hoe zorgen we er nu voor dat het nautisch beheer bij de gemeente komt

Ik hoor graag van je

Hartelijke groeten

10 2e

10 2e

nuK^e
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10 {2eVan

Aan n Zm |fntm2^e
V DGRW

]tCD} [ CDl h3H2e 0 {2e k HBJ£1CB2ef10V2e^ 1 u ai UKze

| fTOH2^ 2e

FW vraag Beesel

ditisdag 10 oktober 2017 16 14 43

Onderwerp
Datum

Beste collega s

Morgen zitten we samen om te kijken wat de consequenties zijn van de aanpassing in de

waterwet

Via[
Deze kunnen we bespreken in het overleg

| ZN kreeg ik onderstaande casus door1Q 2e

Met vriendeliike qroet

10 2e

n u ze

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van I I0 2e ^ ZN
Verzonden maandag 9 oktober 2017 10 38

Aanjl io 2e

CC io 2e ^ZN I

Onderwerp vraag Beesel

IfWVLflOlfZfii

ZN | 10 2e WVL

Hallo allemaal

Bij de huidige dijkversterkingsprojecten in het Maasdal loop ik af en toe tegen een paar iastige
dilemma s op

Vorige week bespraken we kort de evaluatie van de beleidslijn en de afvoer waarop de nieuwe

buitengrens bepaald zou moeten worden

Hieronder wil ik graag een dilemma voorleggen die hier mee te maken heeft

Het gaat om het rivierbed bij Beesei

De meeste nieuwe keringen krijgen in Limburg een signaieringswaarde van 1 300 De nieuwe

keringen worden niet alleen een stuk hoger dan nu het geval is Ook de aansluiting naar de

hoge grond moet opnieuw bepaald worden Veel keringen zullen langer worden en er zal

moeten worden gekeken of ook de achterkant van de dijkring wel gesloten is Hiervoor worden

nieuwe berekeningen uitgevoerd om de nieuwe hoge grond te bepalen De afvoer die hier bij
hoort ligt ergens rond de 4200 4300 m3 s

Hieronder twee figuren
1 BGR kaart De grens van het juridisch winterbed is bepaald bij een afvoer van 4000

m3 s oude norm 1 1250

2 Kaart Waterschap met daarin aangegeven de hoge grond waarop de kering moet

aansluiten en mogelijke dijktracfe 1 300 ontwerphoogte 4200 4300 m3 s

Probleem

De afvoer die het Waterschap hanteert om de aansluiting naar de hoge grond te bepalen is

hoger dan onze grens van het juridisch winterbed

Bij deze afvoer gaat het rood gearceerde gebied zie kaart 2 ter hoogte van 4B net wel of net

niet instromen Hierdoor ontstaat een extra bergend gebied
Het Waterschap wil deze achterdeur naar Beesel sluiten door op de locatie 4B een kleine

versteviging aan te brengen Vanuit RWS zien wij natuurlijk Never dat er op de locatie 4A een

dijk komt te liggen
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Er zijn verschillende keuzemogelijkheden

• 4A zo wordt voldaan aan maximaal behoud rivierbed Ook al is het nu nog geen rivierbed

we moeten anticiperen op toekomstige hogere afVoeren Het sluit aan bij de redeneerlijn
van buitendijks versterken dat nieuwe keringen zo dicht mogelijk om bebouwing worden

aangelegd Is dit juridisch houdbaar

• 4B weinig kosten voor WS Het gebied behoort nu niet tot juridisch winterbed dus wij
hebben ais RWS ook niets te zeggen EN is het wel beiangrijk vanuit rivierkundig opzicht
Het gaat toch pas bij hele hoge afVoeren instromen

• Uitstel Door WS wordt 50 jaar vooruit ontworpen Deze afVoeren zijn dus ook de afVoeren

die behoren bij 2075 Op dit moment zou het stukje bij 4B weiiicht nog niet afgekeurd
worden Beiangrijk voor RWS is dat op deze iocatie geen lijntje op de kaart komt met als

status primaire waterkering Dan zijn we dit gebied voor aitijd kwijt Ais het gebied erachter

nu met huidige afvoer behorende bij die 1 300 nog geen gevaar loopt kan het

Waterschap ook besiuiten dit nu nog niet op te pakken en pas na de voigende toetsing op
de lijst te zetten Deze tactiek is ook voor een woonwijk bij Nieuw Bergen toegepast
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Een leuke case dus

Zo n zelfde soort geval speelt ook ten zuiden van Baarlo

Graag jullie mening

Helaas is donderdag al de ABG van de noordelijke Maasvallei waar deze VKA op de agenda
staat

I0 2e | en ik hebben aan bet Waterschap aangegeven dat bet een erg lastig geval is dat we

intern willen bespreken
Door Waterschap wordt optie 4B aangedragen Wei gaan zij deze week onderzoeken of de derde

optie van uitstel een haalbare optie is om ons tegemoet te komen

Met vriendeliike aroet^
10K2e n

10 2e

nu 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
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I 10 2e lt10K2et DGRWVan

Aan

Onderwerp

Datum

CLOK2eJO 2e ^HBJZ
FW Aanpasser Waterregeling

vrijdag 20 oktober2017 13 06 57

Hoi| 10 2e L

Is dit iets wat we mee kunnen nemen in een wijziging van de kaarten

Groet l iQ 2e

10 2| 10 2e]n DGRW

Verzonden vrijdag 20 oktober 2017 12 50

Aan

Onderwerp FW Aanpassen Waterregeling

Van

DGRW 1 10 2ey ] minienm nl10 2e

Ha l iOK2e i zie onderstaande vraag Hoort dit bij jouw of mijn werkpakket
Groet

10 2e

] [WVD [I ^rws nllVan

Verzonden vrijdag 20 oktober 2017 12 37

Aan

Onderwerp FW Aanpassen Waterregeling

10 2e 10 2e

10 2| 10 2^ DGRW I ^minienm nl10 2e

Ha I 10 2e I

Kan jij hier iets mee

Ik heb zo mijn twijfels of lenM de Waterregeling wil aanpassen voor zo n geval

groet
10 2e |

Van I io 2e [] io 2e h@flevoland nl]
Verzonden vrijdag 20 oktober 2017 10 15

Aan io 2e | WVL

Onderwerp Aanpassen Waterregeling

Hoi | 10 2e |

Een vraagje bij wie van lEtM kan ik terecht om een aanpassing van de Waterregeling te bespreken
Het betreft in dit geval de aanpassing van een bijlage bij de regeling de kaart waarop het

waterkwaliteitsbeheer van RWS wordt aangewezen ingekleurd

Het gaat in dit concrete geval om I Jsseloog Sinds het begin van dat depot is dat vergund via het

grijze spoor Wet milieubeheer en later Wabo Met de inwerkingtreding van de Waterwet en het

opstellen de van de Waterregeling is echter het waterspoor als grondslag voor de

vergunningverleninger naast komen te staan Er is recent gestart met een revisietraject van de

vergunning Jurisprudentie volgend zou betekenen dat het waterspoor leidend is Onwenselijk voor

alle betrokken partijen RWS ILenT en de provincie Graag willen we deze omissie dan ook hersteld

zien In onze optiek kan dat eenvoudig door de kaart bij de waterregeling hierop aan te passen

door het binnenwater van I Jsseloog uit te zonderen van het kwaliteitsbeheer

Hieronder de link naar de betreffende kaart

https www helpdeskwater nl onderwerpen wetgeving beleid waterwet kaarten kaart

waterregeling detail kaarten 2e rii kaart 2 @28354 beheergrenzen rws 2a

Ik hoor graag van je
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Met vriendelijke groet

10K2e

10 2e

Afdeling Ruimte en Economie

Provincie Flevoland

T 0320^ I0 2e n
E IB 10 2e

W www flevoland nl

Nietwerkdag I0 2e

disclaimer ^^

http www fl evol and n1 Inform ati e Di scl ai mer e m ai 1
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nOK^^e ^ fONIVan

Aan 10 2e1 DGRW DGRWf lUllzei

t1 UUI1 UK2et fcpl [fin i l10li2ete» HBJZ ffOl 2elO 2er EHiiCc fTU T2e

U jKW

RE URGEMT procedure kaartaanpassingen Waterbesluit

donderdag 23 november 2017 09 03 14

Onderwerp

Datum

Dag ili0 2e|jen |l io 2e^L
In reactie op onderstaande mail het volgende Wij hebben het kaartmateriaal en de toelichting
van de door ons voorgestelde wijzigingen in de Waterbesluit art 6 16 gebieden af Dat wil

zeggen dat er GIS bestanden zijn met de wijzigingen en toelichtende teksten Wat er nog moet

gebeuren is opstellen van het juridische voorstel tot wijziging van het Waterbesluit incl kaarten

in pdf formaat die bij het voorstel horen Dit is een taak voor DGRW HBJZ Ik zal 10 2e

vragen of hij qua planning capaciteit en geld ruimte heeft om dit mee te nemen i

procedure en werkzaamheden m b t de hoge gronden maar dan moet ik wel weten wat het

uiterlijke tijdpad is waarmee Wouter rekening moet houden Wanneer moet het voorstel uiterlijk
in procedure worden oebracht om de wljzlainoen in juli 2018 van kracht te doen zijn
Verder wat betreft de bestuurlijke afstemming mooi dat jullie hiervoor willen zorgen Ik heb al

wel een concrete vraag Wij zouden namelijk graag op korte termijn ambtelijk al in gesprek
willen met de betreffende gemeenten over de voorgestelde wijzigingen Dit ter voorbereiding op
de formele bestuurlijke afstemming die vanuit DGRW plaatsvindt Mooen wii dit nu al doen

De reden dat we dit nu al willen doen is dat bepaalde wijzigingen gevoelig kunnen liggen m n

vanwege de vraag waarom dit gebied wel en dat gebied niet en dat er daarom een goede
ambtelijke voorbereiding nodig is om te voorkomen dat er gedoe ontstaat als de bestuurlijke
afstemming plaatsvindt
VriendelMke groeten

1 ue

10 2e

nu 2e ]

10 2e

[ I0 2e

I 10 2e

1QX2e ] DGRWrf Dminienm nllVan |
Verzonden maandag 20 november 2017 9 59

rONj

10 2e

Aan^
CC L

10K2e

WVLj[10 2e I 10X1 10 2eT1 e

flOXZePQXS^ [DGRW || lQ 2ell l0X2e | I DGRW

DGRW

Onderwerp RE URGENT procedure kaartaanpassingen Waterbesluit

Beste [iQX2e^
Zoa s ik in mijn email van 9 11 al aangaf volgen we graag jouw advies m b t de no regret

vrijstelling van BGR vergunningpUcht door het actualiseren aanpassen van kaarten behorende

bij het waterbesluit Wanneer denken jullie de aangepaste waterbesluit kaarten klaar te

hebben En willen jullie ook een tekstvoorstel maken Wij zullen dan vervolgens zorgen voor de

bestuurlijke afstemming d w z dat wij de check doen of de betrokken partijen akkoord zijn met
de wijziging Daarvoor zal \ io 2e | van de afdeling bestuur en regie van onze directie de

contactpersoon zijn
i0X2e n informeerde ons datzij metjouw collega\ io 2e in gesprek was om de

eventueel te gaan aanpassen Zou je met hem kunnen nagaan wat daarvoor het tijdschema is

Want als dat gelijk meegenomen kan worden zander dat het leidt tot vertraging van de

vrijsteiUngswijziging die volgende zomer klaar moet zijn dan lijkt me dat we dat moeten

doen

HBJZfl 10 2e

met vriendelijke groet

1QX2e I
nu 2e

10X2e I

Van HBJZ1QX2e
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Verzonden maandag 13 november 2017 11 57

Aan Dminienm nl O0l 2eJ0 2e 1ffleDNDGRW [10 2e nOX2e

l5 rws nl10 2e

I 10 2e WVL prws nl I iQ 2e tyr i0K2e || CD

iD 2e minienm nl

noK7d lO 2e anriRW

CC 10 2e

1 10 2e IBrw nl | 10 2e M0 2e 1 HBJZ

I0 2e I ~| dGRW d I0 2e l^5 minienm ^l

■ l lOK2e pminienrTi nl

Onderwerp RE URGENT procedure kaartaanpassingen Waterbesluit

naoll10 2el

Dank voor het doorsturen van onderstaande email

O g v artikel 6 16 eerste lid Waterbesluit kunnen op een kaartbijiage bij het Waterbesiuit

gebieden worden aangewezen waarvoor de vergunningplicht en de algemene regeis voor het

gebruik van rijkswaterstaatswerken i c gebruik van het rivierbed niet gelden Het aanwijzen

gebeurt voor gebieden die rivierkundig gezien minder reievant zijn voor de beschikbare ruimte

in het rivierbed In de NvT bij het Waterbesluit is daarover opgenomen
De begrenzing van de gebieden hangt samen met de ruimte van het rivierbed en de

ligging van het bebouwde gebied Deze eiementen zijn van belang gezien de te

verwachten kiimaatveranderingen Ten aanzien van de ruimte van het rivierbed dient

rekening te worden gehouden met toenemende piek afvoeren van de rivieren en dient

de benodigde ruimte voor dergelijke afvoeren vrij te worden gehouden van

grootschalige obstakels Rivierkundig gezien zijn een aantai soorten gebieden minder

relevant voor de beschikbare ruimte in het rivierbed zoals hooggelegen terreinen in de

overgangsgebieden van de noordelijke deltabekken en de IJsseldelta andere

hoogwatervrije terreinen in het rivierbed en stroomiuw gelegen gedeelten waar geen

sprake is van beiemmering van de ruimte voor afvoer van water Met betrekking tot de

tigging van het bebouwde gebied gaat het veelal om hoger geiegen intensief bebouwde

gebieden Vaak gaat het om terreinen uiteraard in het rivierbed in of nabij kernen van

steden en piaatsen zoals voormalige haven en industrieterreinen Ook onder de Wbr

was in het Besluit rijksrivieren in een vergelijkbare uitzondering voorzien

Voor de begrenzing van de gebieden die zijn uitgezonderd van het vergunningvereiste is

als algemene grand de ruimte van het rivierbed gehanteerd met daarnaast ais

bijzondere feiteiijke grand de tigging daarin van bebouwd gebied Aangezien bij de

begrenzing veelal is uitgegaan van beide eiementen is ten opzichte van de tekst in

artikel 2a van de Wbr of gewijzigd in en De beheerslast van het gebied verlenen van

vergunningen handhaving en de nautische scheepvaartbeiangen zijn bij de afweging
van de uitgezonderde gebieden betrokken

Voor het aanwijzen van gebieden op de kaartbijiage bij het Waterbesluit is een wijziging van het

Waterbesluit nodig Concreet zijn daarvoor de volgende acties nodig
1 Set van kaarten maken waarop de gebieden die vrijgesteld worden zijn weergegeven
2 Per gebied dat wordt vrijgesteld een toelichtende tekst opstellen waarom het betreffende

gebied van het regime kan worden vrijgesteld DGRW is primair verantwoordelijk voor

het opstellen van deze toelichting
3 Afetemming over kaarten en toelichting intern RWS tussen RWS en DGRW en voor

zover nodig bestuurlijke met andere overheden

4 Vervolgens kan DGRW een verzoek aan HBJZ doen om een wijziging van het Waterbesluit

voor te bereiden uiteraard worden we ook graag eerder al bij de andere acties

betrokken

Het is ook goed om te weten dat er voor het wijzigen van kaartbijlagen bij Waterbesluit en

regeling binnen lenW een procedure is afgesproken Over het wijzigen van kaarten vindt ook

periodiek overleg plaats tussen DGRW RWS en HBJZ Vanuit DGRW neemtil iQ 2e Ideel
aan dit overleg Het lijkt me goed om|I52ii2hier ook bij te betrekken

Groeten ilgMa

Van

Verzonden donderdag 9 november 2017 18 01

Aan l I0 2e | ON J I0 2e E rws nl

WVL

DGRW10K2e

CC io l iopin] CD

■ HBJZ I0 2e te minjenm nl | iQ 2e^

DGRW

^rws nl1Q 2e 10 2e

l@rws nl [10 2e 1Q 2e

10 2e |HBJZ [

I0 2e pminienm nl

Onderwerp RE URGENT procedure kaartaanpassingen Waterbesluit

Dankje EMlIl]

Is holder en duidelijk

1Dminienm ni10 2e 1Q 2e
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Lijkt me dat wij je advies t beste kunnen volgen Of kijkt HBJZ er anders tegenaan
Zullen we morgen anders even bellen

Groet

10 2e

10 2e

10 2e

Van pOKleJ^KZeyrfWj^ON
Datum donderdag 09 nov 2017 4 14 PM

Aan J

@rws nl10 2e

Tm inienni n1 [T] DrTRW r 1Q 2e DGRW10 2e 10 2e

10 2e

grws nl 11 10 10 2e || CD
HBJZ | 10 2e |@ininienin nl | I I0 2e [2e

WVL j[Kopit l 1Q 2e 10 2e

10 2e 10 2e

I 10 2e h HBJZ [
Ondenvcrp URGENT procedure kaartaanpassingen Waterbesluit

Dag ^16 12eilftrVPO 2^
Naast aanpassing van de beleidsregels heeft de Minister ook een aantai andere toezeggingen
gedaan in de Stuurgroep Water Zo ook de voigende toezegging Door het opheffen van de

vergunningplicht voor een aantai dichtbebouwde en hooggelegen terreinen die vanuit het

oogpunt van waterveiligheid no regret kunnen warden vrijgegeven wil ik tegemoet komen aan

de zorg van provincies Dit kan zander Barro aanpassing gebeuren Ik street ernaar dit uiterlijk
in de zomer van 2018 te realiseren

Deze toezegging is niet zomaar gedaan vanuit Rijkswaterstaat waren we ai bezig met een

inventarisatie van hooggelegen en dichtbebouwde terreinen die kunnen worden vrijgesteid van

vergunningpiicht Het resuitaat van de inventarisatie is dat er enkeie tientallen terreinen zijn
waarvoor wij vorig najaar DGRW hebben geadviseerd om deze vrij te stellen van

vergunningpiicht
Vrijsteliing van vergunningpiicht vergt aanpassing van een kaartbijiage bij het Waterbesluit

Aangezien het Waterbesluit een AMvB is geldt hiervoor een uitgebreide voorbereidingsprocedure
moet via Ministerraad De verantwoordelijkheid voor aanpassing van het Waterbesluit ligt
zowel inhoudelijk als procedureel bij de beleidskern DGRW Deze verantwoordelijkheid is niet

belegd bij RWS zoals dat voor de wijziging van de Waterregeling en Bgr kaarten wel het geval

10X2e ]l0 ^ minieniii ii1

is

Het ontbreken van een heldere opdracht aan RWS is al een aantai keer besproken binnen de

werkgroep Rivierbeheer en met DGRW maar de voorbereiding van de wijziging lijkt hierop nu

echt spaak te lopen Zolang niemand verantwoordelijkheid neemt voor het maken van de

aangepaste kaarten en de bestuurlijke afetemming kunnen de wijzigingen niet in procedure
worden gebracht Wij hebben op dit moment de onderbouwing van de wijzigingen en GIS

informatie met de gewijzigde begrenzing zo n beetje klaar maar kunnen dus niet de kaarten

opmaken en aanleveren zolang we daar geen opdracht voor hebben en er geen bestuurlijke
afstemming heeft plaatsgevonden
Nu kunnen we heel lang praten over hoe we dit netjes moeten regelen daar is ook al heel vaak

over gepraat maar gezien de tijdsdruk die er op deze aanpassing inmiddels zit ligt het meer

voor de hand om een pragmatische opiossing te kiezen Die ziet er voor mij als volg uit DGRW

geeft RWS WVL of een marktpartij opdracht voor de voorbereiding van de wijziging
Waterbesluit kaarten opmaken en gezamenlijke onderbouwing opstellen en neemt het

voortouw voor de bestuurlijke afstemming of geeft RWS opdracht om dit voor te bereiden

Bestuurlijke afstemming betekent dat iemand met de voorgenomen wijziging op ambtelijk
niveau langsgaat bij de betreffende gemeente en eventueel provincie of waterschap en dat

vervolgens DGRW een formele brief stuurt met de voorgenomen wijziging aan het bestuur van

de gemeente provincie waterschap met het verzoek om hierop te reageren Nu is het

overgrote deel van de wijzigingen niet bestuurlijk spannend maar dit moet wel gebeuren Liefst

dit jaar nog omdat anders de streefdatum die de Minister heeft genoemd in gevaar komt

Graag jullie reactie hierop Lijkt me goed om hier in ieder geval telefonisch even over door te

praten Daarvoor ontbrak mij vandaag de tijd vandaar dat ik het in ieder geval even op de mail

zet

Vriendelijke groeten
10 2e

1U 2e
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10K2e
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lU C^e I fnNiVan

Aan n 1Q 2e nP|PW [[|U|I^] MnU7pl DGWB

10V2elQ 2e t 1u 2e nCc lUKIIUUZe

DGWB

RE URGEMT procedure kaartaanpassingen WaterbesluitOnderwerp

Datum donderdag 23 november 2017 09 03 17

Dag |TOSIi en l io 2e^^
In reactie op onderstaande mail het volgende Wij hebben het kaartmateriaal en de toelichting
van de door ons voorgestelde wijzigingen in de Waterbesluit art 6 16 gebieden af Dat wil

zeggen dat er GIS bestanden zijn met de wijzigingen en toelichtende teksten Wat er nog moet

in pdf formaat die bij het voorstel horen Dit is een taak voor DGRW HBJZ Ik zal I0 2e

vragen of hij qua planning capaciteit en geld ruimte heeft om dit mee te nemen nde

procedure en werkzaamheden m b t de hoge gronden maar dan moet ik wel weten wat het

uiterlijke tijdpad is waarmee io 2e rekening moet houden Wanneer moet het voorstel uiterlijk
in procedure worden oebracht om de wljzlainoen in juli 2018 van kracht te doen zijn
Verder wat betreft de bestuurlijke afstemming mooi dat jullie hiervoor willen zorgen Ik heb al

wel een concrete vraag Wij zouden namelijk graag op korte termijn ambtelijk al in gesprek
willen met de betreffende gemeenten over de voorgestelde wijzigingen Dit ter voorbereiding op
de formele bestuurlijke afstemming die vanuit DGRW plaatsvindt Mooen wii dit nu al doen

De reden dat we dit nu al willen doen is dat bepaalde wijzigingen gevoelig kunnen liggen m n

vanwege de vraag waarom dit gebied wel en dat gebied niet en dat er daarom een goede
ambtelijke voorbereiding nodig is om te voorkomen dat er gedoe ontstaat als de bestuurlijke
afstemming plaatsvindt
Vriendelijke groeten
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Onderwerp RE URGENT procedure kaartaanpassingen Waterbesluit

Beste [iQ 2e^
Zoa s ik in mijn email van 9 11 al aangaf volgen we graag jouw advies m b t de no regret

vrijstelling van BGR vergunningpUcht door het actualiseren aanpassen van kaarten behorende

bij het waterbesluit Wanneer denken jullie de aangepaste waterbesluit kaarten klaar te

hebben En willen jullie ook een tekstvoorstel maken Wij zullen dan vervolgens zorgen voor de

bestuurlijke afstemming d w z dat wij de check doen of de betrokken partijen akkoord zijn met
de wijziging Daarvoor zal \ io 2e | van de afdeling bestuur en regie van onze directie de

contactpersoon zijn
io 2e n informeerde ons dat zij metjouw collega 1 o 2e jn gesprek was om de

eventueel te gaan aanpassen Zou je met hem kunnen nagaan wat daarvoor het tijdschema is

Want als dat gelijk meegenomen kan worden zander dat het leidt tot vertraging van de

vrijsteiUngswijziging die volgende zomer klaar moet zijn dan lijkt me dat we dat moeten

doen

CC

met vriendeliike groet
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Onderwerp RE URGENT procedure kaartaanpassingen Waterbesluit

nag l10 2ell

Dank voor het doorsturen van onderstaande email

O g v artikel 6 16 eerste lid Waterbesluit kunnen op een kaartbijiage bij het Waterbesiuit

gebieden worden aangewezen waarvoor de vergunningplicht en de algemene regeis voor het

gebruik van rijkswaterstaatswerken i c gebruik van het rivierbed niet gelden Het aanwijzen

gebeurt voor gebieden die rivierkundig gezien minder reievant zijn voor de beschikbare ruimte

in het rivierbed In de NvT bij het Waterbesluit is daarover opgenomen
De begrenzing van de gebieden hangt samen met de ruimte van het rivierbed en de

ligging van het bebouwde gebied Deze eiementen zijn van belang gezien de te

verwachten kiimaatveranderingen Ten aanzien van de ruimte van het rivierbed dient

rekening te worden gehouden met toenemende piek afvoeren van de rivieren en dient

de benodigde ruimte voor dergelijke afvoeren vrij te worden gehouden van

grootschalige obstakels Rivierkundig gezien zijn een aantai soorten gebieden minder

relevant voor de beschikbare ruimte in het rivierbed zoals hooggelegen terreinen in de

overgangsgebieden van de noordelijke deltabekken en de IJsseldelta andere

hoogwatervrije terreinen in het rivierbed en stroomiuw gelegen gedeelten waar geen

sprake is van beiemmering van de ruimte voor afvoer van water Met betrekking tot de

tigging van het bebouwde gebied gaat het veelal om hoger geiegen intensief bebouwde

gebieden Vaak gaat het om terreinen uiteraard in het rivierbed in of nabij kernen van

steden en piaatsen zoals voormalige haven en industrieterreinen Ook onder de Wbr

was in het Besluit rijksrivieren in een vergelijkbare uitzondering voorzien

Voor de begrenzing van de gebieden die zijn uitgezonderd van het vergunningvereiste is

als algemene grand de ruimte van het rivierbed gehanteerd met daarnaast ais

bijzondere feiteiijke grand de tigging daarin van bebouwd gebied Aangezien bij de

begrenzing veelal is uitgegaan van beide eiementen is ten opzichte van de tekst in

artikel 2a van de Wbr of gewijzigd in en De beheerslast van het gebied verlenen van

vergunningen handhaving en de nautische scheepvaartbeiangen zijn bij de afweging
van de uitgezonderde gebieden betrokken

Voor het aanwijzen van gebieden op de kaartbijiage bij het Waterbesluit is een wijziging van het

Waterbesluit nodig Concreet zijn daarvoor de volgende acties nodig
1 Set van kaarten maken waarop de gebieden die vrijgesteld worden zijn weergegeven
2 Per gebied dat wordt vrijgesteld een toelichtende tekst opstellen waarom het betreffende

gebied van het regime kan worden vrijgesteld DGRW is primair verantwoordelijk voor

het opstellen van deze toelichting
3 Afetemming over kaarten en toelichting intern RWS tussen RWS en DGRW en voor

zover nodig bestuurlijke met andere overheden

4 Vervolgens kan DGRW een verzoek aan HBJZ doen om een wijziging van het Waterbesluit

voor te bereiden uiteraard worden we ook graag eerder al bij de andere acties

betrokken

Het is ook goed om te weten dat er voor het wijzigen van kaartbijlagen bij Waterbesluit en

regeling binnen lenW een procedure is afgesproken Over het wijzigen van kaarten vindt ook

periodiek overleg plaats tussen DGRW RWS en HBJZ Vanuit DGRW neemt | iQ 2e deel

aan dit overleg Het lijkt me goed om l io 2e | hier ook bij te betrekken

Groeten i[M3

Van

Verzonden donderdag 9 november 2017 18 01
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Lijkt me dat wij je advies t beste kunnen volgen Of kijkt HBJZ er anders tegenaan
Zullen we morgen anders even bellen

Groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid
Afdeling Waterveiligheid
Nederland

l 10 2eT

Van nok251]noK2^lif Q^ DN ^ ■

Datum donderdag 09 nov 2017 4 14 PM

] DGRW C

|@rwsnl10 2e

fminienm n] ] DGRWAan 10 2e 1Q 2e 10K2e

10 2e

Kopie
4 10 2e

10 2e | HBJZ j 10 2e |Tb ^ minienm ii1

Onderwerp URGENT procedure kaartaanpassingenWaterbesluit
Dag llO 2e| en iroiI24^
Naast aanpassing van de beleidsregels heeft de Minister ook een aantai andere toezeggingen
gedaan in de Stuurgroep Water Zo ook de voigende toezegging Door het opheffen van de

vergunningplicht voor een aantai dichtbebouwde en hooggelegen terreinen die vanuit het

oogpunt van waterveiligheid no regret kunnen warden vrijgegeven wil ik tegemoet komen aan

de zorg van provincies Dit kan zander Barro aanpassing gebeuren Ik street ernaar dit uiterlijk
in de zomer van 2018 te realiseren

Deze toezegging is niet zomaar gedaan vanuit Rijkswaterstaat waren we ai bezig met een

inventarisatie van hooggelegen en dichtbebouwde terreinen die kunnen worden vrijgesteid van

vergunningpiicht Het resuitaat van de inventarisatie is dat er enkeie tientallen terreinen zijn
waarvoor wij vorig najaar DGRW hebben geadviseerd om deze vrij te stellen van

vergunningpiicht
Vrijsteliing van vergunningpiicht vergt aanpassing van een kaartbijiage bij het Waterbesluit

Aangezien het Waterbesiuit een AMvB is geldt hiervoor een uitgebreide voorbereidingsprocedure
moet via Ministerraad De verantwoordeiijkheid voor aanpassing van het Waterbesiuit iigt
zowel inhoudeiijk als procedureel bij de beleidskern DGRW Deze verantwoordeiijkheid is niet

beiegd bij RWS zoais dat voor de wijziging van de Waterregeling en Bgr kaarten wei het gevai

grws ul 10 10 2e I ICDl

L I 10K2e I HBJZ ^ 10 2e |@miniCTi~n nl I 10X26

WVL j[1 1 Q 2e r 10 2e

iistwsHy

is

Het ontbreken van een heldere opdracht aan RWS is ai een aantai keer besproken binnen de

werkgroep Rivierbeheer en met DGRW maar de voorbereiding van de wijziging iijkt hierop nu

echt spaak te iopen Zolang niemand verantwoordeiijkheid neemt voor het maken van de

aangepaste kaarten en de bestuurlijke afetemming kunnen de wijzigingen niet in procedure
worden gebracht Wij hebben op dit moment de onderbouwing van de wijzigingen en GIS

informatie met de gewijzigde begrenzing zo n beetje kiaar maar kunnen dus niet de kaarten

opmaken en aanleveren zoiang we daar geen opdracht voor hebben en er geen bestuurlijke
afstemming heeft plaatsgevonden
Nu kunnen we heel lang praten over hoe we dit netjes moeten regelen daar is ook ai heel vaak

over gepraat maar gezien de tijdsdruk die er op deze aanpassing inmiddels zit Iigt het meer

voor de hand om een pragmatische opiossing te kiezen Die ziet er voor mij als volg uit DGRW

geeft RWS WVL of een marktpartij opdracht voor de voorbereiding van de wijziging
Waterbesiuit kaarten opmaken en gezamenlijke onderbouwing opstellen en neemt het

voortouw voor de bestuurlijke afstemming of geeft RWS opdracht om dit voor te bereiden

Bestuurlijke afstemming betekent dat iemand met de voorgenomen wijziging op ambtelijk
niveau langsgaat bij de betreffende gemeente en eventueel provincie of waterschap en dat

vervolgens DGRW een formele brief stuurt met de voorgenomen wijziging aan het bestuur van

de gemeente provincie waterschap met het verzoek om hierop te reageren Nu is het

overgrote deel van de wijzigingen niet bestuurlijk spannend maar dit moet wel gebeuren Liefst

dit jaar nog omdat anders de streefdatum die de Minister heeft genoemd in gevaar komt

Graag jullie reactie hierop Lijkt me goed om hier in ieder gevai telefonisch even over door te

praten Daarvoor ontbrak mij vandaag de tijd vandaar dat ik het in ieder gevai even op de mail

zet

Vriendelijke groeten
1Q 2e

1 [1U 2e n10K2e

10 2e
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Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

1

ksjz
RE conceptnotitie over tijdelijk mimtegebrLik nav evaluatie Bgr

donderdag 30 november 2017 16 45 40

notitie tlldelHk ruimte 3ebrutkr1s dfxx

ait3toelichtinaen docx

Dank voor je stuk Zie mijn commentaar in jouw tekst Inhoudelijk helemaal eens maar dat

bleek na lezing van het overzicht met de relevante regels
Ik heb zelf nergens een duidelijke definitie kunnen vinden van het begrip tijdelijk zie bijiage
Ik begrijp dat jij hem relateeit aan de 10 jaar van de BRO maar weet niet waarom

Onderbouwing op dit punt is dan gewenst RWS hanteert zelf een grens van 5 jaar met

verwijzing naar de BRO maar dat is denk ik veroudert

Met de voorbeelden is het lastig In de praktijk is er nauwelijks een probleem omdat er een

duidelijk verschil is tussen permanent en tijdelijk
Een behoefte voor uitbreiding komt alleen doordat art 3 minder eisen stelt en in het ro spoor tot

20 jaar vergunnen mogelijk wordt

Met een aanpassing in de hoofdtekst over wat tijdelijk is voorzien van een onderbouwing dan

ben je er wat mij betreft al

Met vriendelijke groet

1U ZeH 2^

10 2e

i1u ze I

lminienm nl]Van io 2e HBJZ [[
Verzonden v\ npnsrian 70 povember 2017 16 55

Aan io 2e | io 2e hbJZ 1ok1 1oK2^ CD

Onderwerp conceptnotitie over tijdelijk ruimtegebruik nav evaluatie Bgr

1Q 2e

Ha I0 2e |en I lOK^e ^

Zoals vandaag al even bij jullie allebei aangekondigd Ik heb een conceptnotitie getikt over

tijdelijk ruimtegebruik van het rivierbed n a v een aanbeveling in het evaluatierapport van

RHDHV over de Bgr
Bij deze email treffen jullie deze conceptnotitie Een aantal onderdelen moet nog scherper
worden opgeschreven en wellicht moet er ook nog wat gedaan worden aan de opmaak maar ik

leg dit concept wel aan graag aan jullie voor zodat Jullie alvast naar de inhoud kunnen kijken
Als wij het onderling in hoofdlijnen eens zijn over de inhoud dan kunnen we deze notitie voor

het Bgr overleg van vrijdag 8 december agenderen en hopelijk dit actiepunt afronden

Graag ontvang ik jullie inhoudelijke opmerkingen voor a s dinsdag

Alvast bedankt

Groeten i[ffl2
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HB3Z

Afdeling WIR

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

lOltM^ctpersoon
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t10 2e

M 31 0 1 10 {2e

memo I 1UK ^e iminienm nl

Tijdelijk ruimtegebruik rivierbed grote rivieren

Datjm

29 november 2017

CONCEPT

In 2015 en 2016 heeft RHDHV de Beleidsregels grote rivieren Bgr in opdracht
van DGRW geevalueerd Uitkomst van deze evaiuatie is dat de doeien

uitgangspunten en opzet van de Bgr breed worden onderschreven In het

eindrapport van het evaiuatieonderzoek worden enkele aanbevelingen gedaan
voor aanpassing van de Bgr Ook adviseren de onderzoekers een juridische studie

uit te voeren om de kneipunten voor tijdeiijk ruimtegebruik te identificeren en om

met opiossingen te komen om deze kneipunten aan te pakken

Naar aanleiding van deze aanbeveling is een juridische anaiyse uitgevoerd naar

tijdeiijk gebruik van het winterbed voor een reiatief iange periode bijvoorbeeid
voor 5 10 of 20 jaar Voorbeeiden van tijdelijke activiteiten zijn het expioiteren
van een park met zonnepanelen voor een periode van 20 jaar of het bouwen en

expioiteren van een“vakantiewoning voor een jjeriode van 15 jaar

In het rapport van RHDHV is opgenomen dat het vergunnen van tijdeiijke
activiteiten voor een periode van bijvoorbeeid 5 10 of 20 jaar beiemmerd zou

worden door de eis die is opgenomen in artikei 7 eerste iid aanhef en onder b

van de Bgr Op grond van deze bepaiing kan geen toestemming

watervergunning worden verleend ais er sprake is van een feiteiijke
beiemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit

Ais een activiteit wordt aangevraagd voor een bepaaide periode waarbinnen geen

maatregeien ter vergroting van de afvoercapaciteit zijn gepiand dan is er naar

onze mening geen sprake van strijd met deze bepaiing van de Bgr en kan de

watervergunning worden verleend mits de aangevraagde activiteit ook aan de

overige voorschriften van de Bgr voldoet en verder niet onverenigbaar is met de

doeien van de Waterwet

Wei is daarbij van beiang dat de rivierbeheerder beperkingen aan de

watervergunning verbindt om te waarborgen dat de activiteit tijdeiijk is Artikei

6 20 Waterwet biedt daarvoor de grondslag Op grond van dit artikei kan de

rivierbeheerder beperkingen aan de looptijd van de vergunning stelien en

voorschriften aan de vergunning verbinden over het afbreken en afvoeren van

werken na het beeindigen van de vergunde activiteit Een voorschrift om werken

al^te breken en op te ruimen kan worden gecombineerd met een financiele

zekerheidsstelling

Naast een watervergunning zal in veei gevallen ook een omgevingsvergunning

nodig zijn voor het bouwen van een bouwwerk en voor het gebruik van gronden
in strijd met het bestemmingspian Het verlenen van een dergelijke
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omgevingsvergunning mag geen strijd opieveren met de regels van het Barro Uit

het Barro vioeit voort dat de vergunde activiteit niet mag leiden tot een feitelijke
belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit Dit voorschrift komt

overeen met artikel 7 eerste lid aanhef en onder b van de Bgr
Hierboven is geconcludeerd dat een tijdelijke activiteit in het rivierbed niet in

strijd hoeft te zijn met dit voorschrift uit de Bgr als de activiteit plaatsvindt in een

periode waarbinnen geen maatregelen ter vergroting van de afvoercapaciteit zijn

gepland Als de initiatiefnemer in de aanvraag voor de omgevingsvergunning

aangeeft voor welke periode de vergunning iwordt aangevraagd dan hoeft dat

derhalve ook geen strijd op te leveren met deze bepaling uit het Barro en staat

het Barro niet in de weg aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor

tijdelijk ruimtegebruik

Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIR

Datum

29 rovember 2017

In de bijiage is een analyse van de relevante wet en regelgeving opgenomen die

het bovenstaande onderbouwen
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Onderbouwing
Bovenstaande conclusie is gebaseerd op sen analyse van de Waterwet de

Beleidsregels grote rivieren Bgr de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro

Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIR

Datum

29 rovember 2017
1 Waterwet en watervergunning
De minister van lenW is beheerder van de grote rivieren ^ Voor het gebruik
maken van dit rijkswaterstaatswerk anders dan in overeenstemming met de

functie is in beginsei een watervergunning van de minister vereist ^
Op grond

van art 6 21 van de Waterwet Wtw dient de watervergunning te worden

geweigerd indien verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelen van de

Waterwet zoals verwoord in art 2 1 Wtw voorkomen en waar nodig beperken
van overstromingen wateroverlast en waterschaarste in samenhang met

bescherming en verbeteren van de chemische en ecoiogische kwaliteit van

watersystemen en vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen
Een vergunning moet worden geweigerd indien de aangevraagde activiteit

onverenigbaar is met de genoemde doelstellingen en aan de vergunning geen
voorschriften of beperkingen kunnen worden gesteid die deze onverenigbaarheid
ongedaan kunnen maken

De doelsteilingen verwoord in artikel 2 1 Wtw zijn ruime doelsteiiingen Deze

doelsteilingen zijn uitgewerkt in water beheer piannen beleidsnota s

beleidsregeis en richtiijnen De on verenigbaarheid van een aangevraagde
activiteit met de doelsteilingen van de Waterwet wordt aan de hand van deze

documenten beoordeeld waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen

beleidsregeis in de zin van art 1 3 Awb en overig beieid dat niet kan worden

aangemerkt als een besiuit in de zin van de Awb

1 1 Beleidsregels grote rivieren

De Beleidsregels grote rivieren Bgr zijn beleidsregels die het afwegingskader
bieden om te beoordelen of een concrete activiteit in het rivierbed van de grote
rivieren kan worden toegestaan

^ De Bgr hebben als doel de beschikbare afvoer

en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen die de

mogelijkheid tot rivierverruiming nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk
maken te weren Bij het verlenen van watervergunningen voor het gebruik van

rijkswaterstaatswerken zijnde de grote rivieren dient de minister in beginsei
overeenkomstig deze beleidsregels te handelen

Voor alle vergunningplichtige activiteiten in het rivierbed geldt op grond van

artikel 7 eerste lid van de Bgr dat

a Deze activiteiten zodanig worden uitgevoerd en gesitueerd dat het veilig
functioneren van de rivier gewaarborgd blijft
b Er geen sprake is van feitelijke belemmeringen voor vergroting van de

afvoercapaciteit
c En er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat

de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering

mogelijk is

Deze algemene criteria geven de minister van lenW een grote mate van

beoordelingsruimte voor het bepalen of een activiteit hieraan voldoet De

‘ Art 3 1 eerste lid Waterwet Wtw jo art 3 1 eerste lid Waterbesluit Wtb en bijiage
II Wtb

Art 6 5 Wtw jo art 6 12 Wtb
^
De Bgr berusten op art 6 12 Wtb
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toelichting bij de Bgr en de Handreiking Beleidslijn Grote Riviererv geven

aanknopingspunten voor deze beoordeling In de handreiking is opgenomen

Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIRHet gaat hier om een feiteiijke belemmering voor zowel de huidige als de

toekomstige vergroting van de afvoercapadteit Voor riviertrajecten waar

de ruimte beperkt is is het belangrijk om de ruimte die nog beschikbaar

is te reserveren voor rivlerverruiming het zoeken naar compensate voor

natuurontwikkeling of andere riviergebonden activiteiten Hiermee wordt

voorkomen dat in de toekomst riviergebonden activiteiten geweigerd
moeten warden omdat compensatieruimte is opgevutd door overige
activiteiten

De afweging of er sprake is van een belemmering voor toekomstige
vergroting van de afvoercapadteit is gebaseerd op
de gereserveerde of indicatieve maatregelen of taakstellingen die zijn

opgenomen in de pianoiogische kernbesiissing Ruimte voor de Rivier De

Maaswerken Integrate verkenning Maas2 en Nadere Uttwerking
Rivierengebied NURG

het oordeel van de rivierbeheerder of er sprake is van een toekomstig
rivierkundig kneipunt p 28}

Datum

29 rovember 2017

Voor kleine tijdelijke en voor het rivierbeheer noodzakelijke activiteiten art 3

Bgr gelden aiieen de hierboven genoemde voorwaarden uit artikei 7 Bgri Voor

andere activiteiten geidt ais aanvuliende voorwaarden dat resterendei

waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden

gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering van de

maatregelen gezekerd zijn
Voor de zogenaamde artikei 6d maatregeien geidt daarop aanvuiiend dat de

activiteit per saldo meer ruimte voor de rivier op moet ieveren op een

rivierkundig bezien aanvaardbare locatie en dat de gevraagde rivierverruimende

maatregelen worden genomen waarbij de financiering en de tijdige realisering
van de maatregelen gezekerd zijn

Ook bij de vraag wat een tijdelijke activiteit is heeft de minister van lenW

beoordelingsruimte waarbij de Bgr en de Handreiking Beleidslijn Grote Rivieren

aanknopingspunten bieden

Met tijdelijke activiteiten als bedoeld in artikei 3 van de Bgr worden tijdelijke
activiteiten bedoeld zoals tijdelijke bouwwerken met een seizoensgebonden
karakter tijdelijke activiteiten en of bouwwerken met een eenmalig karakter

bijvoorbeeld voorzieningen ten behoeve van evenementen zoals podia en

tenten of tijdelijke werken voor de bouw of onderhoud van

waterstaatskunstwerken zoals directieketen tijdelijke kades wegen bruggen etc

die nodig zijn voor de uitvoering van werkzaamheden ^ Het gaat hier niet om

tijdelijke activiteiten voor een langere duur bijvoorbeeld voor 5 10 of 20 jaar
Dat zou een negatief effect hebben ten aanzien van waterstandsverhoging of

afname van het bergend vermogen Tijdelijke activiteiten voor een langere
periode vallen derhalve niet onder artikei 3 maar onder artikelen 4 5 of 6 van de

Bgr

2 Omgevingsvergunning Wabo en Barro

In veel gevallen zal voor een tijdelijke activiteit zoals een tijdelijk bouwwerk voor

een periode van 5 10 of 20 jaar naast een watervergunning ook een

omgevingsvergunning van het college van Burgemeester en Wethouders nodig
zijn voor het bouwen van een bouwwerk en voor het gebruik van gronden in

“
Handreiking Beleidslijn Grote Rivieren geactualiseerd februari 2014 Te raadplegen via

https www helpdeskwater nl onderwerpen wetgeving
beleid waterwet beleidsregels beleidslijn grote
^
Handreiking Beleidslijn Grote Rivieren 2014 p 17
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strijd met het bestemmingsplan art 2 1 eerste lid aanhef en onder a en onder

c Wabo In het kader van het tijdelijk toestaan van activiteiten in het rivierbed

is vooral het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingspian reievant

Een omgevingsvergunning die door het coilege van B W wordt verieend voor het

afwijken van een bestemmingsplan met toepassing van artikel 2 12 eerste lid

onder a onder 2° Wabo voor een tijdelijke activiteit van rnaximaal 10 jaar of met

toepassing van artikel 2 12 eerste lid onder a onder 3° Mabo dient te voldoen

aan de regels van het Barro

Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIR

Datum

29 rovember 2017

Titel 2 4 van het Barro bevat regels voor de ruimtelijke doorwerking van de Bgr
Uit de Nota van Toelichting bij het Barro blijkt dat deze regels ertoe strekken te

voorkomen dat omgevingsvergunningen worden verieend voor afwijking van een

bestemmingsplan ten behoeve van werkzaamheden die in het kader van het

Waterbesluit niet of slechts onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan

bijvoorbeeld omdat ze een bedreiging vormen voor de waterafvoer of omdat zij
de vergroting van de afvoercapaciteit feitelijk kunnen belemmeren Stb 2011

391 p 43

In artikel 2 4 3 eerste lid aanhef en onder b van het Barro is bepaald dat een

bestemmingsplan ten opzichte van het daaraan voorafgaande bestemmingsplan
alleen nieuwe bestemmingen in een rivierbed kan aanwijzen als dat niet leidt tot

feitelijke belemmeringen voor de vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier

In het tweede lid van artikel 2 4 3 van het Barro is bepaald dat resterende

waterstandeffecten of afname van het bergend vermogen moeten worden

gecompenseerd Deze vereisten uit het Barro komen overeen met de hiervoor

beschreven vereisten op grond van de Bgr

Opgemerkt wordt dat een omgevingsvergunning ook voor een bepaalde termijn
kan worden verieend Artikel 2 23 eerste lid van de Wabo bepaalt dat in een

omgevingsvergunning voor een voortdurende activiteit kan worden bepaald dat

zij voor zover zij betrekking heeft op die activiteit geldt voor een daarbij
aangegeven termijn Op grond van artikel 2 23a kan in een omgevingsvergunning
worden bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij de

omgevingsvergunning aangegeven termijn verplicht is de voor de veriening van

de omgevingsvergunning bestaande toestand te herstellen

Voor het tijdelijk ruimtegebruik van het rivierbed is het van belang dat het

afbreken en opruimen van bouwwerken gewaarborgd wordt vanwege de

waterstaatkundige belangen De waterstaatkundige belangen worden primair

geborgd door de watervergunning De rivierbeheerder is het orgaan dat derhalve

wil sturen op de tijdelijkheid van het ruimtegebruik
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Toelichting BGR vigerend

Ad c De eenmalige uitbreidingsmogelijkheid bedraagt ten hoogste tien procent 10

van de bestaande bebouwing Deze komt overeen met de bestaande praktijk voor

bestemmingsplannen met een bouwbeperking zonder sanerende werking en werkt

temg tot 1997

Wijziging BGR 2010 invoegen art 3]

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende

een wijziging van de Beleidsregels grote rivieren ten behoeve

van kleine tijdelijke activiteiten of activiteiten van

rivierkundig onderschikt belang

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd luidende

Artikel 3

In het rivierbed wordt onverminderd bet bepaalde in artikel 7 eerste lid toestemming
gegeven voor

• a een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de

bestaande bebouwing
• b tijdelijke activiteiten anders dan bedoeld in artikel 6 11 eerste lid

onderdeel b van de Watenegeling en

• c overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang

TOELICHTING

Het doel van deze wijziging is het introduceren van een bepaling die het mogelijk
maakt dat Rijkswaterstaat werkzaamheden in het oppervlaktewater die geen negatief
effect hebben op de waterstaat kan toetsen aan het toetsingskader van de

Beleidsregels grote rivieren dat dient ter voorkoming van negatieve effecten voor de

waterstaat

Na de inwerkingtredrng van de Waterwet zijn een aantal activiteiten vrijgesteld van de

verguimingplicht van artikel 6 12 van het Waterbesluit en 6 11 van de Waterregeling
Deze activiteiten waren voor de inwerkingtreding van de Waterwet opgenomen in de

Beleidsregels grote rivieren Bgr Het gaat hier onder andere over activiteiten van

ondergeschikt belang voor de veilig en doelmatige functievervullmg van het

oppervlaktewaterlichaam het bouwen van bepaalde bouwverguimingvrije of

lichtbouwverguimingplichtige bouwwerken en tijdelijke activiteiten Deze categorieen
zijn door de komst van de Waterwet uit de Bgr geschrapt echter per abuis is ook de

restcategoiie van activiteiten van ondergeschikt rivierkundig belang geschrapt
Bij Rijkswaterstaat als beheerder van rijkswateren bestond de urgentie die

restcategorie van gevallen weer in de Bgr op te nemen Tot deze categoric behoren
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activiteiten waarbij zonder meer een vergunning kan worden afgegeven bij bet

uitblijven van negatieve effecten voor de waterstaat

Handreiking BGR gepubliceerd

c] Tijdelijke activiteiten

Hetgaat hierbij om tijdelijke activiteiten die niet ai genoemd worden in artikel 6 11 eerste

iid onderdeel b van de Waterregeling Voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van

het rivierbeheer bijvoorbeeid voor reguiier onderhoud^ of voor tijdeiijke activiteiten zoais

evenementen] moeten soms constructies en of [bouw]werken worden gerealiseerd die de

afvoer van de rivier tijdelijk kunnen belemmeren of een waterstandsverhogend effect

hebben De tijdeiijke activiteiten en maatregeien zijn mogelijk indien er afdwingbare

afepraken gemaakt kunnen worden over

de periode waarin de tijdeiijke bouwwerken worden opgericht en

de tijd waarbinnen de tijdelijke bouwwerken op kosten van de eigenaar kunnen worden

afgebroken en afgevoerd in perioden van hoge waterafvoeren

Het kan daarbij gaan om

tijdeiijke bouwwerken met een seizoensgebonden karakter bijvoorbeeid voorzieningen
die jaarlijks voor het zomerseizoen worden opgesteld zoais horecavoorzieningen of

mobieie recreatieverblijven op recreatieterreinen

tijdelijke activiteiten en of bouwwerken met een eenmalig karakter bijvoorbeeid voorzieningen
ten behoeve van evenementen zoais podia en tenten of

tijdelijke werken voor de aan ver]bouw ofhet onderhoud van waterstaatskunstwerken

zoais directieketen tijdelijke kades wegen bruggen tijdelijke gronddepots et cetera die

nodig zijn voor de uitvoer van werkzaamheden

De initiatiefnemer moet de tijdelijkheid van de bouwwerken en ofmaatregeien kunnen

Garanderen

Werkafepraken BGR intern RWS

Artikel 3c stap 1 Tijdelijke activiteiten

Inleiding
Een toets aan de volledige beleidslijn is vanwege het tijdelijk karakter een te zwaar

instrument in verhouding tot de aard en impact van de ingreep op de rivier Het hanteren

van een afwegingskader is echter wel nodig om de tijdelijke werken in de hand te

houden niet alle tijdelijke ingrepen zijn zonder meer wenselijk Ook deze werken kunnen

immers een effect op de waterstand tot gevolg hebben Bij vergunningverlening kan

naast de beoordeling in het kader van de beleidslijn het nautische effect met name bij

pontons ook een belangrijke rol spelen
Er zijn 2 soorten tijdelijke activiteiten

1 activiteiten die permanent gedurende een bepaalde periode max 5 jaar

aanwezig zijn
2 activiteiten die gedurende een bepaald seizoen aanwezig zijn

Afweging bij beoordeling tijdelijke activiteiten

Om te bepalen op welke maniereen tijdelijke activiteit afgehandeld kan worden kunnen

de volgende criteria van belang zijn
■ De periode waarin de tijdelijke bouwwerken worden opgericht
■ De tijd waarbinnen de tijdelijke bouwwerken op kosten van de eigenaar kunnen

worden afgebroken en afgevoerd in perioden van hoge waterafvoeren
■ Betreft het een eenmalige activiteit of periodiek
De periode waarin de tijdelijke bouwwerken worden opgericht
De duur van een ingreep is vaak direct gerelateerd aan de omvang grote werken zullen

vaak langer in het rivierbed aanwezig zijn en bij hoogwater minder snel te verwijderen
De toelaatbaarheid van een termijn c q een uitloop van de werkzaamheden is

afhankelijk van de aard van de ingreep en de daarbij gepaard gaande effecten en de tijd
in het jaar hoogwaterseizoen Inov lapril stormseizoen Het hoogwaterseizoen en het
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stormseizoen zijn geen vastgestelde periodes dus er kan flexibel omgegaan worden met

het bepalen van de periodes waarin tijdelijke bouwwerken aanwezig mogen zijn
De tijd waarbinnen de tijdelijke bouwwerken op kosten van de eigenaar kunnen

worden afgebroken en afgevoerd in perioden van hoge waterafvoeren

Hoogwater treedt met name op in het hoogwaterseizoen maardit kan ook voorkomen in

de zomer Met name langs de onbedijkte Maas is de responstijd erg kort en kan een hoog
water erg snel optreden Hoog water kan met zich meebrengen dat

het werk waterstandsverhoging veroorzaakt bij derden

het tijdelijke werk op drift raakt en schade toebrengt aan werken van anderen

Het is dan ook erg belangrijk om dit aspect mee te nemen in een vooroverleg met de

aanvrager Is de aanvrager zich er van bewust dat er ook in de zomer hoog water op kan

treden Wat is het evacuatieplan hoe hoe snel en wanneer wordt het object verwijderd
van de initiatiefnemer en is dit plan ook daadwerkelijk te realiseren en of is het redelijk
om evacuatie te eisen

Indien het niet realistisch is c q initiatiefnemer het niet wenst te verwijderen wordt het

werk beoordeeld op zijn effecten ook derdenbelang in relatie tot het belang van de

ingreep
12

Wanneer er een ontruiming van een gebied tijdens hoogwater geeist is moet dit in de

voorschrift of in de begeleidende brief worden opgenomen

Betreft het een eenmalige activiteit of periodiek
Voor een activiteit die elk jaar weer tijdelijk terugkeert moet afgewogen worden of

steeds opnieuw een tijdelijke beschikking wordt afgegeven of dat een permanente

vergunning wordt gegeven voor een activiteit gedurende een bepaalde periode van het

jaar
Een tijdelijke vergunning is beter als de inschatting is dat er in de toekomst veranderde

omstandigheden kunnen zijn die een reden vormen om in tegenstelling tot de

voorgaande keren geen vergunning te geven Dit moet dan wel goed gemotiveerd
kunnen worden Als de inschatting is dat er in de toekomst geen veranderende

omstandigheden zullen zijn op grond waarvan de activiteit niet meer toelaatbaar wordt

geacht dan kan beter een permanente vergunning worden verleend

De mogelijkheid om te werken met een voorschrift om de activiteit bij dreigend

hoogwater en of in het winterseizoen te verwijderen moet met terughoudendheid
worden gebruikt
Het belangrijkste knelpunt bij het werken met dergelijke voorschriften is de beheerslast

van de mogelijkheden voor de handhaving Als de voorschriften niet nageleefd worden

moet er gehandhaafd worden

Vaak lost het zich wel op omdat de betrokkenen zelf een belang hebben om spullen op te

ruimen

De werkafspraak is uitgebreid 25 oktober 2012 door onderscheid te maken tussen

1 activiteiten constructies die nodig zijn voor het uitvoeren van activiteiten en of

het realiseren van werken deze activiteiten hebben betrekking op een

hoofdactiviteit bijvoorbeeld de realisatie van natuur

2 activiteiten bouw werken die geen betrekking op een hoofdactiviteit

De Beleidsregels grote rivieren Bgr voorzien momenteel niet in een termijn van

tijdelijkheid De Bgr zegt alleen dat de periode duidelijk moet zijn en dat de objecten
verwijderd kunnen worden

Activiteiten werken die noodzakelijk zijn om een werk te kunnen uitvoeren zijn

gedurende de uitvoering van het werk toegestaan Een voorbeeld hiervan is een

gronddepot dat gedurende de uitvoering van een werk toegepast gaat worden in dat

werk bijvoorbeeld als een noodzakelijke hoogwatervluchtplaats Ingeval hier geen

sprake van is dan mag een werIVactiviteit voor een periode van maximaal 5 jaar onder

voorwaarden worden toegestaan Een termijn van maximaal 5 jaar wordt als tijdelijk

gezien Redenen om deze termijn aan te houden zijn gelegen in de argumenten genoemd
in de nota van 18 oktober 2012 bijiage 1 en het feit dat aangesloten wordt aan het

bepaalde in paragraaf 5 4 van de het Besluit omgevingsrecht In deze paragraaf worden

categorieen aangewezen waarin een tijdelijke omgevingsvergunning wordt verleend
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Voorts moet worden gezegd dat de genoemde algemene voorwaarden voldoende

garanties bieden om de rivierbelangen te waarborgen
Ad 1 tijdelijke activiteiten betrekking op hoofdactiviteit

Afspraak met de termijn van de tijdelijkheid
Tijdelijke werken activiteiten die noodzakelijk zijn met de uitvoering van een

hoofdactiviteit zijn toegestaan gedurende de termijn van de hoofdactiviteit

Afspraak
Tijdelijke werken die nodig zijn voor het uitvoeren van activiteiten of het realiseren van

werken worden onder hetzelfde artikel als de hoofdactiviteit vergund Bij voorkeur

worden de tijdelijke werken en de hoofdactiviteit in een vergunning geregeld
Ad 2 tijdelijke activiteiten geen betrekking op een hoofdactiviteit

13

Afspraak met de termijn van de tijdelijkheid

Tijdelijke werken activiteiten die niet noodzakelijk zijn met de uitvoering van een

hoofdactiviteit zijn toegestaan voor een termijn van ten hoogste vijf jaar onder de

volgende voorwaarden

a de initiatiefnemer moet voldoende aannemelijk maken dat er sprake is van een

tijdelijke noodzaak^ Aspecten die hierbij onder andere aan de orde komen zijn of

het tijdelijke werk activiteit niet buiten het rivierbed kan en of de termijn van het

gebruik korter kan Beoordeling hiervan ligt bij de waterbeheerder

b Het tijdelijke karakter mag slechts worden aangenomen indien daarvoor concrete

objectieve gegevens^ voorhanden zijn
c Indien a en b positief kunnen worden beantwoord voIgt een toetsing aan de

voorwaarden van de Beleidsregels grote rivieren artikel 7 lid 1 Bgr
d Het resultaat van de toetsing onder c is dat een waterstandsverhoging tot 1 mm is

toegestaan
e Er bestaat niet de mogelijkheid om de termijn van tijdelijke activiteiten werken te

verlengen
f Er vindt geen actieve communicatie van deze uitwerking plaats naar derden

1 Er moet vaststaan dat de activiteit binnen de termijn wordt beeindigd en dat de

activiteit niet wordt voortgezet De initiatiefnemer dient concrete informatie en

documentatie hiertoe aan te leveren

2 Concrete objectieve gegevens moeten reeel en consistent zijn Het kan dan

bijvoorbeeld gaan om een opgestelde overeenkomst of een vergunning van een

ander bevoegd gezag op basis van andere wetgeving
Extra voorbeelden

Het gaat in dit hoofdstuk ook om activiteiten als
■ Laad of lospontons meestal gebruikt voor delfstoffenwinning en verplaatsen van

klei zand Deze pontons liggen tijdelijk weken tot een maand op wisselende locaties

in het rivierbed al naar gelang de winactiviteiten Bergen zand en of materialen bij
onderhoudswerkzaamheden bijv ten behoeve van de aanleg van kabels en leidingen

langer dan 6 maanden tot 6 maanden is namelijk meldingplichtig o g v 6 11 lid 1 a

Waterregeling
■ Materialen bij de uitvoering van een vergunningsplichtig werk bijv

bouwmaterialenjianger dan 6 maanden tot 6 maanden is namelijk meldingplichtig
o g v 6 11 lid 1 a Waterregeling
Mobiele toiletwagens ijscokramen en gewone caravans demontabel zijn toegestaan
Stacaravans op een camping worden niet als een tijdelijke activiteit gezien
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^0 2e ^ nr RWVan

Aan |LUK4gO 2fe WP3N1 r rluH^ei 10 2e jZN} | 10MnU 2eKCDJ11 DGRW

gHEBiiaigBi]HBJZ r nott^TuZsTHTTi

Onderwerp
Datum

Bijiagen

RE Beslispunten BGR

woensdag 20 december 2017 16 33 30

Acties bespreekpunten aanpassina Bar 20 12 2017 docx

Tfekstvoorstfil Bor 8d6c2017 in^twiizioinosn docx

Beste aMemaal

Hierbij nogmaals de beslispunten met bii ieder punt een actiehouder Ook stuur ik deze keer de

aangepaste beleidsregels toe die| i0 2e ^l had opgesteld tijdens ons overleg

@ I0 2e lukt het om op vrijdag 12 januari een nieuwe versie van de beleidsregels af te

hebben waarin al deze punten zijn verwerkt De meeste punten zijn al verwerkt tijdens ons

overleg maar er zijn een paar uitzoekvragen bij

Op 24 januari hebben wij namelijk een overleg gepland met de begeleidingscommissie aan wie

wij onze versie van nieuiwe regels willen voorleggen

Als er opmerkingen zijn hoor ik het graag

GroetertCOSIi

Van | iQ 2e dgRW

Verzonden maandag 11 december 2017 18 40

Aan ioK2e Q 2e{iipjj^ei DGRW | iOK2e n5 minienm nl

d io 2ej ^rw5 nl

ZN | I0 2e ^rws nl [

| 10 2e j rws nl I 10 2e I0 2e HBJZ 1 10 2^

I0 2e I HBJZ d I0 2e |minlenm nl

1 io 2e Pminienm nl

Onderwerp RE Beslispunten BGR

10 2e n ON

] DGRW 1 io 2e [ minienm nl

1Q l 10 2eT1 CD

10 2e

pminienm nl

OGRW10 2e

Beste allemaal

Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet afgelopen vrijdag wat mij betreft een

goede bijeenkomst waarin we de BGR weer een stap verder hebben gebracht

Hierbij het verslag dat wil zeggen de memo met daarin de reaches van de werkgroep
verwerkt De inleiding is ook aangepast Graag ontvang ik

Readies en of aanvullingen op dit verslag als lets niet goed staat

Reacties op de uitwerkingspunten waar we niet aan toe zijn gekomen Deze zullen I5B^
|iQ 2e| en ik in de komende weken zelf verwerken

De uitwerkingen van de acties als die bij je naam staat Maar dit zullen we de komende

periode gewoon in overleg uitwerken

Groeten en tot ziens

10 2e

Oorspronkelijke afspraak

Van I iQ 2e \ dgrW

Verzonden vrijdag 17 november 2017 10 48

Aan I l0 K2e
^

I DGRW tTOK2^0 2e ilp ON [DGRW 10 2e 10 2e
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rn ll 10X2^lO f2e^
10 2e

Mil DGRW ZN [ io l 10K2e HBJZ

] HBJZ

Onderwerp Beslispunten BGK

Tijd vrijdag 8 december 2017 10 00 12 30 UTCh 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome

Stockholm Wenen

Locatie D 1 37 RWS Westraven Utrecht

DGRW10 2e 10 2e

Beste allemaal

Over een week buigen we ons over de aanpassing van de BGR Hierbij de memo waarin alles op
een rijtje is gezet Met zijn 8 bespreekpunten en nog 6 uitwerkingspunten Willen jullie deze

punten alvast doornemen voor dit overleg zodat we tijdens het overleg snel tot de kern van het

punt kunnen komen

Ik stuur ook het voorstel van de aanpassing mee van de regels zijn

@i[OElfe ik begreep van io 2e en I i0K2e | dat jij bezig bent met een memo over tijdelijkheid van

vergunbaarheid Als je die af hebt zou je die dan ook naar de groep willen sturen Wellicht dat

we die kunnen gebruiken ais we de punten doornemen Ik heb hem ook even op de agenda
gezet

Als agenda stel ik voor

09 45 10 00 inloop
10 00 10 10 welkom en voorstellen ik denk vooral vQor |io 2e| en mijzelf
10 10 11 30 bespreekpunten
11 30 11 45 kofRepauze
11 45 12 15 uitwerkingspunten
12 15 12 30 memo| 1 I0 2e | over tijdelijkheid

Groeten en tot volgende week

MIS
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Rijkswaterstaat
Minrsterie van Infrastructuur en Milieu

RWS Dost NederlandRWSINFORMATIE

Eusebiusbuitensingel 66

6828 HZ Arnhem

Postbus 25

6200 MA Maastricht

T 088 797 49 00

www rijkswaterstaat nl

Contactpersoon
26 l| T Q

10 C2e

memo T 06^ 10 2e
Bespreekpunten actualisatie Bgr

10 2e rws nl

Datum

11 december 2017

Bijlage n

Inleiding

Deze memo bevat de bespreekpunten uitwerkingspunten en beslispunten met

betrekking tot de aanpassing van de Beleidslijn Grote Rivieren regels toelichting
en handreiking

Op vrijdag 8 december heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met betrokken van

RWS HBJZ en DGRW In het geel zijn de opmerkingen van deze bespreking

opgenomen Wil iedereen die hier nog een actiepunt heeft dit uitwerken In de

tweede helft van januari gaat DGRW de begeleidingsgroep bijeenbrengen om de

bijgewerkte beleidsregels voor te leggen

IP 2e[^ 10K2e en| io 2eVoor de uitwerkingspunten ontvangen I io 2e

lOK2e graag jullie reacties zodat we die ook kunnen verwerken

Tijdens de vergadering van 8 december hebben we ook de notitie tijdelijk

ruimtegebruik rivierbed grote rivieren van

is dat er korte en relatief lange termijn tot circa 25 jaar GEEN juridische

belemmeringen zijn om vergunningen te verlenen De memo en uitwerking is

akkoord

1 I0 2e I besproken De conclusie

Bespreekpunten beleidsregels toelichting en handreiking

Beleidsregels artikel 3

Bespreekpunt 1 Lid 3a sloop en herbouw Functiewijziging bij sloop en

herbouw toestaan

Ja Verruiming ten opzichte van huidige praktijk en voorstel RHDHV

Ja mits niet van riviergebonden naar niet riviergebonden Voorstel RHDHV

Nee Huidige praktijk komt overeen met toelichting handreiking bij art 6b

Argumenten voor Ja Via omweg is dit ai mogeiijk eerst verbouwen vervoigens
functie wijzigen in RO spoor primaat voor regulering van functies ligt bij RO

bevoegd gezag

Argumenten voor Ja mits Coherent met functiescheiding in Bgr Geen omzetting

RWSINFORMATIE Pagina 1 van 11
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RWS INFORMATIE RWS Oost Nederland

Datum

11 december 2017
van steenfabriek mines naar appartementencomplexen of hotels

Argumenten voor Nee Ja mits laat nog teveel ruimte omzetting van kassen of

schuren naar appartementen of hotels

Voorkeursrichting DGRW functiewijziging wordt toegestaan Verzoek aan M S is

om via de voorwaarden van art 7 de tigging en orientatie van de bebouwing te

optimaliseren vanuit waterveiligheidsperspectief

Werkgroep is akkoord met voorstel DGRW

e

Bespreekpunt 2 Lid 3b 10 uitbreiding 10 berekenen op basis van

voiume of opperviakte of volume en oppervlakte

Volume of oppervlakte voorstel RHDHV

Volume en oppervlakte huidige praktijk

Argumenten volume of oppervlakte Toets wordt lets eenvoudiger

Argumenten voor volume en oppervlakte Door Raad van State niet onredelijk

geacht omdat hiermee zowel intensivering van gebruik van buitendijks gebied als

onwenselijke vergroting van bebouwd oppervlak voorkomen wordt Alleen toetsen

op volume of oppervlakte levert in praktijk nauwelijks verruiming op Wanneer je
voor wat kiest is niet duidelijk Toets op volume en is niet in alle gevallen mogelijk

vanwege ontbreken van gegevens over volume van bebouwing in 1997

Voorkeursrichting DGRW Volume en oppervlakte Dit wordt met in de regets
maar in de handreiking aangegeven Er wordt ruimte voor maatwerk gemaakt om

soepeler om te gaan met toets op 10 als tigging en orientatie van de bebouwing

rivierkundig gezien gunstiger wordt

De werkgroep is geen voorstander van het opnemen van de toetsmethode in de

regels zelf Dit hoort in de handreiking thuis De werkgroep is akkoord met toets

op volume en oppervlakte mits er ruimte wordt geboden voor maatwerk Advies

van RHDHV beoogt een verruiming en vereenvoudiging van de toepassing van de

10 regeling deze moet uit handreiking blijken

Aanvullende actie voor HBJZ is om goed na te denken over de verwijzing naar

1997 of later voor de gebieden die later onder het Bgr regime zijn gekomen
Deze verwijzing staat nu in de toelichting maar is feitelijk een flinke beperking
van de toepassing van dit artikel die niet blijkt uit de regels zelf Bovendien is het

voor initiatiefnemers in de gebieden die later onder het Bgr regime zijn gebracht
nu niet inzichtelijk welk zichtjaar voor hun situatie relevant is omdat in de

handreiking geen kaarten zijn opgenomen met de uitbreidingen en

uitbreidingsmomenten van de Bgr Zelfs voor vergunningverleners is dit lastig te

achterhalen omdat o a vanwege ruimte voor de rivier er in de afgelopen jaren

bijna jaarlijks voorheen buitendijkse gebieden onder het Bgr regime zijn gebracht
Er dreigt ook enige rechtsongelijkheid omdat voor grote delen van het rivierbed

gekeken wordt naar 1997 voor andere naar 2006 en voor weer andere gebieden
naar 2014 2016 Daar zit bijna 20 jaar tussen
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Actie HBJZ verwerkt dit in een nieuwe versie van de beleidsreqeia

Beleidsreaels artikel 5

Bespreekpunt 3 Lid 5j beheer rivierbed beperken tot agrarisch beheer

Argumenten voor Knelpunt zit bij agrarische activiteiten overige
beheersactiviteiten zijn doorgaans niet vergunningplichtig

Argumenten tegen Onnodige beperking

Voorkeursrichting DGRW Niet beperken gaat in principe om beheer t b v alle

functies In toelichting opnemen dat het veelal om agrarische activiteiten gaat

De reactie van de werkgroep is dat de term werkzaamheden niet goed is het

gaat om activiteiten die beheer van het rivierbed mogeiijk maken zoais schuren

voor onderhoudsvoertuigen en stalien voor dieren die worden ingezet voor

begrazing De werkgroep is akkoord met het aigemeen houden van de regel en in

de toeiichting nader duiden dat het in de regei gaat om natuur iandschaps en

agrarisch beheer

Bespreekpunt 4 Lid 5k nieuw lid voor cultuurhistorische

landschapselementen combineren met artikel uit Barro over realisatie en

behoud van archeologische monumenten

Tekstvoorstei de realisatie of het behoud van bekende of te verwachten

archeoiogische monumenten of cultuurhistorische landschapseiementen

Argumenten voor Bgr in overeenstemming brengen met Barro Behoud van

cultuurhistorische iandschapseiementen krijgt ook een piek

Argumenten tegen geen

Voorkeursrichting DGRW voorstel overnemen

De werkgroep is akkoord met het voorstel met uitzondering van het begrip
realisatie dat is hier niet aan de orde Het gaat om vergunningplichtige
activiteiten die nodig zijn voor behoud zoais wallen hagen muurtjes De volgorde
cultuurhistorische landschapselementen en archeologische monumenten is

aangepast

HBJZ checkt of het woord activiteiten als toevoeging bij dit lid nodig is omdat het

ook in het artikel genoemd wordt

w
fieaz checkt OF dit s in de nieuwe versie van de beleidsreaels en

Beleidsreaels artikel 6
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Bespreekpunt 5 Hoe moet het begrip verduurzaming energievoorziening
Lid 6c uitgewerkt worden in toeiichting handreiking

Uitleg De term verduurzaming van de energievoorziening van bedrijven is nieuw

en moet uitgewerkt worden in toeiichting handreiking De vraag is of en hoe in de

toelichting voorgeschreven wordt hoe RWS moet toetsen Moet RWS toetsen of de

energieproductie overeenkomt met het energieverbruik van het bedrijf

Voorkeursrichting DGRW De beperking in de regels redeltjkerwijs nietbuiten het

rivierbed is voidoende waarborg om ongebreidelde groei van zonneparken en

windmolens in rivierbed te voorkomen In toelichting wordt opgenomen dat voor

zonnepanelen en windturbines in prindpe een tijdelijke vergunning voor 20 jaar
wordt verleend conform richtlijn windturbines rijkswaterstaatwerken

De werkgroep komt niet tot een eensluidend standpunt ook omdat onduidelijk is

wat er nu precies is afgesproken in de staf na de SG Water waar dit onderwerp

speciflek aan de orde is geweest De discussie gaat over of in de regel moet

worden verwezen naar bedrijven of activiteiten naar bestaande bedrijven of niet

en of deze nu wel of niet gevestigd moeten zijn in rivierbed Zie onderstaand

voorstel met haakjes voor de keuzes Verduurzaming van de energievoorziening
van bestaande bedrijven activiteiten gevestigd uitgevoerd in het rivierbed en

de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd

Er is geen eensluidend standpunt over het al dan niet toetsen op de verhouding
tussen de hoeveelheid opgewekte energie in relatie tot het energieverbruik van de

te verduurzamen activiteit De werkgroep is wel akkoord met het in prindpe

tijdelijk vergunnen van windmolens en zonnevelden conform de handreiking
windturbines rond rijkswaterstaatwerken Ook is de beperking niet redelijkerwijs
buiten het rivierbed een goede waarborg om vollopen van het rivierbed te

voorkomen In de bespreking wordt duidelijk dat de discussiepunten beieidsmatig
van aard zijn DGRW werkt een voorstel uit

10 2e

Bespreekpunt 6 Lid 6d per saldo ruimte voor de rivier voorstel RHDHV

m b t gecoordineerde aanvraag overnemen

Uitleg RHDHV doet in het rapport het voorstel om art 6d als voIgt te wijzigen
een of meerdere activiteit en die in een gecoordineerde aanvraag per saldo

meer ruimte voor de rivier opieveren op een rivierkundig bezien aanvaardbare

locatie

Argumenten voor helder maken dat art 6d bedoeld is voor grote activiteiten of

een combinatie van kleinere niet voor kleinere activiteiten op zichzelf

Argumenten tegen tekst van de beleidsregel wordt onduidelijk het is voidoende

om in toelichting aan te geven waarvoor art 6d is bedoeld

Voorkeursrichting DGRW Verwijzing naar een of meerdere activiteiten we

overnemen de verwijzing naar een gecoordineerde aanvraag niet In art 7 lid 3b
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toevoegen waarin expliciet wordt aangegeven dat rivierverruiming als bedoeld in

6d door meerdere activiteiten initiatiefnemers gezamenlljk kan worden

gerealiseerd

De werkgroep staat positief tegenover de voorgestelde wijziging van art 6d HBJZ

checkt nog wel of je de term een of meerdere activiteiten in art 6d kan gebruiken
zonder dat je het ook bij andere activiteiten zo benoemt De achtergrond van het

advies van RHDHV m b t art 6d is dat we alleen robuuste maatregeien wilien en

geen theoretische verruimingen van tienden van miilimeters Dit moet je echter

in de toeiichting en handreiking aangeven niet in de beleidsregei De voorgesteide

toevoeging aan art 7 wordt niet ondersteund en vervalt

Er ontstaat ook discussie over het veranderen van de term aanvaardbaar in zo

gunstig mogelijk Zo gunstig mogeiijk is een beperking voor de initiatiefnemer ten

opzichte van de huidige situatie omdat deze dan dus meerdere iocaties moet

beschouwen en een keuze moet maken voor de meest gunstige Dit voorstel wordt

niet overgenomen t z t wordt het Barro aangepast

Bespreekpunt 7 Lid 6e PKB Hoe verwijzen naar het Deltaprogramma

Uitleg In voorstei wordt verwezen naar het Deitaplan Waterveiligheid omdat er

nog gewerkt wordt aan een juridisch vastgesteid pakket met rivierverruimings

maatregeien i h k v de LTAR Het Deltapian Waterveiiigheid is een onderdeei van

het jaariijks geactualiseerde Deitaprogramma en bevat de huidige

rivierverruimingsprojecten waarvoor een MIRT onderzoek of verkenning ioopt

Voorkeursrichting DGRW verwijzingen naar PKB en Deltapian schrappen

De werkgroep is akkoord met het voorstel Er ontstaat wel enige discussie over

een PIP of RIP die in piaats van een Projectpian Waterwet kunnen komen en die

dus eigenlijk ook expliciet benoemd zouden moeten worden Dit maakt de regei
echter erg gecompMceerd en is ook vooral een theoretische kwestie aangezien
niet riviergebonden activiteiten bij een verruimende maatregei ook onder art 6d

vergund kunnen worden

Beieidsreaels biiiaae 2

Bespreekpunt 8 Kan deze bijiage vervallen

Uitleg 10 jaar geieden is er een iijst met projecten opgenomen die niet onder Bgr

regime getoetst hoefden te worden Betrof met name initiatieven op iocaties die

voorheen niet onder de Bgr begrenzing vieien zoals de Hoiiandse IJssei

Argumenten voor Initiatiefnemers hebben 10 jaar tijd gehad om hun initiatief te

reaiiseren kans om het buiten de Bgr om te doen is nu voorbij Veei initiatieven
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zijn al gerealiseerd of de locaties worden in 2018 vrijgesteld van vergunningplicht

Argumenten tegen In theorie worden rechten ingeperkt

Voorkeursrichting DGRW bijiage vervatt

De werkgroep is akkoord Wei meet er een brief gestuurd worden naar de bevoegd

gezagen gemeenten provincies voor deze locaties dat de Minister voornemens is

om de uitzonderingspositie te schrappen DGRW schrijft deze brief na consuitatie

van RWS Veel van de genoemde initiatieven zijn namelijk al gerealiseerd en een

aantal van de genoemde initiatieven vallen onder de locaties waarvan is

voorgesteld om deze vrij te stellen van vergunningplicht via het Waterbesluit

10 2e

Uitwerkingspunten toelichting en handreiking

Uitwerkingspunt 1 Nader specificeren van scheepswerven en specifiek
daaraan verbonden activiteiten Lid 5e

Uitleg Voorstel gaat alleen om wat onlosmakelijk bij scheepswerf hoort

scheepselektrotechniek scheepsinrichting etc Niet bedoeld zijn
distributiecentrum opslag e d Dit moet nader gespecifieerd worden in de

toelichting handreiking

Voorstel DGRW DGRW maakt tekstvoorstel van de toelichting die algemeen van

aard zal zijn geen lijstje met activiteiten die er wel en niet onder valien

Uitwerkingspunt 2 Nader specificeren van extensieve

uiterwaardrecreatie Lid 5h

Uitleg Het voorstel gaat vooral om zaken als fietspaden bruggetjes

informatiepunten e d Niet bedoeld zijn verblijfsrecreatie campings hotels en

horecavoorzieningen Dit moet nader gespecifieerd worden in de

toelichting handreiking N B tijdelijke horecavoorzieningen zijn al mogelijk onder

artikel 3c

Voorstel DGRW DGRW maakt tekstvoorstel van de toelichting waarin expiiciet
wordt aangegeven dat verblijfsrecreatie en horeca niet vailen onder extensieve

recreatie

Uitwerkingspunt 3 Nader uitwerken van groot openbaar belang Lid 6a

Uitleg Het advies van RHDHV is om het begrip openbaar belang te verduidelijken
door in de toelichting handreiking nadrukkelijk aan te geven dat ook initiatieven

van nationale regionale of lokale aard van groot openbaar belang kunnen zijn De
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bedoeling van art 6a en de manier waarop RWS dit toetst moeten helder

opgeschreven worden in de toelichting handreiking

Voorstel DGRW RWS maakt een tekstvoorstei voor de handreiking op basis van

de recente memo van de werkgroep rivierbeheer

illlTKE

Uitwerkingspunt 4 Nader uitwerken archeologische monumenten en

cultuurhistorische landschapselementen Lid 5k

Uitleg deze begrippen worden toegevoegd aan de Bgr De begrippen moeten

worden uitgewerkt in de toelichting handreiking

Voorstel DGRW RWS maakt tekstvoorstei voor de toellchting en handreiking op

basis van de toelichting van bet Barro en enkele voorbeelden

e

Uitwerkingspunt 5 Nader uitwerken per saldo ruimte vd rivier Lid 6d

Uitleg Het advies van RHDHV is om de oorspronkelijke bedoeling achter het

artikel per saldo ruimte voor de rivier en het bijbehorende gebiedsplan duidelijker
te verwoorden in toelichting handreiking De oorspronkelijke bedoeling van het

gebiedsplan was volgens RHDHV de mogelijkheid om een of meerdere initiatieven

van initiatiefnemers te bundelen in een plan of project en te koppelen aan een

rivierverruimende maatregel Hoewel ook individuele activiteiten in theorie gebruik
kunnen maken van een gebiedsplan wordt de uitlegbaarheid van het artikel

vergroot als duidelijk wordt gemaakt dat de stevige eis van meer ruimte voor de

rivier gebaseerd is op de veronderstelling dat meer initiatieven samen deze

voorwaarde makkelijker kunnen invullen

Voor de uitwerking van per saldo ruimte voor de rivier is in de Handreiking 2014

een rekenregel opgenomen Deze is gestoeld op de PKB Ruimte voor de Rivier en

is niet meer toepasbaar sinds er geen taakstellende waterstandsopgave meer is

voor lange termijn Het lange termijn pakket van de PKB was met de status van

structuurvisie opgenomen in het Nationaal Waterplan 2011 2016 In het vigerende
Nationaal Waterplan 2016 2021 is er geen lange termijn maatregelenpakket met

taakstellende opgave opgenomen De rekenregel is derhalve niet toepasbaar meer

Er zal een nieuwe rekenregel ontwikkeld moeten worden Totdat deze ontwikkeld

is kan RWS alleen op basis van maatwerk een taakstellende opgave voorschrijven
wat juridisch gezien kwetsbaar is

Voorstel DGRW tekstvoorstei voor toelichting en handreiking wordt uitgewerkt na

besluit over bespreekpunt 6 De rekenregel vervait In het voorjaar komt er naar

verwachting meer duidelijkheid over het lange termijn pakket rivierverruiming
LTAR Dan wordt er lets nieuws bedacht Tot die tijd wordt maatwerk geleverd

waarbij initiatiefnemers worden uitgedaagd om zeif met een voorstel te komen
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Actie KWb ZM wii rekenreget wel behoui met ten

MmmmIs dat de rekenregel
vorm van maatwerk iinl

Uitwerkingspunt 6 Nader uitwerken toets op feitelijke belemmering lid

7 1 b

Uitleg Voor de toets op feitelijke belemmering werd in het verleden o m gebruik

gemaakt van lange termijn maatregelenpakket van de PKB Ruimte voor de Rivier

die met de status van structuurvisie was opgenomen in het Nationaal Waterplan
2011 2016 In het vigerende Nationaal Waterplan 2016 2021 is er geen lange

termijn maatregelenpakket meer opgenomen DIt betekent dat de toets op

feitelijke belemmering een juridische grondslag mist totdat er een nieuw lange

termijn maatregelenpakket is vastgesteld In de toelichting handreiking moet

helder worden aangegeven hoe RWS de toets op feitelijke belemmering uitvoert in

de periods tot aan de vaststelling van een nieuw lange termijn pakket met

rivierverruimende maatregelen

Voorstel DGRW In het voorjaar komt er naar verwachting meer duidelijkheid over

het lange termijn pakket rivierverruiming LTAR Tot die tijd wordt maatwerk

geleverd De handreiking Bgr wordt hierop aangepast door RWS

In de handreiking wordt het advies variWRsin b t tijdelijkheid in relatie tot de

feitelijke belemmering opgenomen

Overige beslispunten beleidsregels toelichting en
handreiking in principe ter inwrmatie

10 2e

Beleidsregels artikel 1

Beslissing 1 Definitie stroomvoerend bergend vervangen door

primair secundair

Uitleg wijziging namen regimes vergt aanpassing van Bgr Waterregeling en Barro

alle kaartbijiagen dat is veel werk voor enkel een naamsverandering

Argumenten voor Ja huidige naamgeving leidt tot onduidelijkheid op plekken
waar het regime niet in overeenstemming is met de rivierkundige karakteristieken

Argumenten voor Nee nieuwe naam maakt het op zichzelf niet duidelijker grote
werklast voor alleen naamsverandering regimes kunnen op termijn meer in

overeenstemming worden gebracht met rivierkundige karakteristieken

Beslissing DGRW Definitie wordt niet aangepast

Beslissing 2 Lid 3b rivierbeheer of verruiming lid kan vervallen
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Argumenten voor ja Deze activiteiten zijn niet vergunningplichtig maar worden

via projectplan en zorgplicht gereguleerd In voorkomende gevallen kan gebruik

gemaakt worden van art 5a waterstaatkundige kunstwerken

Argumenten voor nee In het verleden zijn o b v dit lid vergunningen verleend

voor zelfrealisatie van dijkversterkingen i h k v Maaswerken

Besfissing DGRW lid vervalt

De werkgroep stelt voor om via een overgangsregeling te zorgen dat voor reeds

ingediende aanvragen en wijzigingen van bestaande vergunningen de

mogelijkheid van vergunnen onder 3b mogelijk blijft

Beslissing 3 Lid 3d kleine activiteiten Expiiciete verwijzing naar

Waterregeling opnemen

Tekstvoorstel overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met

activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6 11 eerste lid van de

Waterregeling

Argumenten voor ja Huidige formulering leidt tot onduidelijkheid en onbegrip de

toevoeging schept duidelijkheid over de bedoeling van dit artikel

Argumenten voor nee Geen

Beslissing DGRW voorstel wordt overgenomen

Beleidsreaels artikel 5

Beslissing 4 Lid 5e scheepswerven e d toevoegen voor beroeps of

pieziervaartuigen zoals in het Barro

Tekstvoorstel de aanleg of wijziging van scheepswerven voor beroeps of

pieziervaartuigen en specifiek daaraan verbonden bedrijfsactiviteiten

Argumenten voor Bgr in overeenstemming brengen met Barro

Argumenten tegen onnodige specificering

Besiissing DGRW voorstel wordt niet overgenomen betreft een onnodige

specificering

Besiissing 5 Lid 5f natuur iandschap en waterkwaiiteit formuiering
Barro realisatie en beheer van natuurterreinen overnemen

Argumenten voor Bgr in overeenstemming brengen met Barro Beheer van

natuur wordt expliciet genoemd

Argumenten tegen Door toevoeging van lid 5j is de toevoeging van beheer aan

lid 5g overbodig
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Beslissing DGRW Voorstel wordt niet overgenomen indien bij bespreekpunt 3

gekozen wordt voor de generieke aanduiding Anders wordt het wel overgenomen

Beslissing 6 Lid 5f natuur landschap en waterkwaliteit waterkwaliteit

nader specificeren in de beleidsregel

Tekstvoorstel Yealisatie en beheer van natuurterreinen en waterkwaliteit zoals

bedoeld in de Kaderrichtlijn water

Argumenten voor waterkwaliteit is een vaag begrip vraagt om verheldering

Argumenten tegen tekstvoorstel wordt er niet helderder op specificering kan ook

in de toelichting handreiking

Beslissing DGRW waterkwaiiteit wordt in de toelichting nader geduid niet in de

regel zelf

Beslissing 7 Lid 5g steenfabrieken toevoegen of wijziging cf Barro

Tekstvoorstel de uitbreiding of wijziging van bestaande steenfabrieken

Argumenten voor Bgr in overeenstemming brengen met Barro

Argumenten tegen geen

Beslissing DGRW voorstel wordt overgenomen

BeleidsreQels artikel 6

Beslissing 8 Lid 6b agrarische bedrijven lid onverkort handhaven

Argumenten voor apart artikel opnemen voor verduurzaming omdat dit geldt
voor alle bedrijven en niet specifiek is gekoppeld aan agrarische bedrijven

Argumenten tegen geen

Beslissing DGRW voorstel wordt overgenomen

Beslissing 9 Lid 6c verduurzaming energievoorziening alleen voor

riviergebonden of voor alle bedrijven

Argumenten voor alleen bestaande riviergebonden bedrijven dit is het voorstel

van RHDHV

Argumenten voor alle bedrijven Verduurzaming is opgave voor alle bedrijven
zowel bestaande als nieuwe Minister heeft reeds ingestemd met deze lijn

Beslissing DGRW gekozen wordt voor generieke term bedrijven de beperking
m b t bestaande en riviergebonden bedrijven wordt verwijderd

Beslissing 10 Lid 6d functieverandering binnen bestaande bebouwing
lid kan vervallen
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Argumenten voor Functiewijziging is op zichzelf niet Watervergunningplichtig
Toets ligt in RO spoor Praktijk ieert dat functiewijziging eigenlijk aitijd gepaard

gaat met wijziging van de bebouwing

Argumenten tegen Geen vanuit Waterwetspoor

Beslissing DGRW lid vervalt

Beslissing 11 Lid 6d per saldo ruimte voor de rivier formulering Barro

rivierkundig gezien zo gunstig mogelijke locatie overnemen

Uitleg Barro art 2 4 5 kent een iets andere formuiering m b t de iocatiekeuze nl

een zo gunstig mogelijke locatie i p v een aanvaardbare locatie

Argumenten voor formuiering Barro iegt verantwoordelijkheid voor het zoeken

naar een optimaie locatie blj initiatiefnemer en geeft RWS meer mogelljkheden om

hierop te sturen

Argumenten tegen Tot nu toe kon RWS ook met huidige formuiering uit de

voeten

Beslissing DGRW formuiering Barro wordt overgenomen

Beleidsreaels artikel 7

Beslissing 12 Lid 2 compensatie vanwege relatie met zorgpiicht ook

van kracht maken voor art 3

Uitleg De zorgpiicht in het Waterbesluit geldt incl compensatieverplichting voor

alle niet vergunningplichtige activiteiten dus ook de kleine activiteiten die onder

algemene regels vallen

Argumenten voor Het is niet logisch dat grotere activiteiten die onder art 3

vergund worden uitgezonderd zijn van de compensatieverplichting terwijl
activiteiten die vallen onder algemene regels wel compensatieplichtig zijn

Argumenten tegen Kleine activiteiten leveren geen significante

waterveiligheidseffecten op en hoeven om die reden niet te compenseren

Zorgpiicht in Waterbesluit moet aangepast worden niet de Bgr

Beslissing DGRW voorstei wordt niet overgenomen Onvoikomenheid zit in

Waterbesluit en niet in de Bgr

RWS INFORMATIE Pagina 11 van 11

236434 0239



10 2 g 11 1

236434 0239



10 2 g 11 1

236434 0239



10 2 g 11 1

236434 0239



ioVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

e}HBJZ
0 2e | HBJZrluiizeii

BGR

dinsdag 9 januari 2018 18 09 ^

Tskfitvnorstal Rnr 8daf 017 metwii7ininnan

Ha 10 2e

Hierbij het document dat we zojuist hebben besproken

Het is goed om richting lS2§ aan te geven dat

dit geen volledig concept van de wijzigingsvoorstellen is omdat daarvoor ook eerst de acties

van DGRW en RWS uitgevoerd moeten worden

het o i wenselijk is om de wijziging van de beleidsregels samen met de toelichting en de

wijzigingsvoorstellen voor de handreiking aan de begeleidingscie te presenteren
het ons inziens wenselijk noodzakelijk is om concepten van de wijzigingsvoorstellen de

toelichting en de handreiking in de werkgroep te bespreken

Het lijkt me ook goed omftL5Jl^ ook even op de planning te attenderen Gelet op het

bovenstaande en het feit dat een uitvoerbaarheidstoets door RWS naar verwachting wenselijk
is lijkt inwerkingtreding op 1 april ambitieus

Dank en fijne avond

Groeten^i[M3

236428 0240



10 2 g 11 1

236428 0240



10 2 g 11 1

236428 0240



10 2 g 11 1

236428 0240



I0 ^e I fnNlVan

Aan DGRW |rlun^elQ 2erlun^ei l HBJZ

JdGRW [ no no H2e[gj HR17Cc l1U Zel

Onderwerp
Datum

RE Bgr teksten

woensdag 24 januari 2018 08 56 59

Daq |iOK2e|e a

Ik kan je redenering enigszins volgen al beghjp ik het verschil tussen duurzame compensatie
conform 7 2 en compensatie conform art 7 1 niet artikel 7 1 gaat m i niet over compensatie
maar over minimalisatie optimalisatie van de effecten Mijn punt is trouwens voorai principieei
en niet zozeer praktisch van aard Want ben het met je eens dat een stei windmolens

doorgaans niet tot significante waterstandsverhoging zal leiden Bij grote zonneparken zou je
daar nog over kunnen twijfelen net ais voor overige voorzieningen voor duurzame energie
biogasinstailaties mestvergisters en andere zaken die we nu nog niet kunnen voorzien maar

weliicht in de toekomst wel onder dit lid vergund kunnen worden

Het principiele zit m erin dat compensatie een ieidend principe is in de Waterwet Bgr en

overige milieu wetgeving Het losiaten hiervan moet je m i niette iichtvaardig doen Ik denk

dan onwiliekeurig meteen aan de recente discussie over buitendijkse dijkversterking waar

DGRW zeer principieei en vasthoudend stelling heeft genomen voor het compensatie principe
terwiji er ook goede redenen zijn om het principe juist voor dit soort

waterveiligheidsmaatregelen te versoepelen

Ikzelf ben dan dus ook nog steeds voorstander van wat I i0 2e ]voorstelt nl wel expliciet
compensatie eisen maar dan alleen voor de periode waarin de vergunning van kracht is Ik

vraag me af of je dit in de toelichting op art 6 c of art 7 3 kunt regelen omdat je dan een extra

voorwaarde stelt in de toelichting die niet voIgt uit de regel zelf Ik zou het beter vinden om het

in de regels zelf te verwerken en toe te voegen aan art 7 3 Dit artikel wordt dan iets dergelijks

11 1 10 2 g

Tot zover mijn advies de beslissing hierover is vanzelfsprekend volledig aan jullie ik ken mijn
plek

Morgen is er een werkgroep rivierbeheer en bespreken we o a het voorstel voor de aangepaste

beleidsregels zal dan ook even polsen of er overwegende bezwaren zijn ten aanzien van de

voorgestelde wijzigingen en ook dit punt inbrengen

Groeten

10 2e

]J DGRW [[Van

Verzonden dinsdaa 23 ianuari 2018 18 59

Aan 10 2e 11Q 2e | HBJZ lnOK2erQX2e i re^|^nN
CC II I0 2e I I DGRW |^10 2e 11 HBJZ

Onderwerp RE Bgr teksten

minienm nl]1Q 2e 10 2e

Ha | 10 2e |en[ 10K2e

Tav 3® punt lijkt me idd beter om geen duurzame compensatie conform 7 2® lid te verlangen
maar wel compensatie conform 7 ler lid dus en c in 7 2® lid verwijderen en 3® nieuwe lid

ongewijzigd Compensatie is redelijk ook voor lang tijdelijk want je wilt geen negatieve
waterveiligheidseffecten Ook wil je niet dat er heel veel ongecompenseerd zou kunnen worden

gedaan want dan wordt het echt een probleem Echter duurzaam eisen gaat wat te ver voor iets

tijdelijks Overigens zijn de bedoelde activiteiten wel goed zodanig te ontwikkelen dat geen of

weinig waterstandverhoging optreedt dus geen of nauwelijks compensatie nodig is

Is dat een deel oplossing

met vriendelijke groet

206242 0241



ID 2e

nWe

Van |l 1Q 2eyilO 2e

Verzonden maandag 22 januari 2018 14 39

Aan I lQ 2e | ON J I0 2e I5 rw nl

rr |l 10 2e ll nnRWd 10K2e

HBJZ

]5 minienm nl DGRWt10X2e

1inninienm ni T minienm nl10 2e 10 2e

Onderwerp RE Bgrteksten

Dag lOK2e|

Oke dan doe ik alvast wat kleine dingen en wacht ik voor het grotere geheel een toelichting
van jouw kant even af voor ik een volgende versie heb

Wat betreft je inhoudelijke reacties

Over de terreinen kunnen we het nog hebben je kan het meenemen in jouw
toelichting en Voor nu laten we wel gewoon Yivierbed staan omdat je gelijk hebt dat

het daar in principe onder valt met de beschrijving van rivierbed Het gevaar blijft alleen

dat er bijvoorbeeld onder iandschappelijk beheer van het rivierbed iets anders kan

worden verstaan dan we eigenlijk bedoelen

De noodzakelijkheid houden we er dan in en moeten we goed toelichten Zoals gezegd
daarmee worden een beroep daarop moeilijker en vergt get van RWS meer

afweging onderzoek bij de vergunningverlening
Dat je de compensatieplicht wil houden kan ik enerzijds wel begrijpen als je beziet dat

je de ruimte voor de rivier voor langere tijd kwijt bent Echter is dat te rechtvaardigen
als je ook een tijdelijke vergunning hebt Immers als de vergunning niet wordt

verlengd mag het rivierbed niet meer worden gebruikt en komt die gebruikte ruimte

dus weer terug {en zorgt samen met de eerdere compensatie dus per saldo voor meer

ruimte voor de rivier Dat is vanuit waterperspectief natuurlijk niet slecht maar de

vraag is wel of aanvragers hier niet onnodig mee belast worden Dat is ook een verschil

ten opzichte van de windturbines waar die compensatie niet hoeft kan piaatsvinden In

artikei 1 tweede lid zit de complicatie dan vooral nog in het woord duurzaam je moet

een duurzame compensatie realiseren voor een activiteit die juist op grond van het

derde iid niet duurzaam gereaiiseerd wordt Is dit eerlijk Als je dit in de toelichting
kan uitleggen lijkt me het geen probleem

Ik zie de stukken graag tegemoet

Met vriendelijke groet

10 2e

]5 rws nl]Van 10 2e

Verzonden vrijdag 19 januari 2018 14 53

Aan HBJZ | ioK^

r DGRW 1 I0 2e IS minienm nl [

Dminienm ni

CC\[ 10 2e DGRWt10 2e

1Q 2e

Onderwerp RE Bgrteksten

Dag h0 2e^

Inderdaad handig om in het wijzigingsbesluit verder te werken Ik probeer volgende week de

artikelsgewijze toelichting aan te vullen voor de wijzigingen waarbij een toelichting nog
ontbreekt

Nog een drietal inhoudelijke reacties op jouw reactie

Wat betreft de formulering van art 5j zou dat ook in de artikelsgewijze toelichting kunnen Ik

begrijp wat je bedoelt maar vind het persoonlijk beter om dit in de toelichting op te nemen dan

het toevoegen van een nieuw begrip terreinen in het rivierbed in de beleidsregels Formeel

206242 0241



bestaat het rivierbed namelijk uit het hele gebied tussen de dijken dus zomerbed en winterbed

en vallen terreinen in dit gebied dus gewoon onder de definitie rivierbed

Wat betreft art 5k zou ik de noodzakelijkheid er wel graag inhouden Het rivierbed is nl geen

openluchtmuseum meet niet zo zijn dat er allerlei toeters en bellen bezoekerscentra e d

worden gerealiseerd bij een archeologisch monument Gaat wat mij betreft sec om wat nodig is

voor instandhouding Maar ik zal er nog even over nadenken bij het schrijven van de toelichting

En dan nog even over art 7 Het is niet de bedoeling dat de activiteiten die vergund worden

onder art 6 c worden vrijgesteld van de compensatieplicht art 7 2 Het gaat hier nl niet om

tijdelijke activiteiten die vergund kunnen worden onder art 3c en zijn vrijgesteld van

compensatieplicht vanwege de korte duur van de activiteit tot max circa 5 jaar Dit gaat om

lets anders het zijn in principe permanente activiteiten waarvoor een vergunning voor bepaalde
tijd wordt verleend zeg 15 a 20 jaar maar zou ook langer kunnen zijn waardoor de ruimte

die de activiteit inneemt in principe niet voor eeuwig wordt onttrokken uit het rivierbed maar

op lange termijn ook voor iets anders rivierverruiming of riviergebonden activiteit kan worden

gebruikt Bijvoorbeeld omdat er andere technieken zijn voor energieopwekking dan we nu

kunnen voorzien en grootschalige zonneparken misschien niet meer nodig zijn in 2100 Omdat

er een vergunning voor een lange termijn wordt verleend willen we wel gewoon compensatie
voor de waterstandseffecten Voor windmolens in het rivierbed bergend regime geldt conform

de beleidsregels windturbines in rijkswaterstaatwerken al dat er alleen een vergunning voor

bepaalde tijd kan worden verleend Dit principe willen we ook toepassen op andere duurzame

energietoepassingen zoals zonneparken

Groeten

10 2e

Van I iQ 2e [I0 2e h HBJZ [[
Verzonden woensdaq 17 januari 2018 19 53

Aanj [TQ 2^K2e KrajfON
CC I iQ 2e I ] HB1Z |I iQ 2e I| DGRW [[
Onderwerp RE Bgr teksten

j minienm nl]10 2e

] DGRW1Q 2e

Hallo| 10 2e |

Dank voor de nieuwe versie Hierbij een reactie bij jouw aanpassingen en opmerkingen in

tekstballonnen Daarnaast heb ik een eerste versie van het wijzigingsbesluit met een begin van

de toelichting op basis van de stukken van liQ 24 toeaevoead Hier kunnen we eventueel in

verder werken als dat overzichtelijker is Uiteindelijk moet toch alles samenkomen in een

document

Met vriendelijke groet

10 2e

Van |no 2e |QV2e^ ft q^DN [[

Verzonden woensdag 17 januari 2018 17 05

] DGRW d I0 2e i5 minienm nl

| 10 2e Dminienm ni l 10 2e l l0 2e

Onderwerp RE Bgr teksten

I5 rws nl110 2e

Aai 10 2e 1Q 2e DGRW

HBJZ ^ ^ 10 2e

Dag| i0 2e | e a

Gisteren hebben |T0 2e[t |i 0 2| en ik het gewijzigde voorstel voor de beleidsregels doorgesproken
Naar aanleiding van dit gesprek heb ik het gewijzigde voorstel grotendeels overgenomen in een

nieuwe versie waarin het tussenproduct niet meer zichtbaar is je ziet alleen wijzigingen t o v

de vigerende Bgr Zie bijiage met tekstvoorstel d d 17jan2018 In jouw versie heb ik mijn
reactie toegevoegd op de vragen die je hebt gesteld en een onderbouwing van de wijzigingen
die ik n a v het overleg met im 2ei ertP0 24 heb aangebracht in het concept Graag je reactie als

je het niet met de wijzigingen eens bent

Ik zal nu de gevraagde artikelsgewijze toelichtingen schrijven met als doel om op 2 februari

een versie te hebben incl toelichting op de wijzigingen

Groeten
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10 2e

Van |l I0 2e | dGRW [] 10 2^

Verzonden maanclag 15 januari 2018 12 56

Aan

Onderwerp FW Bgr teksten

]Sminienm nl]

CON [ DGRW1Q 2e10 2e

Hierbij heb ik het al

Van

Verzonden maandag 15 januari 2018 12 52

Aanj I I0 2e
^

DGRW j I0 2e ta minienm nl

Onderwerp Bgr teksten

HBJZle

Halld^^
Excuus het is er vrijdag tussendoor geglipt maar hierbij in ieder gevai een eerste gewijzigd
voorstel voor aanpassing van de Bgr Er zitten nog wei wat gearceerde vraagpunten in die

uitgezocht toegelicht moeten worden Het document heb ik vorige week voor jouw e mail aan

l|Ml^ met hem besproken

Dit is nog geen volledig concept van de wijzigingsvoorstellen is omdat daarvoor ook eerst de

acties van DGRW en RWS uitgevoerd moeten worden Het is ons inziens wenselijk om de

wijziging van de beleidsregeis samen met de toelichting en de wijzigingsvoorstellen voor de

handreiking aan de begeleidingscie te presenteren Hier hebben we het vorige week ook over

gehad het is de vraag of de begeleidingscie hier nu al naar moet kijken veel over kan zeggen
Wat we nu kunnen presenteren is niet meer dan een deel van een eerste stap Het is ons

inziens bovendien wel wenselijk noodzakelijk om concepten van de wijzigingsvoorstellen de

toelichting en de handreiking in de werkgroep te bespreken

Gelet op het bovenstaande en het feit dat een uitvoerbaarheidstoets door RWS in ieder gevai
op het oog vanuit ons perspectief wenselijk is lijkt inwerkingtreding op 1 april ambitious Zoals

gezegd streven we daar natuurlijk nog wel naar maar interne afstemming in begeleidings en

werkgroepen moeten we wel goed aanpakken om niemand te passeren

Met vriendelijke groet

10 2e
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10]nUE21fe HBJZVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

f10K2eri0K^ Thbjz

RE Beslispunten BGR

woensdag 31 januari 2018 13 28 54

noUtifi dijutrams ensmis V2
nnm^

Ha 10 2e

Ik heb het voorstel van EEB2i diagonaal doorgelezen

Het is inderdaad de vraag of dit wijzigingsvoorstel past binnen de bestuurlijke afspraken die

zijn gemaakt over de aanpassing van de Bgr n a v de evaluatie ik meen in de stuurgroep
Water Die afspraken zijn m i bepalend voor de wijzigingsvoorstellen die we nu aan het

vormgeven zijn voor de Bgr Als er redenen zijn om de Bgr op andere punten te wijzigen of om

op punten verder te gaan dan zal dat m i expliciet aan de minister moeten worden voorgelegd
Ook is inderdaad de vraag wat RWS hiervan vindt

Bijgevoegd een aantal opmerkingen van mij De eis van duurzame compensate lijkt mij
overigens geen belemmering zie mijn opmerking in de tekst

Zou jij onze opmerkingen richting DGWB en de andere leden van de werkgroep BGR willen

sturen

Wellicht is het ook goed om te vragen of en zo ja wanneer er nog een overleg met de

werkgroep wordt gepland om de wijzigingsvoorstellen te bespreken Of heb jij dat zo op het

netviies

Dank en groetentiSI®

I
Van K10 2en 10 2e HBJZ

~T I
Verzonden vvoensdag 31 januari 2018 09 52

Aan | iQ 2e | HBJZ | I0 2e |minienm nl

Onderwerp FW Beslispunten BGR

Had je het bericht van E5S2i| al gezien Bijgevoegd zijn notitie met wat opmerkingen van mij Ik

vind het bijzonder dat DGWB deze beweging maakt en ben benieuwd of dit afgestemd is met

RWS Ook vraag ik me af of de minister voor dergelijke mogelijkheden wel warm zou lopen
maar dat zullen we pas weten als we het aan haar voorleggen Wil je nog naar de notitie kijken
en of er opmerkingen over maken Als je geen tijd of zin hebt pak ik het gewoon direct met

DGWB op om te kijken wat eruitkomt

Groet [ToKlil

] DGRW

Verzonden dinsdag 30 januari 2018 16 53

] DGRW 1 I0 2e I5 minienm nl no 2el

tW2fe [ 10 2e

5 rw s nl [

Aan 10 2e

10 2e 5 rws nl 10 H10K2e10K2e

10 2e

I M0W2I 10 2e IQrws nl m0 2e |
10 2e I HBJZ \ 10 2e minienm nl

Onderwerp RE Beslispunten BGR

] minienm nlHBJZ C~MM

Beste mensen

Ik zou een voorstel doen tav duurzame energietoepassingen Het heeft even geduurd maar

hierbij in ieder geval een poging

met vriendelijke groet

10 2e I

tel 31^ QQ 2e
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Van iQ 2e ^ | dgRW

Verzonden woensdag 20 december 2017 16 33

Aan | lQ 2e || QN J 10 2e B rw nl

1 10 2e ZN ] 10K2e @rws nl l 1Q 2^Q 2^

1E 2^D l 10 2e DnA s nl l 10K2e l| I0 2e | HBJZ

j 10 2e ~bminlpnm nl I0 2e | HBJZ J tl0 2e tminienm nl

Onderwerp RE Beslispunten BGR

D DGRW1Q 2e

10l 2ei

Beste allemaal

Hierbij nogmaals de beslispunten mpt hii ieder punt een actiehouder Ook stuur ik deze keer de

aangepaste beleidsregels toe die| had opgesteld tijdens ons overleg

10 2e
lukt het om op vrijdag 12 januari een nieuwe versie van de beleidsregels af te

hebben waarin al deze punten zijn verwerkt De meeste punten zijn al verwerkt tijdens ons

overleg maar er zijn een paar uitzoekvragen bij

Op 24 januari hebben wij namelijk een overleg gepland met de begeleidingscommissie aan wie

wij onze versie van nieuwe regels willen voorleggen

Als er opmerkingen zijn hoor ik het graag

GroetenCESZl

Van | io 2e _ dGRW

Verzonden maandag 11 december 2017 18 40

AanjmOK2ej1Q 2^PKge ] ON10 2e

]g rws nl

ZN j 10 2e IStrws nl

10 2e |0rws nb I 1Q 2e h0 2e

iOK2e n HBJZ io 2e Iminlenm nbr
10K2e Pminienm nl

] minienm nl] DGRW1 10 2e 1Q 2e

1Q a 10 2e CD

HBJZ I0 2e pminienm nl

IDGRW

I0 2e

1Q 2e

Onderwerp RE Beslispunten BGR

Beste allemaal

Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet afgelopen vrijdag wat mij betreft een

goede bijeenkomst waarin we de BGR weer een stap verder hebben gebracht

Hierbij het verslag dat wil zeggen de memo met daarin de reacties van de werkgroep
verwerkt De inleiding is ook aangepast Graag ontvang ik

Reacties en of aanvullingen op dit verslag als lets niet goed staat

Reacties op de uitwerkingspunten waar we niet aan toe zijn gekomen Deze zullen I0 2e

|io 2e| en ik in de komende weken zelf verwerken

De uitwerkingen van de acties als die bij je naam staat Maar dit zullen we de komende

periode gewoon in overleg uitwerken

Groeten en tot ziens

I 10K2e

Oorspronkelijke afspraak
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iQ 2e I DGRWVan

Verzonden vrijdag 17 november 2017 10 48

Aan l I0 2e \ nGRWiflTOZ^ t^^MejpGRW | 1Q ^4PN I lQ 2e

n0 2e|i DGRW I 10 l 10X2e rn l 10K2eR

DGRW

HBJZ10 2e 10 2e

10 2e] HBJZ

Onderwerp Beslispunten BGR

Tijd vrijdag 8 december 2017 10 00 12 30 UTCh 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome

Stockholm Wenen

Locatie D 1 37 RWS Westraven Utrecht

10 2e

Beste allemaal

Over een week buigen we ons over de aanpassing van de BGR Hierbij de memo waarin alles op
een rijtje is gezet Het zijn 8 bespreekpunten en nog 6 uitwerkingspunten Willen jullie deze

punten alvast doornemen voor dit overleg zodat we tijdens het overleg snel tot de kern van het

punt kunnen komen

Ik stuur ook het voorstel van de aanpassing mee van de regels zijn

g 1|6\ 2g lik begreep van

vergunbaarheid Als je die af hebt zou je die dan ook naar de groep willen sturen Wellicht dat

we die kunnen gebruiken als we de punten doornemen Ik heb hem ook even op de agenda
gezet

^pn I ffK^ej I dat jij bezig bent met een memo over tijdelijkheid van

Als agenda stel ik voor

09 45 10 00 inloop
10 00 10 10 welkom en voorstellen ik denk vooral voor lio 2e| en mijzelf
10 10 11 30 bespreekpunten
11 30 11 45 koffiepauze
11 45 12 15 uitwerkingspunten
12 15 12 30 memo| 1 io 2e | over tijdelijkheid

Groeten en tot volgende week

5E2^
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Verduurzaming energievoorziening

Voorstel voor nieuwe artikelen in de Bgr

a fluiklige 6c te vervangen door nieuw artikel 6c

I }

Verduurzaming van de energievoorziening van in het rivierbed bestaande bedrijven en activiteiten

b In te voegen nieuw artikel 6d oude 6d wordt 6e

Zonnepadten en windmolens en deze redelijkerwijs nietbuHen het rivierbed kunnen warden

gereaiiseerd

c Nieuw punt in artikel 7

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor het geven van de toestemming bedoeid in

artikel 6 aanhefen onderdeel d nieuw met dien verstande dat de vergunning zal warden

verleend voor een bepaalde termljn en dat de resterende waterstandseffecten of de afname van

het bergend vermogen warden gecompenseerd gedurende de termijn dat de vergunning van

kracht is en waarbij de financiering en de tijdige reaiisering van de maatregelen gezekerd zijn

Toelichting

Met de huidige beleidsregels grote rivieren is het in het gebied van de grate rivieren niet mogelijk om

een windmolen of zonnepanelenpark te bouwen t^zij de initiatiefnemer tegelijkertijd extra

investeringen doet om maatregelen te nemen die ifieer ruimte voor de rivier opieveren In de praktijk

blijkt dat niet of nauwelijks mogelijk Ook voor al bestaande activiteiten in het gebied van de grote
rivieren zoals bijvoorbeeld een betonfabriek is het niet mogelijk om de energievoorziening te

verduurzamen omdat dit een niet riviergebonden activiteit betreft Alleen de bestaande rivier

gebonden activiteiten zoals een jachthaven kunnen onder de huidige regels hun energievoorziening
verduurzamen

Verduurzaming van de energievoorziening is wenselijk om de energiedoelstellingen van het kabinet te

halenruit de evaluatie van de beleidsregels grote rivieren is naar voren gekomen dat het iwenselijk is

dat ook het gebied van de grote rivieren in beginsel beschikbaar komt voor verduurzaming van de

energievoorziening Provincies en gemeenten hebben en ontwikkelen ruimtelijk beleid om de aanleg
van zonneparken en windmolens meerdan nu mogelijk te fetpen

I
—

Met een aanpassing van de huidige beleidsregels grote rivieren wordt het beter mogelijk dat ten

eerste de aT bestaande activiteiten hun energievoorziening kunnen verduurzamen en ten tweede dat

zonneparken en windmolens in het gebied van de grote rivieren gereaiiseerd kunnen Worden

Duurzame energietoepassingen voor bestaande activiteiten alsmede zonneparken en windmolens

worden toegevoegd aan de activiteiten die in het stroomvoerend deel van het rivierbed nu al mogelijk

zijn te weten activiteiten met een groot openbaar belang art 7a en activiteiten met een

zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven art

Verduurzaming van de energievoorziening van bestaande bedrijven en activiteiten

1
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Voor de verduurzaming van de energievoorziening van bestaande activiteiten is gekozen voor de

bredere formulering duurzame energietoepassingen zodat deze bestaande activiteiten bun

energievoorziening niet alleen kunnen verduurzamen door gebruik te maken van zonne en

windenergie maar ook door productie van energie uit andere hernieuwbare energiebronnen zoals

aardwarmte biogas stortgas mestvergistingsgas en rioolwaterzuiveringsgas

Duurzame energietoepassingen worden niet generiek mogeiijk gemaakt want ze kunnen alieen voor

bestaande activiteiten en dus eerder vergunde activiteiten in het grote rivierengebied worden

gereaiiseerd Dat betekent dat de energietransitie en duurzame energieopwekking niet groter zai zijn
dan die nodig is^voor deze bestaande bedrijven De bedoeling van deze beperking is dat ieder bedrijf
in het grote rivierengebied zijn eigen energievoorziening kan verduurzamen maar productie voor

anderen is niet de bedoeling noch buiten noch binnen het grote rivierengebied

Zonneparken en windmolens

Naast verduurzaming van de energievoorziening van bestaande activiteiten is er voor gekozen om

voor twee vormen van hernieuwbare energiebronnen te weten zonne en windenergie ook mogeiijk te

makerP

Beperking tot zonneparken en windmolens

Het nieuwe artikel 7ibeperkt zich alleen tot realisatle van Installatles voor productie van zonne en

windenergie omdat voor de productie van energie uit de hier bovengenoemde andere hernieuwbare

energiebronnen Uitgebreidere installaties en voorzieningen nodig zijn dan voor zonne en windenergie
ze vaak alleen ini combinatie met andere activiteiten realiseerbaar zijn een stortplaats

riooizuiveringsinstailatie en vaak ook neven of afValproducten opieveren

Geen permanent ruimtebeslag

Zonneparken en windmolens hebben een beperkte en overzienbare levensduur Deze installaties

zuiien dan ook na een gebruiksduur van hooguit enkeie 10 tailen jaren verwijderd of geheei

vervangen moeten worden Voor windmolens in het rivierbed geldt conform de beleidsregels
windturbines in rijkswaterstaatwerken al dat er alleen een vergunning voor bepaalde tijd kan worden

verleend Dit principe gaat ook gelden voor zonneparken Een vergunning zai dan ook alleen voor

bepaalde tijd wordt verleend zeg 15 tot 25 jaar waardoor de ingenomen ruimte niet permanent

onttrokken wordt aan de ruimte die in de eerste plaats bestemd is en in principe ook moet blijven voor

het bergen en afvoeren van water De ruimte komt dus na het aflopen van de vergunningsduur weer

vrij voor rivierverruiming of een riviergebonden activiteit De vergunningverlener zai in de vergunning

voorwaarden opnemen waarondereen financiele zekerstelling om te garanderen dat de

vergunninghouder de zonneparken en windmolens aan het einde van de termijn zai ontmantelen en

verwijderen De vergunning zou ook eventueel kunnen worden verlengd of vernleuwd na afloop van de

termijn maar pas nadat een nieuwe afweging heeft plaatsgevonden onder de dan aanwezige

omstandigheden Hoewel de aanleg van zonneparken en windmolens in beginsel in het gehele gebied
van de grote rivieren mogeiijk wordt maken de eisen van tijdelijkheid en de verplichting tot het

verwijderen van de installaties het niet tot een echte generieke uitzondering

Compensate van waterstandseffecten is noodzakeiijk

Voor tijdelijke activiteiten zoals bepaald in artikel 3 is geen compensate van waterstandeffecten of

voor afname van bergend vermogen noodzakeiijk Het gaat hier om een activiteiten van hele korte

duur zoals bijvoorbeeld een seizoen De vergunning voor zonneparken en windmolens wordt

weliswaar voor bepaalde tijd verleend maar het gaat dan om een langere termijn Het kan niet

worden voorzien hoeveel windmolens en zonneparken zuiien worden gereaiiseerd Cumulatief kan het

2
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waterstandseffect wel aanzienlijk zijn Compensatie voor de waterstandseffecten is dus noodzakelijk
om te voorkomen dat de waterveiligheid nadelig wordt beinvloed Dat mag nimmer hetr geval zijn in

het rivierengebied Loslaten van de compensatie eis voor niet permanente activiteiten als zonnevelden

en windmolens zou betekenen dat de overheid rivierbeheerder Rijkswaterstaat of dijkbeheerder

Waterschap maatregeien zou moeten nemen om de nadeiige effecten voor waterstand en bergend

vermogen ten gevolge van de aanieg van zonneparken of windmolens teniet te doen De eis van

duurzame compensatie die geldt voor andere niet rivier gebonden activiteiten is in dit geval overbodig
omdat de activiteit zelf niet permanent is Als een initiatiefnemer het waterstand verhogeride effect

van een zonnepark bijvoorbeeld compenseert door uiterwaardafgraving dan zal het dus alleen

gedurende de aanwezigheid van het zonnepark voor hem noodzakelijk zijn om de uiterwaardafgraving
in stand te houden en natuurlijke opslibbing te voorkomen of te verwijderen

Alleen zonneparken en windmolens in het rivierbed als ze niet elders kunnen worden gereallseerd

Naast het stellen van hierboven genoemde eisen en voorwaarden geldt ook de belangrijke beperking
dat de zonneparken en windmolens niet redelijkerwijs buiten het rivierbed gerealiseerd kunnen

worden Dit is een goede waarborg om het volbouwen van het rivierbed met zonneparken en

windmolens te voorkomen

Voor de afweging of ze ook buiten het rivierbed zouden kunne worden gerealiseerd gelden onder

andere de omgevingsvisies van de provincies en de bestemmingsplannen van de gemeenten Zij

geven daarin aan aan welke ruimtelijke voorwaarden voldaan moet worden en waar locaties te vinden

zijn waar windmolens en zonneparken eventueel mogelijk zijn

In ^zijn omgevingsvisie heeft de provincie Zuid Holland ten aanzien van zonnevelden aangegeven dat

deze vorm van enkelvoudig ruimtegebruik in een provincie waarin onbebouwde ruimte een schaars en

waardevol goed is een terughoudende benadering voor die open ruimte op zijn plaats is in

combinatie met een stimulerende benadering voor de bebouwde ruimte Omdat zonnevelden een

relatief nieuw fenomeen zijn wil de provincie wel experimenteerruimte bieden voor zonne initiatieven

buiten bestaand stedelijk en dorpsgebied Daarbij gaat de voorkeur uit naar initiatieven waarvan de

plek nog niet exact is bepaald en er ruimte is om te zoeken naar de juiste plek voor het initiatief

afhankelijk van de lokale situatie

De provincie Gelderland heeft in december 2017 zijn omgevingsvisie geactualiseerd om richtlijnen te

geven voor de ontwikkeling van en locaties voor grote zonneparken Hiermee wil de provincie

duidelijkheid geven ten aanzien van de on mogelijkheden en tegelijkertijd voorkomen dat onnodige

vertraging wordt opgelopen bij de toepassing van grondgebonden opwekking van elektriciteit uit zon

Bijgevoegde kaart geeft een indruk van de locaties waar volgens de provincie Gelderland niet mogelijk

zijn in rood op de kaart aangegeven respectievelijk Onder voorwaarden mogelijk zijn in geel op de

kaart aangegeven

3
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1 10K2e L DGRWVan

Aan

n 0u2eT

1uii^e i IO 2s HBJZ
^

tL nGRw|tlQI^2a f2^ l robNV 10 2eCc icmluxze

1Q 2e ThBJZ

Onderwerp

Datum

Bijiagen

RE Beslispunten BGR

donderdag 1 februari 2018 12 06 11

3 Bgr biil3Q6 la PunisQfiwiizfi sarn^fivattind V3H het 3dvigs V9n RHDHV rnfit hiQhlioht duurzsiTjfi

energje docx

Rfir AanbiedifiQSfQrmulier maart 2017 met Kiahliaht duufyamf^ ftfifirnis riggx

Reactie op notitie Standpunten DIM met hiahijoht duur7ame eneraie docx

Hi 10 2e

Dank voor jullie reactie in de notitie ik zal de vragen proberen te beantwoorden

Ook dank voor je email Ik heb daarin een reactie gegeven omdat ik niet zo goed kan plaatsen
Het kan zijn dat ik lets over het hoofd zie

Nog even teruggrijpend op wat tot nu gebeurd en ter toelichting op wat ik geprobeerd heb te

doen

De lenM werkgroep heeft op 8 december vergaderd en mij gevraagd een voorstel te

doen Dat heb ik nu gedaan Ik ben uitgegaan van de conclusie van de werkgroep bij
beslispunt 5

Tijdens die vergadering hebben we ook de notitie tijdelijk ruimtegebruik rivierbed grote
rivieren besproken De conclusie was dat er korte en relatief lange termijn tot circa 25

jaar geen juridische belemmeringen zijn
Ik heb de hoofdstukken 2 3 2 4 en 2 5 van het RHDHV rapport gebruikt 2 3 komt in 6c

terecht 2 4 komt in 6d terecht rnaar wordt ontgeneriekt ofwel gemaatwerkt op
basis van 2 5 plus onderzoek vartEI^Uoor het stellen van de tijdelijkheidsvoorwaarde
in 7

Ik ben bij het maken van het voorstel verder uitgegaan van de aangegeelde passages

in de drie bijgevoegde documenten Is er meer dat ik moet meenemen en niet gezien
heb

met vhendelijke groet

10X2e

tel 31 £
10 2e

Van l lQ 2e |fi0V2el HBJZ

Verzonden woensdag 31 januari 2018 18 39

Aan ] DGRW 1 iQ 2e [tminienm nl

CC io 2e I DGRW I iQ 2e @minienm nl

j I0 2e ^rws nl io 2e ZN | iQ 2e g rws nl

CD | 10 2e Prws nl | 10 2e | HBJZ | 1Q 2e |minienm nl

Onderwerp RE Beslispunten BGR

10 2e

ON10 2e

10 l 10K2e 1

Hallo 5M2H e a

i|O 20fen ik hebben naar de notitie gekeken Hierbij met vragen en opmerkingen van onze kant

Het is de vraag of dit wijzigingsvoorstel past binnen de bestuurlijke afspraken die zijn
gemaakt over de aanpassing van de Bgr n a v de evaluatie Wat past niet Door welke

bestuurders zijn welke afspraken wanneer gemaakt Kan zijn dat ik lets over het hoofd zie Ik

ga uit van de passages in de drie bijgevoegde documenten die ik geel heb gemaakt als

uitgangspunt In het verslag van de stuurgroep water staat niets over duurzame energie Wat

heb ik niet wat jullie wel hebben aan bestuurlijke afspraken Ben ik verder gegaan dan in de

gele passages is aangegeven Volgens mij niet maar kan zijn dat ik het anders zie dan jij Die

afspraken zijn bepalend voor de wijzigingsvoorstellen die we nu aan het vormgeven zijn voor de

Bgr Eens maar dan moet ik wel de afspraken volledig hebben Als er redenen zijn om de Bgr

op andere punten te wijzigen of om op punten verder te gaan dan zal dat expliciet aan de

minister moeten worden voorgelegd Natuurlijk Uiteraard doen we dat als we de wijziging voor

vaststelling aanbieden maar daarbij moet er dan wel open kaart worden gespeeld over hoe de

wijziging zich verhoudt tot de evaluatie en de gemaakte afspraken Natuurlijk open kaart

spelen is altijd wenselijk Bovendien moeten de wijzigingsvoorstellen voordat het zover is nog
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door RWS worden bekeken getoetst op uitvoerbaarheid Dat is volgens mij aan RWS om te

besluiten hadden we dat niet zo afgesproken Hebben ze al besloten

Onder andere vanwege dit punt lijkt het goed toch nog een keen de wijzigingsvoorstellen in de

werkgroep te bespreken Nog een keer bespreken is prima maar graag dan ook dezelfde

uitgangspositie t a v de bestuurlijke afepraken zie boven Wat mij betreft het liefet dan met

een eerste voliedig concept van het wijzigingsbesiuit dus met artikelen en toeiichtingen Wat

mij betreft ook Ik begrijp dat een voorzet voor het alaenfieen deel van de toelichting en

aanvulling van de artikelgewijze toelichting nog bij[OOK^ligt ^I0 2e |is dat zo

Met vriendelijke groet

10 2e

D DGRW

Verzonden dinsdag 30 januari 2018 16 53

Aan I 10 2el nGRW l 10 2e

]5 rws nl

Van 10 2e

Ila minienm nl noK2e |^ 10 3141^^DN
2N | I0 2e B rws nl 10K1 1Q T2^

]Dminipnm nl

i 10 2e I0 2e

CD | 10 2e ]i rws nl I0 2e | van Danny HBJZ [

minienm nl

10 2e

] HBJZ

Onderwerp RE Beslispunten BGR

10 2e n0 2e

Beste mensen

Ik zou een voorstel doen tav duurzame energietoepassingen Het heeft even geduurd maar

hierbij in ieder geval een poging

met vriendelijke groet

n0 2e

tel 31 6 10 2e

Van I iQ 2e
^

\ dgRW

Verzonden woensdag 20 december 2017 16 33

Aan I 1Q 2e | ON j 10K2e ISrws nl

] I I0 2e [ZN j l0K2e tSrws nl l lQ 2g|0 l2^

1p 2^n l 10 2e PnA s nl | I 10 2e hnypp

l 10 2e Dminienm nl 1Q 2e | HBJZ j lQ 2e minienm nl

Onderwerp RE Beslispunten BGR

] DGRW10 2e

10 2e

HBJZ

Beste allemaal

Hierbij nogmaals de beslispunten met bij ieder punt een actiehouder Ook stuur ik deze keer de

aangepaste beleidsregels toe dle| iQX2e ]ai had opgesteld tijdens ons overleg

10 2e@ lukt het om op vrijdag 12 januari een nieuwe versie van de beleidsregels af te

hebben waarin al deze punten zijn verwerkt De meeste punten zijn al verwerkt tijdens ons

overleg maar er zijn een paar uitzoekvragen bij

Op 24 januari hebben wij namelijk een overleg gepland met de begeleidingscommissie aan wie

wij onze versie van nieuwe regels willen voorleggen

Als er opmerkingen zijn hoor ik het graag

Groete G0 2e

] DGRWVan 1Q 2e
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Verzonden maandag 11 december 2017 18 40

Aan noH2e|0 2^ iroe^ DPiRW l 10 2e la minienm nl 10 2e | qN

l iQ 2e I5 rws nl iQ 2e | DGRW l iQ 2e t minienm nl

10 2e |zN j 10 2e ^rwvni I lQ g lO 2^ CD

| I0 2e prws nl I I0 2e [in p HRI7 ^ [10 2e Dminienm nl

I0 2e I HBJZ I0 2e lminienm ni
I0 2e ^DGRW

S minienm nl10 2e

Onderwerp RE Beslispunten BGR

Beste allemaal

Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet afgelopen vrijdag wat mij betreft een

goede bijeenkomst waarin we de BGR weer een stap verder hebben gebracht

Hierbij het verslag dat wil zeggen de memo met daarin de readies van de werkgroep
verwerkt De inleiding is ook aangepast Graag ontvang ik

Readies en of aanvuilingen op dit versiag ais iets niet goed staat

Readies op de uitwerkingspunten waar we niet aan toe zijn gekomen Deze zuilei 10 2e

|io 2e| en ik in de komende weken zelf verwerken ——

De uitwerkingen van de adies als die bij Je naam staat Maar dit zuiien we de komende

periode gewoon in overieg uitwerken

Groeten en tot ziens

10 2e

Oorspronkelijke afspraak

Van I iQ 2e _ dgrW

Verzonden vrijdag 17 november 2017 10 48

Aan I io 2e ^ DGRW TO]i2e}^ E J tS0^ DGRW ^

M2g DGRW | I0 2e ^N l dOKKioM CD

DGRW

ON [10 2e 10 2e

HBJZe

HBJZ

Onderwerp Beslispunten BGR

Tijd vrijdag 8 december 2017 10 00 12 30 UTC i 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome

Stockholm Wenen

Locatie D 1 37 RWS Westraven Utrecht

10 2e10 2e

Beste aiiemaai

Over een week buigen we ons over de aanpassing van de BGR Hierbij de memo waarin aiies op
een rijtje is gezet Het zijn 8 bespreekpunten en nog 6 uitwerkingspunten Willen jullie deze

punten aivast doornemen voor dit overleg zodat we tijdens het overleg snel tot de kern van het

punt kunnen komen

Ik stuur ook het voorstel van de aanpassing mee van de regels zijn

ai|0 2fe ik begreep van io 2e| en I io 2e | dat jij bezig bent met een memo over tijdelijkheid van

vergunbaarheid Als je die af hebt zou je die dan ook naar de groep willen sturen Wellicht dat

we die kunnen gebruiken als we de punten doornemen Ik heb hem ook even op de agenda
gezet

Als agenda stel ik voor

09 45 10 00 inloop
10 00 10 10 welkom en voorstellen ik denk vooral voor |io 2e| en mijzelf
10 10 11 30 bespreekpunten
11 30 11 45 koffiepauze
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11 45 12 15 uitwerkingspunten
12 15 12 30 memo| 1 lQ 2eri over tijdelijkheid

Groeten en tot volgende week

ms2^
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Bijiage 1 Puntsgewijze samenvatting van adviesvoorsteilen RHDHV

RHDHV ziet mogelijkheden voor een verantwoorde verruiming van de BGR met de

volgende stappen
• Verhelder het doel de werkingssfeer en de uitvoeringspraktijk van de Beleidslijn

grote rivieren Bgr voor groter begrip en draagviak
• Creeer ruimte voor initiatieven die niet ten koste gaan van waterveiligheid
• Versterkde gebiedsgerichte benadering van initiatieven binnen randvoorwaarden

Nadere duiding van deze stappen zijn

Verhelder het doel en de werkingssfeer van de Beleidslijn grote rivieren Bgr
• Herformulering van het doel van de Bgr
• De ordening en status van de onderdelen van de Bgr te verhelderen

• Aanpassingen in regime van gebieden stroomvoerend en bergend regime
o Lokaal en op kleine schaal begrenzingen aanpassen op verzoek

o Een nader te bepalen selectie van hoogv atervrije terreinen en hooggelegen
gebieden te wijzigen van stroomvoerend naar bergend regime

o De termen stroomvoerend en bergend te veranderen in primair en secundair

rivierbed

• Verdere verbetering van de samenwerking tussen overheden

• Huidige uitwerking van zo gering mogelijke waterstandverhoging te handhaven

Creeer ruimte voor initiatieven die niet ten koste gaan van waterveiligheid
• Verruim de wijze waarop kleine activiteiten mogelijk zijn door

• Slopen en vervangen door nieuwbouw formeel mogelijk te maken regels
o 10 uitbreiding toepassen op aaneengesloten terrein van een eigenaar

handreiking
o 10 uitbreiding niet meer per subfunctie berekenen handreiking
o 10 uitbreiding niet over oppervlakte en volume maar over oppervlakte of

volume te berekenen handreiking
• Verhelder het begrip openbaar belang
• Verruim het aantal en de omschrijving van riviergebonden activiteiten door

• Een beperkt aantal riviergebonden activiteiten toe te voegen extensieve

uiterwaardrecreatie specifiek aan scheepvaart gelieerde activiteiten en agrarische
activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden

• Verruimen riviergebonden activiteit natuur naar natuur cultuurhistorische

landschapselementen en waterkwaliteit

• Opnemen van een verwantschapscriterium waarmee ruimte wordt gecreeerd voor

niet riviergebonden activiteiten wanneerdeze bijdragen aan continuering of

verduurzaming van de energievoorziening van bestaande riviergebonden activiteiten

• Mogelijk maken van duurzame energie afhankelijk van wind of zon ook in het

stroomvoerend regime
• Juridische casestudie voor tijdelijk ruimtegebruik

Versterk de gebiedsgerichte benadering van initiatieven binnen

randvoorwaarden door

• De oorspronkelijke intentie van een gebiedsplan en artikel 6d per saldo meer

ruimte voor de rivier te verhelderen

• Gemeenten en provincie te adviseren om een proactieve rol te nemen in het

verbinden van initiatieven met een ondersteunende rol van RWS en waterschappen

bij het uitwerken van potentiele maatregelen voor rivierverruiming
• Een actievere faciliterende rol van overheden

• Actiever te kijken of initiatieven kunnen meekoppelen met lopende dijkversterkingen
of rivierverruimende projecten

• Financieel bij te dragen uit publieke middelen aan de bekostiging van

rivierverruimende maatregelen in combinatie met de compensatieopgave
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Verkennen van de mogeiijkheden om vaker en in meer gebieden de

rivierverruimende opgave in te vullen door een financiele afdracht van de private
initiatiefnemer aan de publieke uitvoerder van een rivierverruimende maatregel
Casestudies starten voor compenseren op gebiedsniveau
Actualiseren van het artikel over PKB Ruimte voor de Rivier
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Stuurgroep Water

Agendapunt 3 Advies aanpassing Beleidslijn grote rivieren Bgr

1 Datum tijd SG Water 29 maart

2 Indienende organisatie
en contactpersoon

lenM DGRW Directie Algemeen Waterbeleid en

Waterveiligheid lope ] en io 2e |

3 Doel agendering Bespreking onafhankelijk advies van RHDHV over

aanpassing van de Bgr en besluit over aanpassing Bgr

4 Voorgesteld besluit Een aanpassing van de Bgr op onderdelen

Instemmen met het in stand houden van de ambtelijke

begeleidingsgroep en hiervoor capaciteit beschikbaar te

stellen

5 Aanleiding urgentie In 2016 is de Bgr geevalueerd In de Stuurgroep Water

van 7 aprii 2016 is afgesproken een aantal

aanpassingsvoorstellen uit de evaluatie nader uit te

werken gericht op het verbeteren van de uitiegbaarheid
en uitvoering van de Bgr en het optimaliseren van het

afwegingskader De stuurgroep heeft besloten om de Bgr

niet fundamenteel te herzien DG Ruimte en Water heeft

het bureau RHDHV opdracht verleend om deze nadere

uitwerking uit te voeren en te komen tot een

onafhankelijk advies over aanpassing van de Bgr

6 Samenvatting inhoud Het advies van RHDHV stelt een verantwoorde verruiming

van de beleidslijn grote rivieren voor waarbij RHDHV uit

gaat van het voorzorgsbeginsel zuinig omgaan met de

beschikbare ruimte mede in het licht van stijgende

afvoeren als gevolg van klimaatverandering Het

waterveiligheidsbelang wordt voorop gesteld en de

voorwaarde om bij ingrepen waterstandsneutraal te

compenseren blijft gehandhaafd zodat

overstromingsrisico s niet worden afgewenteld Een

beperkt aantal voorstellen vereist een aanpassing van

de beleidsregels zelf Hierin kan lenM zich goed vinden

lenM neemt daarom het advies van RHDHV over op 2

voorbehouden na Dit betekent concreet dat

1 lenM de voorstellen overneemt gericht op het

verhelderen van het doel werkingsfeer en

uitvoeringspraktijk van de Bgr lenM wil met name

inzetten op het verbeteren van de uitvoering en

uitiegbaarheid van de Bgr Dit is van belang voor het

begrip en draagviak voor de Bgr Het is hierbij de

ambitie om sneller helderheid te verschaffen of een
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initiatief doorgang kan vinden of niet In het advies

worden hiervoor voorstellen gedaan Niet alleen op

projectniveau maar ook op gebiedsniveau zie ook 3

Samenwerking is hierin een sleutelwoord Dit vereist

een gezamenlijke inspanning van Rijk en regionale
overheden ieder vanuit zijn eigen rol en

verantwoordelijkheid Dit past ook in de cultuur van de

Omgevingswet

2 lenM ruimte geeftaan het realiseren van kleine

activiteiten die niet ten koste gaat van waterveiligheid
Dit kan door de beleidsregels op de volgende punten
aan te passen

Het uitbreiden van riviergebonden activiteiten met

extensieve uiterwaardenrecreatie fietspaden en

bruggetjes scheepvaartgelieerde activiteiten

agrarische activiteiten voor beheervan buitendijkse

gebieden
Het mogelijk maken van verduurzaming van de

bedrijfsvoering van riviergebonden activiteiten o g v

energievoorziening verwantschapscriterium
Toestaan van sloop van aanwezige bebouwing en deze

te vervangen door nieuwbouw

Verruimen riviergebonden activiteit natuur met

cultuurhistorische landschapselementen en

waterkwaliteit

3 lenM een inventarisatie onderzoek zal starten naar

hoogwatervrije en hooggelegen terreinen die

vrijgegeven kunnen worden dan wel onder bergend
regime kunnen vallen 2 fasen aanpak
of en zo ja onder welke voorwaarden compenseren

op gebiedsniveau mogelijk is gericht op

natuurontwikkeling
tijdelijk ruimtegebruik

4 lenM zal zich inzetten voor het versterken van de

gebiedsgerichte benadering door gemeenten en

provincies te ondersteunen bij gebiedsplannen
vanuit haar verantwoordelijkheid voor

waterveiligheid Een gebiedsgerichte benadering
biedt mogelijkheden voor ruimtelijke
ontwikkelingen en grotere waterveiligheid

lenM maakt bij de volgende twee adviezen van RHDHV

een voorbehoud

1 Het generiek uitzonderen van duurzame energie in het

rivierbed van de voorwaarden voor niet riviergebonden
activiteiten Dit kan ruimte opsouperen voor

riviergebonden activiteiten die geen alternatieve

locatie hebben Hier wordt een maatwerk opiossing
voorgestaan o a via het verwantschapscriterium zie

punt 2 hierboven

2 Het onderzoeken dan wel oprichten van een nationaal

afkoopfonds Naast vraagtekens over de juridische en

praktische uitvoerbaarheid wil het Rijk niet

verantwoordelijk worden risicodrager zijn voor het
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realiseren van rivierverruimende maatregelen om

lokale en regionale economische initiatieven in het

rivierbed mogelijkte maken lenM ziet wel kansen in

werk met werk maken waar ruimtelijke

ontwikkelingen efficient en doelmatig zijn

meegekoppeld met de waterveiligheidsopgave Een

goed voorbeeld is de gebiedsontwikkeling Ooijen
Wansum

7 Afstemming Het onderzoek over aanpassing van de Bgr heeft plaats

gevonden in een open en participatief proces met

relevante stakeholders

Maatschappelijke organisaties zijn daarnaast via het

overleg Infrastructuur en Milieu OIM betrokken Zie

bijiage 2 voor hun advies n a v de evaluatie en

standpuntennotitie n a v het advies voor aanpassing van

de Bgr
Net als bij de evaluatie is een brede begeleidingsgroep

ingesteld met vertegenwoordigers van provincies

riviergemeenten waterschappen RWS en DGRW gericht
op het borgen van de kwaliteit van het proces en de

inhoud

De regionale stuurgroepen i h k v het Deltaprogramma
zijn gemformeerd over het vervoigtraject Bgr en over het

concept adviesrapport van RHDHV

8 Financiele gevolgen Nvt

9 Politick bestuurlijke

aandachtspunten

Balans waterveiliaheid en ruimtelijke ontwikkelino

De Bgr bevindt zich op het snijvlak van waterveiligheid en

ruimtelijke ordening De Bgr is een beheerinstrument en

vormt het kader voor het beoordelen van toelaatbaarheid

van activiteiten in het rivierbed De

waterveiligheidsdoelstelling van de Bgr staat bij

stakeholders niet ter discussie Over welke ruimtelijke

ontwikkeling binnen de randvoorwaarde van

waterveiligheid verantwoord is kunnen partijen van

mening verschillen

lenM neemt bij de aanpassing van de Bgr in acht dat

programma s als Ruimte voor de Rivier en Maaswerken

aanzienlijke investeringen hebben gevergd om

waterstanddaling te bereiken en dat ook de aankomende

decennia lange termijn ambitie rivieren nog aanzienlijke

investeringen nodig zijn om ook voor de toekomst een

robuust riviersysteem in stand te houden lenM wil

voorkomen dat investeringen verder moeten opiopen als

gevolg van te veel activiteiten in het rivierbed

Samenwerkina biedt arote kansen

In het advies zijn voorstellen gedaan om de

samenwerking te verbeteren zodat eerder duidelijkheid is

over de voorwaarden voor bouwen in het rivierbed en de

toelaatbaarheid van een initiatief Dit vergt een pro
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actieve en open houding van alle betrokken partijen

Versterken aebiedsaerichte benaderina

Ook het versterken van de gebiedsgerichte benadering

vraagt een pro actieve benadering van partijen vanuit hun

rol en verantwoordelijkheid Gemeenten en provincie als

eerstverantwoordelijke gebiedsregisseur in het verbinden

van initiatieven en van RWS en waterschappen een

ondersteunende rol bij potentiele maatregelen voor

rivierverruiming Provincies zien compensatie op

gebiedsniveau als belangrijke voorwaarde voor de

kansrijkheid van de gebiedsgerichte benadering

Daarnaast zouden zij graag zien dat de nnogelijkheden

voor een nationaal afkoopfonds voor rivierverruimende

maatregelen verder worden verkend

Doorwerkina in Barro

De aanpassingen van de beleidsregels dienen ookte

worden overgenomen in het Barro in de OW wordt dit het

Besluit kwaliteit leefomgeving om ervoor te zorgen dat de

wijzigingen ook in het ruimtelijk spoor doorwerken

strengste regime geldt Streven is dat de Minister in de

SG Water helderheid geeft over wanneer doorwerking in

het Barro plaatsvindt

DUkversterkina en zoraplicht

In de evaluatie van de Bgr is geconstateerd dat

dijkversterkingen door beheerders onder de zorgplicht van

het Waterbesluit vallen en niet onder de Bgr lenM is in

overleg met waterschappen over buitendijks versterken

waarbij rekening wordt gehouden met urgentie voor

lopende projecten

10 Communicatieve acties Infographics over Bgr

Handreiking zal worden herzien

11 Vervoigtraject In 2017 aanpassing Bgr conform besluit Minister

Beleidsliin beleidsregels en handreiking 20171

herzien van beleidsregels
herzien van de handreiking
inventarisatie door RWS hoogwatervrije en hooggelegen

terreinen die niet relevant zijn voor de beschikbare ruimte

in het rivierbed O b v deze inventarisatie wordt

vastgesteld welke terreinen op grond van het Waterbesluit

vrij kunnen worden gesteld van vergunningplicht Het

streven is om dit uiterlijk in de zomer van 2018 af te

ronden
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Uitvoerinaspraktlik 2017

afspraken maken over vooroverleg tussen RWS en regio

uitvoering casestudie compenseren op gebiedsniveau

casestudie tijdelijk ruimtegebruik

Doorwerking in Barro van wijziging beleidsregels en

herziening begrenzing kaarten pnn
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

OvGrIeg Infrastructuur en Milieu Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid

Programmering Waterbeleid

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

p a Kiesmanweg i o

2597 JG Den Haag

0^

minuut
10 2e

M 31 0 6

]rTtinienmReactie op notitie Standpunten OIM betreffende

Adviesrapport aanpassing Beleidslijn Grote Rivieren
nl

Datum

22 mei 2017Getypt door paraaf Vervolg op

10 2e Classificatie

Ons kenmerk

IEWM BSK 2017 134502Vergeleken door paraaf Rappeldatum

Verzonden door paraaf Verzenddatum

22 mei 2017

Ondertekening door paraaf Verzendwijze

Minister

Hedewerking van paraaf Na verzending retour aan

10 2e

Adres

10 2e

I 10 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Overleq Infrastructuur en Milieu Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid

Programmering Waterbeleid

Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

10 1 10 2e

p a Hiesmanweg i u

2597 JG Den Haag

Contactpersoon

M t 3i o j 10 2e

10 2e Jiminienm
ni

Ons kenmerk

IENM BSK 2017 134502
Datum

Betreft

9 juni 2017

Reactie op notitie Standpunten OIM betreffende

Adviesrapport aanpassing Beleidslijn grote rivieren

10 2e
Geachte

Ten eerste wil ik u van harte bedanken voor de brief Standpunten OIM betreffende

Adviesrapport aanpassing Beleidslijn grote rivieren IENM BSK 2017 55089 die u

mij op 23 februari 2017 heeft doen toekomen

Ik ben blij te constateren dat de OIM leden aangeven dat zij voldoende inbreng
hebben kunnen leveren op het adviesrapport van RHDHV over de aanpassing van

de Beleidslijn grote rivieren Bgr

Reactie op standpunten OIM

Hieronder mijn reactie op uw standpunten Ik ga hierbij alleen in op de punten die

in het vervolg van mijn brief niet uitgebreid aan de orde komen

Bgr behoeft geen fundamentele herziening
Het OIM geeft aan dat de aanpassing van de beleidslijn geen fundamentele

herziening betreft en het ongewenst is dat de hele beleidslijn opnieuw in

procedure wordt gebracht
Dit standpunt onderschrijf ik

Casestudie compenseren op gebiedsniveau
Het OIM hecht eraan dat er een casestudie voor natuur wordt uitgevoerd om na te

gaan of er kansrijke mogelijkheden zijn om op gebiedsniveau te compenseren
zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid
lenM zal samen met andere partijen in een casestudie compenseren op

gebiedsniveau onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden lokaal een

waterstandsverhoging kan worden geaccepteerd mits per saldo op gebiedsniveau
een verbetering van de waterveiligheid ontstaat

Bij de casestudie zijn de Stichting ARK Natuurontwikkeling de Rivierencoalitie

natuurorganisaties Staatsbosbeheer gemeente Boxmeer het Ministerie van

Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken en

Rijkswaterstaat neemt het voorzitterschap op zich Streven is de casestudie voor

het einde van 2017 af te ronden

Kleiwinning
Ten aanzien van kleiwinning wordt in de standpunten van het OIM gesteld dat het

begrip openbaar belang het nationaal belang van kleiwinning dient te omvatten

Het is echter niet nodig om kleiwinning in de Bgr onder groot openbaar belang
te plaatsen Het artikel voor groot openbaar belang in de beleidsregels is bedoeld

voor niet riviergebonden activiteiten die vallen onder de nee tenzij categorie en

waarvoor een uitzondering gemaakt wordt Kleiwinning is een riviergebonden
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activiteit die valt onder de ja mits categorie artikel 5 i winning van

oppervlaktedelfstoffen

Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid

Programmering Waterbeieid
Uitkomst stuurgroep water

Het adviesrapport is ook voorgelegd aan de Stuurgroep Water waarin de

bestuurlijke partijen deelnemen die betrokken zijn bij de aanpassing van de Bgr
Deze partijen kunnen zich vinden in het voorstel om de Bgr aan te passen conform

het adviesrapport Er zijn nog wei punten die nadere uitwerking vragen zoals de

beschikbare afwegingsruimte voor buitendijkse versterkingen en de mogelijkheden
voor initiatieven die niet ten koste gaan van waterveiligheid

Datum

22 mei 2017

Ons keninerk

IENM BSK 2017 134502

Besluit Aanpassing Bgr
Op basis van bespreking in de Stuurgroep Water en uw advies heb ik besloten het

advies van RHDHV grotendeels over te nemen Dit betekent concreet dat

1 lenM de voorstellen overneemt gericht op het verhelderen van het doel de

werkingsfeer en de uitvoeringspraktijk van de Bgr lenM wii met name

inzetten op het verbeteren van de uitvoering en uitlegbaarheid van de Bgr Dit

is van belang voor het begrip van en draagviak voor de Bgr Het is hierbij de

ambitie om sneller helderheid te verschaffen of een initiatief doorgang kan

vinden of niet Niet alleen op projectniveau maar ook op gebiedsniveau zie

ook 3 Samenwerking is hierin een sieutelwoord Dit past ook in het

gedachtegoed van de Omgevingswet
2 lenM ruimte geeft aan het realiseren van kleine activiteiten die niet ten koste

gaan van waterveiligheid Dat kan door de beleidsregels op de volgende
punten aan te passen

Het uitbreiden van riviergebonden activiteiten met extensieve

uiterwaardenrecreatie fietspaden en bruggetjes scheepvaartgelieerde
activiteiten agrarische activiteiten voor beheer van buitendijkse gebieden
Het mogelijk maken van verduurzaming van de bedrijfsvoering van

riviergebonden activiteiten o g v energievoorziening
verwantschapscriterium

Toestaan van sloop van aanwezige bebouwing en deze te vervangen door

nieuwbouw

Verruimen riviergebonden activiteit natuur met cultuurhistorische

landschapselementen en waterkwaliteit

3 lenM een inventarisatie onderzoek zal starten naar

hoogwatervrije en hooggelegen terreinen die vrijgegeven kunnen worden

dan wei onder bergend regime kunnen vallen twee fasen aanpak
of en zo ja onder welke voorwaarden compenseren op gebiedsniveau
mogelijk is gericht op natuurontwikkeling
tijdeiijk ruimtegebruik

4 lenM zich zal inzetten voor het versterken van de oebiedsoerichte benaderino

door gemeenten en provincies te ondersteunen bij gebiedsplannen vanuit haar

verantwoordelijkheid voor waterveiligheid Een gebiedsgerichte benadering
biedt mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeiingen en grotere

waterveiligheid

Voorbehoud ten aanzien van het adviesrapport
lenM maakt bij de voigende twee adviezen van RHDHV een voorbehoud

1 Het generiek uitzonderen van duurzame eneraie in het rivierbed van de

voorwaarden voor niet riviergebonden activiteiten Dit kan ruimte opsouperen

voor riviergebonden activiteiten die geen alternatieve locatie hebben Hier

wordt een maatwerkoplossing voorgestaan o a via het

verwantschapscriterium zie punt 2 hierboven

2 Het onderzoeken dan wei oprichten van lenM is

niet voornemens om een nationaal afkoopfonds op te richten maar wei bereid

om in geval van een concreet gebiedsplan project mogelijke
financieringsconstructies samen met gebiedspartners te onderzoeken
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waaronder de mogelijkheid van een financiele afdracht door initiatiefnemers

Hierbij kan geleerd worden van bestaande voorbeelden zoals Ooijen
Wanssum

Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid

Programmering Waterbeieid

Vervoigproces
De Bgr zal worden aangepast conform mijn besluit en de handreiking zal worden

herzien Genoemd onderzoek en casestudie wordt opgestart zodat de uitkomsten

hiervan effect kunnen hebben op de aanpassing van de Bgr
Te zijner tijd zal ik u de definitieve Bgr toesturen

Datum

22 mei 2017

Ons keninerk

IENM BSK 2017 134502

Ten slotte is aanpassing van het Barro nodig om te borgen dat de aanpassingen
van de beieidsregeis in het ruimteiijk spoor doorwerken Aanpassing zal

plaatsvinden in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Hoogachtend

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

mw drs M H Schuitz van Haegen
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10K2eVan

Aan [|U|I^]^1QU2e^ DGRW

I fONI U10 2e ll pQV24t DGRW f1Q¥2ell f10 2e ^ HBJZ ICc [tlilKIlUIl^]ICDi

I 10 2e figrofej HB1Z

RE Beslispunten BGR

donderdag 8 februari 2018 14 22 02

Onderwerp

Datum

Hallo |10 2e|}

Dank voor mail Ik heb jou telefonisch aangegeven dat Ik ook nog zou reageren op voorstel

onderdeel zonneparken en windmolens Ik doe dat beperkt aangezien in de reacties de juiste
punten naar voren komen c q discussies worden gevoerd

Risico volbouwen aanwezig of niet gelet op ook plaatsvindende ruimtelijke afweging
De aangenomen tijdelijkheid
Wat maakt bestaand beleid al mogelijk
Een goede motivering waarom we duurzame energie toevoegen aan artikel 6 en andere

activiteiten niet die op zich ook tijdelijk verwijderbaar kunnen zijn
De moeilijke re afweging omtrent de realisatie buiten het rivierbed Ik noem dit ook

moeilijker omdat het dan niet zo kan zijn dat dit onderdeel van de toetsing de

bottleneck gaat vormen voor uitvoering in rivierbed

De realisatie dat toetsing op grond van Waterwet ook beperkingen stelt aan de locatie

maatschappelijke functies ecologie

Dan nog even het volgende In het stuk staat op pagina 1 dat 6d in de praktijk niet of

nauwelijks mogelijkheden biedt Als deze tekst in de toelichting komt dan maak ik me zorgen
Waarom Omdat dat de zinssnede is die onze bestuurlijke omgeving maakt over de

uitvoerbaarheid van artikel 6d Schrappen dus

Groet

10 2e

] DGRW n I0 2e llminienm nll
Verzonden woensdaa 7 februari 2018 0 00

Aan io 2e i io 2e hbJZ io 2e
_

DGRW rToX2¥]j iox2g^fON | io 2e |
10K2e [ZN l 1Q | 1Q 2e | CD | 1Q 2e HBJZ

Onderwerp RE Beslispunten BGR

Van [ 1Q 2e

Beste mensen

En hierbij een poging c q voorstel om de meeste opmerkingen en vragen te verwerken

Met iQ 2e heb ik vandaag gebeld Hij zal zien of een quick scan uitgevoerd kan worden naar de

te verwachten gevolgen van het op een kier zetten van het rivierengebied voor duurzame

energie Het risico dat alles volgebouwd wordt kunnen we natuurlijk niet nemen Ik verwacht

niet dat dat zal gebeuren enerzijds omdat provincies en gemeenten de deur langzaam en niet

wagenwijd openzetten duidelijk is dat molens en parken wel inpasbaar moeten zijn en niet de

bestaande waarden mogen uithollen en anderzijds omdat het tijdelijk zal zijn niet in een keer

zal kunnen en uiteraard altijd compensatie voor verlies aan waterveiligheid moet plaatsvinden

Ik heb ook nog een telefoongesprek met io 2e gehad In de decembervergadering had hij al

aangegeven dat het schrappen van 3c problemen kan opieveren bij de uitvoering van de

Maaswerken Dat kan niet de bedoeling zijn aangezien de wijziging van de regeiing ingegeven
wordt door de evaluatie ervan waaruit als een van de hoofdconclusies naar voren kwam dat

wat meer ruimte gegeven zou kunnen worden Dat betekent dus dat we niet iets moeten doen

dat juist de andere kant opwerkt en uityoeringsproblemen van huidige projecten opievert
Anderzijds is het duidelijk voor io 2e dat we meer informatie nodig hebben waar het dan om

gaat hoe lang waar speelt het om welke projecten gaat het welke of wat voor soort

initiatiefnemers etc Mogelijk komen we uit op iets gelijkaardigs als nu in bijiage 2 is

opgenomen na de vorige evaluatiej io 2e heeft aangegeven dat RWS ZN met deze informatie

zal komen Dat kost enige tijd Ik heb hem gezegd dat ik Never heb dat we wat meer tijd nemen
en het dan wel zorgvuldig kunnen doen Dat voorkomt uitvoeringsproblemen als de

handtekening eronder staat

HGroet

ai0 2e
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met vriendelijke groet

1Q 2e I

tel 31 6 10 2e

] DGRWVan

Verzonden vrijdag 2 februari 2018 16 59

10 2e

]Ominienm nlhRI7 I 1W25TAan l io 2e ]iox2e

CC 10 2el \ DGRW j 10 2e [Sminipnm nl t|lOK2e llO 2eK1t Q^r N

d 10 2e @rw nl | 1Q 2e |ZN | 10 2e la rws nl I 10 H10K2e

CD l I0 2e Drws nb 10 2e | HBJZ 1 tlQ 2e lminienm n

Onderwerp RE Beslispunten BGR

Ha io 2e ertiESZ^

Hierbij in geel mijn reactie op de opmerkingen en vragen van jou ertl|0 2fe

Goed weekend

met vriendelijke groet

10 2e I

tel 31 61 I0 2e n

Van l 1Q 2e1 10 2e

Verzonden woensdag 31 Januari 2018 18 39

Aan ] DGRW 1 I0 2e Dminienm nl

CC tl0 2e
^

] DGRW j 1QK2e [cDminienm n

j 10 2e ferws nl [

10 2e

e

ZN | 10K2ej 6 rws nl I lQ q l0K2^

CD | I0 2e Drws nl I0 2e | HBJZ | I0 2e minienm nl

Onderwerp RE Beslispunten BGR

10 2e

Halloe5S2i e a

ilo 2eten ik hebben naar de notitie gekeken Hierbij met vragen en opmerkingen van onze kant

Het is de vraag of dit wijzigingsvoorstei past binnen de bestuuriijke afspraken die zijn
gemaakt over de aanpassing van de Bgr n a v de evaluatie Die afspraken zijn bepalend voor

de wijzigingsvoorstellen die we nu aan het vormgeven zijn voor de Bgr Als er redenen zijn om
de Bgr op andere punten te wijzigen of om op punten verder te gaan dan zal dat expiiciet aan

de minister moeten worden voorgelegd Uiteraard doen we dat als we de wijziging voor

vaststelling aanbieden maar daarbij moet er dan wel open kaart worden gespeeld over hoe de

wijziging zich verhoudt tot de evaiuatie en de gemaakte afspraken Bovendien moeten de

wijzigingsvoorstellen voordat het zover is nog door RWS worden bekeken getoetst op
uitvoerbaarheid

Onder andere vanwege dit punt lijkt het goed toch nog een keer de wijzigingsvoorstellen in de

werkgroep te bespreken Wat mij betreft het liefst dan met een eerste volledig concept van het

wijzigingsbesluit dus met artikelen en toelichtingen Ik begrijp dat een voorzet voor het

algemeen deel van de toelichting en aanvulling van de artikelgewijze toelichting nog bij io 2e

ligt

Met vriendelijke groet

10 2e

] DGRWVan

Verzonden dinsdag 30 januari 2018 16 53

10 2e
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Aan I I0 2e
^

| DGRW | io 2e ^minienm nl t io 2ej| io 24J 5B^DN
~l5 rws nl I0 2e [ZN | I0 2e la rws nl I 10 g 10K2e

CD 10 2e fffirws nb l 10 2e | I0 2e H BJZ \ 10 2e ^minipnm nb

I0 2e I HBJZ j no 2e minienm nl

Onderwerp RE Beslispunten BGR

[ 10 2e

Beste mensen

Ik zou een voorstel doen tav duurzame energietoepassingen Het heeft even geduurd maar

hierbij in ieder geval een poging

met vriendelijke groet

10X2e I

tel 31 61 I0 2e

D DGRWVan 10 2e

Verzonden woensdag 20 december 2017 16 33

Aan ON J 10 2e |a rws nl

| I0 2e bminienm ni | 10 2e [zN 1Q 2e Pr\A s nl I 10 2^Q 2^

ISaefCD 1 lQ 2e DnA^l L 10Kge]J OOK^e [ HBJZ
j io 2e Dminienm nl io 2e | HBJZ j io 2e minienm nl

Onderwerp RE Beslispunten BGR

D DGRW10 2e 10 2e

Beste allemaal

Hierbij nogmaais de besiispunten metbij ieder punt een actiehouder Ook stuur ik deze keer de

aangepaste beleidsregeis toe die| i0 2e ]al had opgesteid tijdens ons overieg

@| io 2e lukt het om op vrijdag 12 januari een nieuwe versie van de beleidsregeis af te

hebben waarin ai deze punten zijn verwerkt De meeste punten zijn al verwerkt tijdens ons

overieg maar er zijn een paar uitzoekvragen bij

Op 24 januari hebben wij namelijk een overleg gepland met de begeleidingscommissie aan wie

wij onze versie van nieuwe regeis wilien voorieggen

Ais er opmerkingen zijn hoor ik het graag

GroetertEES

Van I ZJ DGRW

Verzonden maandag 11 december 2017 18 40

Aan| riOK2^0X2^ iroej| DGRW 1 1Q 2e ISminienm nl 1Q 2eT

j I0 2e @rvtfs nl

10 2e [ZN ] 10 2e B rws nl 10 1 1QK2^ CD

l IP 2e I0rws nl I 10 2e l io 2e

~

10 2e I HBJZ I0 2e |minienm ni

mal 10 2e l minienm nl

Onderwerp RE Beslispunten BGR

ON

] DGRW l I0 2e minienm nl10 2e

Dminienm nlHRI7 j tiD 2e

10 2e DGRW

Beste allemaal

Nogmaais bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet afgelopen vrijdag wat mij betreft een

goede bijeenkomst waarin we de BGR weer een stap verder hebben gebracht
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Hierbij het verslag dat wil zeggen de memo met daarin de readies van de werkgroep
verwerkt De inleiding is ook aangepast Graag ontvang ik

Readies en of aanvullingen op dit verslag als lets niet goed staat

Readies op de uitwerkingspunten waar lAfe niet aan toe zijn gekomen Deze zullenpOK^
|io 2e| en ik in de komende weken zelf verwerken

De uitwerkingen van de adies als die bij je naam staat Maar dit zullen we de komende

periode gewoon in overleg uitwerken

Groeten en tot ziens

10 2e

Oorspronkelijke afspraak

Van | iQ 2e _ dGRW

Verzonden vrijdag 17 november 2017 10 48

Aan

10K2e DGRW [H0X2e J

10 2e \ HBJZj
Onderwerp Beslispunten BGR

Tijd vrijdag 8 december 2017 10 00 12 30 UTC i 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome

Stockholm Wenen

Locatie D 1 37 RWS Westraven Utrecht

] nGRW f10 2eH0 2felPK2|e} DGRW ON [1Q 2e10 2e 10 2e

l 10K2e rn |l 10X2~eniOK2e HBJZ10 2e

10 2e DGRW

Beste allemaal

Over een week buigen we ons over de aanpassing van de BGR Hierbij de memo waarin alles op
een rijtje is gezet Het zijn 8 bespreekpunten en nog 6 uitwerkingspunten Willen jullie deze

punten alvast doornemen voor dit overleg zodat we tijdens het overleg snel tot de kern van het

punt kunnen komen

Ik stuur ook het voorstel van de aanpassing mee van de regels zijn

@l|0 2fe ik begreep van io 2e en I io 2e | dat jij bezig bent met een memo over tijdelijkheid van

vergunbaarheid Als je die af hebt zou je die dan ook naar de groep willen sturen Wellicht dat

we die kunnen gebruiken als we de punten doornemen Ik heb hem ook even op de agenda
gezet

Als agenda stel ik voor

09 45 10 00 inloop
10 00 10 10 welkom en voorstellen ik denk vooral voor |io 2e| en mijzelO
10 10 11 30 bespreekpunten
11 30 11 45 koffiepauze
11 45 12 15 uitwerkingspunten
12 15 12 30 memo| j io 2e | over tijdelijkheid

Groeten en tot volgende week
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10 2e j[wyuVan

Aan

Onderwerp

Datum

1 miZ’ l 1 DGRW10 2e

FW Wijziging kaarter Waterregeling

woensdag 14februari 2018 13 25 53

Hallo | 10 2e |

Onderstaande mail deel ik maar weer even met jullie

Groeten

10 2e

Van ll iQ 2^rn IBSI
Verzonden woensdag Mfebruari 2018 11 11

Aan iQ 2e

^
WNZ

10KI 10 2eiT| CD1Q 2e l VWL CIV10 2e

Onderwerp RE Wijziging kaarten Waterregeling

Paq liM

10X2e
Ik heb alie begrip voor je standpunt
Ik heb natuurlijk nav deze discussie mijn eigen mailbox al gescreend
Dan kom ik welgeteid 1 mail tegen van directeur ZN over het algemeen krijg ik cc van de maii

aan mijn directeur

Wei het nodige mailverkeer tussen diensten maar daar heb ik niks aan

Uiteraard heb ik het ook aan mijn directeur gevraagd en zijn secretaresse kijkt ook naar zijn
mails

Het is eigenlijk niet voorstelbaar dat hij alles gemist zou hebben

Dus ook al gaan wij hier nog een mail vinden we zullen nooit kunnen beoordelen of we dan

compleet zijn
Vandaar mijn verzoek aan jullie om het op te zoeken

Dan nog even wat meer duiding over mijn opmerking het zou zo maar kunnen wij hebben

vanuit BS meerdere malen aangegeven dat het proces kwetsbaar is was en dat de eind

coordinatie op de verkeerde plaats is belegd geen taak BS Daar komt bij dat ik hier

onmogelijk kan beoordelen of wijzigingen goed zijn Dat hoeft niet erg te zijn want uiteraard

vertrouwen we op de diensten Tegelijkertijd moest ik toch af en toe wel achter bestuurlijke
onderbouwingen e d aan

Mijn beeld is dat het lang is goed gegaan omdat io 2e ilaltiid uiteindelijk toch in ieder geval
een complete verzameling directeurenmails naar mij stuurde Vanaf het moment dat zij eruit

stapte heb ik veel mails gezien maar zoals gezegd maar een die formeel is binnen gekomen Dit

is geen verwijt overigens slechts een constatering en ondersteuning van mijn stelling dat het

proces stond of viel met de drive van individuele medewerkers

gKC^^

I 1 U

I

Van io 2e ] WNZ

Verzonden dinsdag 13 februari 2018 15 57

Aan |l io 2e |] bS
CC I lO rroli^fWVLVJ f10V2e^ WVL ldOK2e HOUZe^

I 10 2e ijfCIV
Onderwerp RE Wijziging kaarten Waterregeling

HBJZ 1Q ] 10 2e CD

10 2eGeachte

De regio hebben netjes het afgesproken proces gevolgd dus het lijkt het me niet onredelijk dat

wij dat ook van de Bestuursstaf verwachten De redenering van het zou zomaar kunnen helaas

geeft mij weinig vertrouwen in de toekomst Voor wat betreft het eea herstellen denk ik niet

dat het fair is om van de diensten te verwachten dat ze de mails van de directeuren gaan
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opzoeken die gaan bundelen en voor de tweede keer gaan aanbieden Het lijkt me duidelijk dat

de bal bij de Bestuursstaf ligt dus ik stel voor dat u de betreffende mails alsnog opzoekt zodat

het proces een vervolg kan krijgen en de kaarten alsnog op 1 7 2018 gepubliceerd kunnen

worden Voor wat betreft het proces had ik de indruk dat dat wel goed was vastgelegd maar

natuurlijk sta ik open voor verbetering

Met vriendelijke groet
1Q 2e^

10 2e 1 K2el

Van [ I0 2e 1 [bS
Verzonden woensdag 7 februari 2018 17 44

Aan | I0 2e nfWNZ [^ I0 2e | CIV

CC I 10t10 2e |fWVDJ 10K2en WVU [ iQ 2e [lOX2e
~

OndenArerp RE Wijziging kaarten Waterregeling

HBJZ I 1Q ] 10K2^| CD

Collega s

Goed te zien dat er in ieder geval nog best veel mensen zijn die zich wel verantwoordelijk
voelen voor dit onderwerp

Het beeld uit de mailwisseling is kennelijk dat de sporen netjes zijn bewandeld doch dood

gelopen bij BS

Het zou zo maar kunnen helaas

heb iig over die periode geen beeld bij of er bij ons dingen zijn binnen gekomen eo doorgezet
We hadden al vaker geconstateerd dat het proces kwetsbaar is ligt lag ook in het feit dat er

geen coordinatie op de inhoud is was belegd Daardoor kwam het altijd al aan op

doorzettingskracht van betrokken medewerkers

]enbuiten verzoek

Hoe nu eea te herstellen

Ik denk vrees dat het meest effectieve is om de diensten te vragen de door hun directeuren

verzonden mails op te zoeken en die gebundeld opnieuw aan te bieden aan ons Dat voor de

korte termijn

Daarnaast lijkt mij dit wel het moment om het proces te herzien en te voorzien van een kop
voor de inhoudelijke coordinatie Dit gericht op het in een keer aanbieden van het onderbouwde

pakket aan wijzigingen

Met vriendelijke groet

1^

I1D Ze

10 2e

iu {2e

I nu 2el I
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10 2e

Vanj I I0 2e ll WNZ
Verzonden woensdaq 7 februari 2018 8 49

Aan ll I0 2i CIV
1Q f 10 2e || CDCC i I 1Q 2e WVL I 10K2e n0 2^ HBJZle

1Q 2e IfBSl

OndenArerp RE Wijziging kaarten Waterregeling

Als jij het weet weet ik het ook Voorlopig krijg ik geen enkele reactie en voelt niemand zich

kennelijk verantwoordelijk om te zorgen dat de wijzigingen alsnog worden gepubliceerd Ik zal

in ieder geval het districtshoofd en mijn netwerkdirecteur op de hoogte stellen zodat zij niet

voor verrassingen komen te staan

Groeten

Van |l I0 2e CIV

Verzonden maandag 5 februari 2018 11 55

Aan J | WNZ
CC r 10K2e KWVD l 10K2e |0 2e

I 1Q 2e ^ BS

Onderwerp RE Wijziging kaarten Waterregeling

1Q l 10 2e 1 CDHBJZ

Beste |iQj 2^J

Bedankt voor je verhaai en je inspanningen
Vreemd hoe het is geiopen
Mooi dat de districten hun werk goed hebben uitgevoerd
Wat gaat er nu verder gebeuren zodat de goedkeuring kan plaatsvinden

Groeten

Van | I0 2e l WNZ

Verzonden maandag 5 februari 2018 11 45

Aan iO fiQj 2^ WVL

CC | 10 2e WVL I 10 2e II CIV l 10 2e |10 2e

1 1Q 2e |] BS

Onderwerp RE Wijziging kaarten Waterregeling
Urgentie Hoog

HBJZ 1Q | 10 2^ CD

l 10 2e |

Ik heb eerst even telefonisch navraag gedaan bij de collega s die wijzigingen hebben ingediend
en zij gaven zonder uitzondering aan dat zij via hun netwerkdirecteur een beargumenteerd
verzoek uit hebben iaten gaan naar de Bestuursstaf f iQ 2ej Hieruit conciudeer dat de

regio netjes het proces gevoigd heeft Dus ik vermoed dat het fout gaat bij het doorsturen van

de stukken vanuit de Bestuursstaf naar DGRW Waar ik me dan wel over verbaas is dat er niet

iemand eerder gaat piepen als de wijzigingen niet worden gepubiiceerd het gaat hier over twee

wijzigingsrondes
Vervelende is dat ik en mijn coiiega s nu aan verschiiiende stakehoiders moet gaan uitieggen
dat door hen aangevraagde wijzigingen niet zijn verwerkt Dit geef niet echt een positief beeld

van RWS ais betrouwbaar partner

Met vriendeiijke groet
10 2e

Van 1 orrop^lfWVLJ
Verzonden dinsdag 30 januari 2018 14 31

Aan | 10 2e ^ WNZ

Onderwerp FW Wijziging kaarten Waterregeling
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Hallo f0K^

Bijgevoegd de mail van | io 2e | aan de regio s op 28 2 om vanuit de regio de kaarten en de

toelichting op te sturen naar de BS

Het gaat om de wijzigingen 1 7 2017

Deze regio s moeten die kaarten en de toelichting nu alsnog op sturen

Daarnaast heeft I lQ 2e ^ voor de volgende update ook een mail verstuurd aan de regio s

met kaarten waterregeling die mail heb ik niet maar jij wel

Die wijzigingen inci toelichting kunnen samen met de wijziging 1 7 2017 in een keer naar de BS

gestuurd worden

Mooi dat jij dit bij de regio s weer onder de aandacht gaat brengen en in ieder geval het proces

van levering door de regio s wil volgen

Groet

| 1Q 2e b

Van CIV

Verzonden dinsdag 30 januari 2018 8 17

Aan || I0 2e ]] CIV iQ [io 2el WVL

Onderwerp RE Wijziging kaarten Waterregeling

10 2e

Ho^pgU^jfen l 10 2e |

Dit is wat ik aan eventuele belangrijke mail heb kunnen vinden

Wellicht nog belangrijker er staan documenten op

http vpr intranet rijkswaterstaat ni Pro1ectDirectorv Waterwet eheerar default aspx
Het kan zijn dat jullie daar geen toegang toe hebben

Ik heb echter een verslag van het overleg van 16 1 2017 bijgevoegd Hierin worden de nieuwe

werkafspraken beschreven

Met vriendelijke groeten

10 2e

Van CIV

Verzonden maandag 29 januari 2018 14 02

Aanj l0H iQ 2e]|1 wVLj

10 2e

Rciv
Onderwerp RE Wijziging taarten Waterregeling

CC 10 2e

Hallo I i0 2ej

Die mail heb ik nog niet gevonden

io 2e |kan jij deze a u b opzoeken
Alvast bedankt

Groeten

Van

Verzonden maandag 29 januari 2018 13 46

Aan [[
Onderwerp FW Wijziging kaarten Waterregeling

1Q^1U 2e ] WVL

1 CIV J I 10 2^^ CIV10 2e

Halldimi

Heb jij bij| io 2e |nog de mail uit 2017 kunnen achterhalen waar de regionale contactpersonen
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qewezen wordt op hun rol

Zo niet | io 2e | kun jij die mail nog even naafUojigj^n mij sturen

Groet

I I l0 2e | I

Vanj IO POTII WVL

Verzonden maandag 29 januari 2018 13 44

] HBJZi I 10 2^ I CIV

] CIV J 10 2e CIV

Onderwerp RE Wijziging kaarten Waterregeling

Aan irriOK2e no 2e

CC 10 2e

Beste| i0 2e |

Je constatering dat vanuit de regionaie organisatie onderdelen input geieverd moet worden aan

de RWS bestuurstaf kiopt heiemaal De regionaie contactpersonen hadden de wljzigingen op
kaart en de toelichting moeten versturen naar bestuurstaf Tot en met 2016 faciliteerde de CIV

daar nog in terwiji dat niet tot hun taak behoorde In 2017 is afgesproken dat de CIV zich

beperkt tot hun taak in dit proces het technisch beheer van de data en het maken van kaarten

De vervoigstappen moeten door de regio s gedaan worden

In 2017 hadden we een lijst van regionaie contactpersonen die zullen nu in actie moeten komen

iijkt mij

Groet

| 10 l ej| 2e

VanI I 10 2^0 2e

Verzonden maandag 29 januari 2018 13 32

Aan [OmiOl CIV

il io 2e | HBJZ r
t1Q 2ej|fWVL i l CiOK^e

| 10K2e | CIV 10 2e WVL

Onderwerp RE Wijziging kaarten Waterregeling

HBJZ [[ jiminienm nl]10 2e

fCIVI ho 2eCCi 10 2erT0 2^ I DGRW
1Q 2e 1 BS I 10 l 10 2e |] CD

1Q 2e

10 2e

Bestd1® e a

De procedure en de bijbehorende data bij benadering zoals hieronder weergegeven blijven
leidend Terugredenerend van HBJZ uit hebben wij opdracht nodig van het directoraat generaal
Water en Bodem DGWB 5pecifiel{r iQ 2e | en hebben zij weer een opdracht verzoek

van de RWS Bestuursstaf nodig tot aanpassing van de kaarten bij de Waterregeling Dat

verzoek is er zoals gezegd na 1 januari 2017 niet meer geweest Om de wljzigingen vanaf 1

januari 2017 alsnog door te kunnen voeren dienst er dus uiterlijk begin maart van dit jaar
een opdracht verzoek van de RWS Bestuursstaf uit te gaan

Om de wljzigingen te kunnen doorvoeren hebben we ook de inhoudelijke toelichtingen nodig
waarom de kaarten grenzen zijn aangepast Dat kunnen wij niet doen en de RWS Bestuursstaf

zelf heeft daar ook niet direct zicht op Die informatie moet dus van de regionaie diensten zelf

komen en uiteindelijk bij de RWS Bestuursstaf komen zodat wij een geheel overzicht van de

gewijzigde kaarten met inhoudelijke motiveringen krijgen Hoe dit proces binnen RWS verder

verloopt is niet aan ons Daarover kan ik dus niet zeggen wie nu als eerste actie moet

ondernemen Uitgangspunt is dat de regionaie dienst een toelichting opstelt en het uiteindelijk
vanuit de RWS Bestuursstaf onze kant op komt De acties daartussen moet RWS zelf verdelen

Met vriendelijke groet

10 2e

Van |l io 2e | |CIV [[

Verzonden maandag 22 januari 2018 09 54

Aan l l0 2^10 2e

]S rws nl]1Q 2e

HBJZ | io 2e Pminienm nl

CC |l 10 2e ln| 1Q 2e | I HRI7 l n0 2e 5 minipnm nl 10 2d 10 2ein DGR\A
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CIV

10| 1Q 2e T1WVI J 10K2e nl | 10 2e | CIV d nO 2e

1Q 2e IfRSi d 10 2e nl l 1Q 1 1Q 2e ||fm j 10 2e

CIV

lDminienm nl 10 2e Brws nl

~^rws nl

rws nl

I0 2e 10 2e

^irws nl I0 2e WVL10 2e 10 2e

e

Onderwerp RE Wijziging kaarten \A aterregeling

e

Bedankt voor je overzicht

Na talloze overleggan met diverse collega s o a

anderen was er besloten dat de districten zelf verdere actle zouden ondernemen in een nieuw

proces om de kaarten aan te bieden voor publicatie
Zie kopje Kaarten Wtr toelichting wijzigingen RvR aan BS HBJZ in onderstaand schema

Hier wordt het proces weergegeven voor de publicatie 1 juli 2018 maar dit was ook besloten

voor de vorige 2 leveringen 1 07 2017 en 1 1 2018

De kaarten van 1 1 2018 wellicht ook 1 7 1017 zijn nog niet officieel goedgekeurd maar

staan nu wel in Geoweb etc

Doordat Ik zelf contact op nam met de Helpdesk Water werk dIt probleem pas bekend

Vreemd dat niemand dit heeft opgemerkt
Ik heb behalve met jou ook nog contact gehad met|
manager WVL II iQ 2e | 2e

Wat moet er nu gebeuren om het probleem met de vorige leveringen op te lossen Wie

onderneemt hiervoor de acties

De taken binnen de CIV zijn helder maar daarbuiten nog steeds niet

Ik hoor graag wie met een opiossing komt

Met vriendelijke groet

en

I0 2e \\ BSV ] I0 2e | lnformatie

f10X2‘e Cni I2e [] CIVCD en I

10l 2ei

10 2e

noitze

l1U i2e

Van 10 2e ri0 2e

Verzonden woensdag 17januari 2018 16 58

Aan |l iQ 2e l] CIVI [ i

CC l 10 2e |0f i0K2e | | HBJZ

Onderwerp Wijziging kaarten Waterregeling

HBJZ [f liminienm nll10 2e

10 2e I WVL

7l0K2e [MIIIl DGRW

Halldf^fettigigte

Zojuist heb Ik jullie beiden gesproken aan de telefoon Een en ander loopt toch niet lekker ten

aanzien van het wijzigen van de kaarten bij de Waterregeling waarmee het beheergebied van

het Rijk wordt aangegeven Al eerder is geconstateerd dat het proces ergens binnen RWS niet

goed loopt omdat het verzoek tot wijziging het ministerie niet bereikt Nu blijken weer nieuwe

kaarten beschikbaar te zijn en wijzigingen te zijn doorgevoerd in GeoWeb per 1 januari 2018

terwiji die gewijzigde kaarten beheergrenzen niet door de minister zijn vastgesteld Oftewel de

doorgevoerde wijzigingen zijn juridisch nog niet vastgelegd en daarmee niet geldend De laatste

stand van zaken is die per 1 januari 2017 toen zijn voor het laatst wijzigingen in de kaarten

van de Waterregeling doorgevoerd zie bijgevoegd
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Deze maand kunnen de grenzen ook niet meer juridisch bindend vastgelegd worden De kaarten

zijn weliswaar beschikbaar maar ik weet niet of de wijzigingen per 1 juli 2017 ook bekend zijn
en of voor alle wijzigingen sinds 1 januari 2017 een toelichting is gegeven io 2e | DG

Water en Bodem en ik hebben deze niet gezien en wij weten niet of die bij de Bestuursstaf

RWS aanwezig zijn Anders zouden de regionale diensten deze nog moeten verzorgen Zonder

aanlevering van de kaarten en toelichtingen bij l io 2e^ voor wijziging van de bebeergrenzen
kunnen wij niet zorgen voor vaststelling van de wijzigingen door de minister Met achterwege
laten van de wijziging van de kaarten bij de Waterregeling kan problemen opieveren voor het

uitvoeren van het beheer en het vergunningverleningsproces voor watervergunningen op de

betreffende locaties

Op dit moment is er dus in ieder geval het probleem dat de regionale diensten en alle andere

gebruikers van GeoWeb uitgaan van een bepaalde indeling van bebeergrenzen terwiji die er

juridisch nog niet is Op de Helpdesk Water staan als het goed is wel de juiste kaarten van niet

later dan 1 januari 2017 aansluitend op wat bij ministeriele regeling door de minister is

vastgesteld en in de Staatscourant is gepubliceerd Formeel zou GeoWeb dus aangepast moeten

worden om de situatie per 1 januari 2017 te weerspiegelen Pas als de minister een wijziging
van de kaarten bij de Waterregeling vaststelt wordt die nieuwe situatie met de nieuwe grenzen

geldend

Voor de goede orde voeg ik hieronder nog een tabel in met acties en indicatieve deadlines voor

de procedure betreffende de wijziging van de kaarten bij de Waterregeling per 1 juli 2018

Uiteraard is het wel wenselijk dat de acties zo snel mogelijk worden voltooid dat geeft meer

ruimte De weergegeven data zijn bepaald op basis van inschattingen

Actie Wie Wanneer

Doorvoeren wijzigingen in GPR

van CIV

RWS regionale dienst

waterbeheerder

18 januari
2018

Verzoek wijziging kaarten Wtr

aan BS

RWS regionale dienst 18 januari
2018

Genereren kaarten Wtr concept RWS CIV door extern

bureau

8 februari

2018

Control e kaarten Wtr RWS regionale dienst

waterbeheerder

15 februari

2018

Genereren kaarten Wtr definitief RWS CIV door extern

bureau

22 februari

2018

Kaarten Wtr toelichting

wijzigingen RvR aan BS HBJZ

RWS regionale dienst 28 februari

2018

Doorsturen verzoek wijziging
Wtr aan DGRW

BS 9 maart 2018

Opdracht wijziging kaarten Wtr

aan HBJZ

DGRW 16 maart

2018

Ontwerp opstellen

wetgevingstoets

18 april 2018HBJZ

Vaststelling en publicatie

wijziging Wtr

HBJZ 2 mei 2018

Inwerkingtreding wijziging Wtr 1 juli 2018

Hopelijk kan de procedure goed worden ingericht zodat een wijziging van de kaarten bij de

Waterregeling kan plaatsvinden Voor de wijzigingen verdient het overigens wel de voorkeur de

vaste verandermomenten 1 januari en 1 juli en invoeringstermijnen publicatie in de

Staatscourant twee of liefst drie maanden voor inwerkingtreding aan te houden

Met vriendelijke groet

10 2e

206247 0245



1 fONl[tiiiigaiVan

Aan

Onderwerp

Datum

■e l HBJZ

RE Voorstel aanpassing Bgr toelichting

woensdag 7 maart 2018 10 44 12

[e

OK omdat er al een concrete verwijzing stond naar Reevediep dacht ik dat er al wijzigingen in

procedure waren Dat vond ik al vreemd omdat Reevediep bii miin weten pas over een paar

jaar tot het rivierbed gaat behoren Maar dan zal ik even bij 1 io 2e lchecken of er nog

wiiziginqen moeten moeten worden meegenomen in deze ronde Ik vermoed eigenlijk van niet

io 2e |bereidt momenteel een wijziging Waterbesluit voor die op z n vroegst per 1 januari van

kracht wordt Dan zullen de Bgr kaarten ook aangepast moeten worden en kunnen we

eventuele wijzigingen ook dan meenemen

Groeten

10 2e

f HBJZ ri

nfidag 7 maart 2018 10 38
Iminienm nl]Van 10 2e

Ve

Aan rro 2^K2e

Onderwerp RE Voorstel aanpassing Bgr toelichting

Hallo^10 2e |

Geen idee of er wijzigingen van de kaarten bij de Bgr in het vat zitten en al onderweg zijn in de

procedure maar ik dacht dat er wel wat gewijzigd zou gaan worden als we toch ook de Bgr

inhoudelijk wijzigen Als er geen kaarten zijn kunnen we die niet wijziqen maar anders is het

goed om een gewijzigde kaart mee te nemen Wellicht kun je bij| io 2e | checken of er lets

speelt

Groet PHI

wm \

Verzonden woensdag 7 maart 2018 09 54

Aan |l Q0 2e rt0 2e | HBJZ | 10 2e ~|Dminienm nl

Onderwerp RE Voorstel aanpassing Bgr toelichting

ON [{ ]5 rws nl]10 2et10 2e

Dag |io 2

Ik heb gisteren met^Q 24^n| no 2e|de werkgroep Bgr van vorige week doorgesproken We

hebben ook het wijzigingsbesluit doorgenomen Het viel mij op dat er ook wijzigingen in het

kaartmateriaal worden doorgevoerd op 1 juli Dat was nieuw voor mij welke wijzigingen zijn
dat en welke procedure is wordt gevolgd om de wijzigingen voor te bereiden

e r

Wijzigingen in het kaartmateriaal van de Bgr worden normaalgesproken inhoudelijk door| lQ 2e

voorbereid en voorgelegd aan de werkgroep Rivierbeheer van RWS Dat is nog niet gebeurd
Ook zal er op enig moment een directeur van de regio s waar wijzigingen plaatsvinden
goedkeuring moeten verlenen voordat de wijzigingen via een directeur van BS NOVA

aangeboden worden aan DGWB Dat is bij mijn weten ook nog niet gebeurd Nu hebben we nog
wel wat tijd om de procedure te doorlopen maar moeten we er ook niet te lang mee wachten

omdat elke stap tijd kost en de 4 maanden die we nog hebben zo om zijn

Groeten

10H2e

HBJZ [|
Verzonden maandag 5 maart 2018 10 06

Aan Ifi0 2el 2e Tito^DN
CC [

IminienriLnllVan I 10 2e t10H2e 10 2e

] DGRW

Onderwerp RE Voorstel aanpassing Bgr toelichting

] DGRW10 2e 10 2e

Hallo POK^

Dank voor de snelle reactie

206248 0246



Het punt voor de cultuurhistorische iandschapselementen most dan inderdaad nog sens goed
bekeken In ieder geval voor wat betreft jouw aandachtspunt omtrent toepassing op

verdedigingswerken Op het eerste gezicht lijkt me het logisch om die ook te beschermen maar

de vraag is in hoeverre die al niet valien onder archeoiogische monumenten waarbij dan wei

weer aileen wordt gesproken over behoud en dus niet over realisatie of verbetering
Daarnaast vraag ik me tiberhaupt af of de cuituurhistorische iandschapseiementen te

combineren zijn met natuur en waterkwaliteit gezien het gebruik van de woorden realisatie

verbetering en behoud realisatie past niet goed bij cuituurhistorische iandschapselementen
behoud minder bij waterkwaliteit Voor nu zullen we jouw voorstei aanhouden daar is immers

een goede reden voor

Voor wat betreft artikel 6 onderdeel d kunnen we inderdaad ook nog naar de formuiering
kijken Aansiuiting bij onderdeei a is achteraf gezien toch niet zo siecht Of de toevoeging
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor nodig is kan in de werkgroep besproken worden

Gezien de bespreking in de vorige werkgroep wordt dat misschien te beperkt ervaren

Bovendien het combineren voor alierlei niet riviergebonden activiteiten wordt ai deeis

toegestaan door het nieuwe onderdeei c waarin een windmoien kan worden geplaatst bij
bestaande bedrijven en activiteiten in het rivierbed Maar ik snap wat je bedoelt De

noodzakeiijkheid lost denk ik aiieen niet veei op voor jouw probieem De noodzakeiijkheid zit er

dan vooral in dat een windmoien moet worden gebouwd om windenergie op te wekken Dat

beperkt niet dat windenergie voor alierlei niet riviergebonden bedrijven en activiteiten die nog
niet zijn toegestaan wordt toegepast Wat je duidelijk wii maken is dat bij onderdeei d de

opwekking van zonne of windenergie het hoofddoel is neem ik aan Weliicht dat we met

verduideiijking in de toeiichting dat het aiieen om energieopwekking an sich moet gaan dus

aileen voor de verkoop van energie er ook al zijn De werkgroep kan hierover doorspreken

Hierbij dan nogmaais maar nu iets aangepast naar aanieiding van het bovenstaande de iaatste

versies

Met vriendeiijke groet

10K2e

Van no 2e | 2e iHB4dm [[

Verzonden maandag 5 maart 2018 08 57

Aan l ^l0K2^ 10K2e

DGRW [

l5 r\A s ni1I0 2e

HR i7 l PdW lDminienm nl

DGRW j 10 2e n@minipnm ni

n0 2e

iminienm n

Onderwerp RE Voorstei aanpassing Bgr toeiichting

10 2eflOKZe

Daq| i0 2e |

Bedankt voor je aanvulling voigens mij zijn we weer een fiink stuk verder

Wat betreft je terechte vragen het punt over de cuituurhistorische iandschapseiementen komt

uit de begeleidingsgroep Daar werd de vraag gesteid waarom het onderdeei cuituurhistorische

iandschapselementen is gekoppeld aan het behoud van archeoiogische monumenten en

daardoor beperkt wordt tot behoud en niet ook verbetering of terugbrengen van

iandschapselementen mogelijk wordt gemaakt De begeleidingsgroep vroeg zich af of dit niet

een te beperkte invulling is van het voorstei van RHDHV Ik ben nog even de stukken ingedoken
en ben het wei met die opmerking eens RHDHV adviseert om natuur waterkwaiiteit en

cuituurhistorische Iandschapselementen in een artikel onder te brengen Dit heb ik dus alsnog
gedaan en artikel 5k beperkt tot het behoud van archeoiogische monumenten met de

formuiering zoals het ook in het Barro staat Het is dus inderdaad anders dan eerder

afgesproken maar wei met een goede reden

Aandachtspunt is nog wei wat we precies verstaan onder cuituurhistorische

Iandschapselementen ik heb het nu beperkt tot vegetatie je zou het ook breder kunnen

trekken en meer aandacht vestigen op cultuurhistorie Dan valien ook verdedigingswerken
vanuit de Mauritslinie Waterlinie e d onder de definitie Daarover moeten we het nog even

hebben in de werkgroep wat mijn betreft

Wat betreft je opmerking op 6d daar zit geen gedachte achter Ik heb simpelweg de

formuiering uit art 6a gekopieerd Kan wat mij betreft ook zoals jij voorstelt is weliicht wat

duidelijker Zat nog een beetje te puzzelen met deze formuiering Ik vind het voorstei nog iets

te algemeen weliicht moeten we hierbij ook de formuiering kiezen voorzieningen die

noodzakelijk zijn voor de opwekking van wind en zonne energie en die redelijkerwijs niet

206248 0246



buiten het rivierbed kunnen worden gerealiseerd Dit om te voorkomen dat je de deur openzet
voor allerlei niet riviergebonden activiteiten die gecombineerd worden met een windmolen

Groeten

10 2e

[10 2e 10 2e

HBBe[10 2e 10 2e 10 2e

1Q 2et

10K2e

tOK2ti r 10 2e1D 2e

1Q 2e10 2e n0 2e

10K2e I

10 2e10 2e I

IMS
reeds beoordeeld zie Zylab ID 206249

10K2e

nu 2e ]

f1Q 2e

10 2e
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I DGRW

RE Voorstel aanpassing Bgr toelichting

vrijdag 9 maart 2018 16 16 10

f10V2er IVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

1 I luii2e110 26
J I lun2e l10 2e DGRW

overaanasreaelina 3b msa

Beste alien

10 2e
In de vorige werkgroepvergadering was er t^en

Ik beqreep i0K^4
lotc^e dat vanuit HBJZ gevraagd was naar concretisering een logische vraag Is bijgaande nu

Ik ontving zojuist bijgaande email van

puntje van een eventuele overgangsregeling voor enkele zaken in Limburg

concreet genoeg of is er meer nodig Met name voor het 3® project Grensmaas is bet een soort

verzamelproject Maar goed als we op deze manier toch dit dan via een soort nieuwe bijiage
2 kunnen afhandelen dan zijn we weer een stap verder Zal ik hem zeggen dat hij het kan

inbrengen voor de vergadering van aanstaande dinsdag

Goed weekend

met vriendelijke groet

t10X2e

10 2e
tel 31 6

Van| I 10 2^10 2e

Verzonden vrijdag 2 maart 2018 17 40

Aan I iQ 2e | ON j io 2e |5 rws nl I

| iQ 2e Pminienm nl io 2e
^

| DGRW | 10 2eT

Onderwerp RE Voorstel aanpassing Bgr toeiichting

HBJZ

^ DGRW

]@minienm nl

10 2e

Hallo TOS2D |1Q 2e| Fin irgV2gJ

Van de week ben ik ook nog aan de slag geweest met de Bgr en ben blij met deze laatste

stukken van io 2e Sommige wijzigingen herkende ik echter niet precies zoals we die volgens
mij eerder hadden besproken Bijgaand het wijzigingsdocument met mijn vragen en

aanvullingen

Daarnaast stuur ik jullie een haoelnieuwe versie van het wijzigingsbesluit met daarin de

artikelsgewijze toelichting van io 2e erwerkt waarvoorook heel veel dank We hebben

daarin al een goede stap gezet^Tierncik Aandacht zal nu nog vooral moeten worden besteed

aan het algemeen deel en afstemming en consultatie

Groet [Tox^

Van nproV2e |K2e 1Q 2^nN [[

Verzonden vrijdag 2 maart 2018 15 24

Aan

]5 rws nl110 2e

1J DGRW I 10 2e 1P 2e
^

I DGRWDminienm nl10 2e

Dliminienm nlj 10 2e

CC I 10 2e hQV2e

Onderwerp Voorstel aanpassing Bgr toelichting

1 minienm nlHBJZ [ 10K2e

Dag |iQ 2e| fin |Rril24

Hierbij een nieuw tekstvoorstel voor de aangepaste Bgr incl een voorstel voor de

artikelsgewijze toelichting Lijkt me een goede basis om samen te bespreken en vervolgens
voor te leggen aan de werkgroep wellicht met nog een snelle correctieronde

Groeten

n0 2e

ioK£435S2en
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10 2e

10 2e

10 2e

1UK2e

10 2e
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10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

] DGRW

overgangsregeling 3b

vrijdag 9 maart 2018 14 56 55

overaanasreaelina 3b docx

Hallo GMZii

Bijgaand de 3 projecten die tot op heden nog onder 3b worden vergund Is dit de info die je
zoekt of moet het uitgebreider

Omtrent Lomm kunnen we een juridische discussie voeren over de noodzaak van een

vergunning ook voor wijzigingen Ik wil echter niet in een juridische discussie terechtkomen

Er is nu eenmaal en ik heb de argumenten niet kunnen achterhalen om na de

inwerkingtreding van de Waterwet door te gaan met de vergunningensystematiek Wijzigingen
in die handeiwijze leiden tot de nodige problemen

Greet

10 2e

236431 0247



Het project HoogwatergeuI Lomm dat plaatsvindt aan de rechteroever van de rivier de Maas tussen

rivierkilometer 114 750 en 117 350 in de gemeente Venlo

Duur tot minimaal 2024

uitvoerder DCM in opdracht van Maaswerken
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Het project Herinrichting Lus van Linne dat een bijdrage levert aan de hoogwaterbescherming en

de ontwikkeling van dynamische natuur en plaatsvindt in het rivierbed tussen rivierkilometer 68 3

en 74 1 in de gemeente Roermond

Duur tot minimaal 2026

Uitvoerder Ballast Nedam Grondstoffen B V
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Het project Grenstnaas ter uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren met als resultaat

hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling en dat plaatsvindt in het rivierbed tussen

rivierkilometer 14 6 en 50 9 op diverse locaties

Duur tot minimaal 2022

Uitvoerder Consortium Grensmaas als zelfrealisatie

ca Ito
i Mivalrdil en likmihk

Ion wniv noQidmwrU Hronrl do

sTO jK«Md4ie^ a

TO
uriMvmK vwngortin on NMorUM

4fMmUlai vmn inBWei^w
d«0 4fl «m«p hmrii d« dgrMMritt«an

kMnitjfhlteMl

■

¥

TO c habCneiQBari bii

Q
pi iMfcrws^NAjtqitDg }Ua hva hii^

g
ns MlRtoI HXpIndaMI

“

grpopi vpi I
TO

a 1^
m r

a
dk»iuirawan1»5fTwltojlvaran{ii

1 Eim g
nf«v dM

TO
1^ g ^i0}

O
CTO j

■

■c ^
o ««

Witte

C iwvwnn

TO ipihM

TO i

0 MHb 4 Mh

e ■ rf
O nQziicanc pkmiM

A»l ofTwi rrP tfaMR
n»g«|i va r tectenviKf te f « wr

TO giEM
fli

CD c
0
1^ Mon pap^rnrtUrVuHarivn

P^ qprmpl^i^ran qmdp ^^vp^vpi

Vvl ingiBiBflBihMavBRttidi ndDJWlr

TO
11

c
y

TO s
TO 5^

cTO
Q

TO
TO ■3i^ pAif

V
O

w

TO o

^ 5
c
TOTO

TO

E
TO

a

n fji

u
TrrCX

r
IEr

s I 5}
If it
111 I|i

y
I

[ 1

CbiaGJ

^ mk
7

« « P

236431 0247



Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

l 1Q 2e i ft DfiRW

f10K2e l0U2e HBJZ

FW werkgroep BGR

dinsdag 13 maart 2018 14 57 24

Brifif overoannfirftrht BGR 2006 VZ ris dorx

Ter info

Van no 2e i i no 2e i cd [{

Verzonden dinsdag 13 maart 2018 13 48

Aan

CC [ IO 2e l 1O 2e0lgjge | | 10 2^

io 2e pminienm nl

Onderwerp RE werkgroep BGR

jDrws nl]10 2e

] DGRW | io 2e [5 minienm nl

g rws nl

10 2e

] DGRW1Q 2e

[

Dag EE2§

Cf afspraak bijgaand een tekst uitvoeringstoets en de aangepaste brief aan de

gemeenten

Een uitvoeringstoets op de wijzigingen van de BGR door RWS wordt niet zinvol geacht

RWS is zowel bij de evaluatie van de BGR als bij het opstellen van de wijzigingen nauw

betrokken geweest zodat de uitvoeringsaspecten steeds zijn meegenomen

RWS neemt nu de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de uitvoering mee in een

herziening van de Handreiking en een aanpassing van de eigen interne werkinstructies

Met vriendelijke greet

10 2e p 2e

10 2e
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10 2e

10 2e

—Oorspronkelijke afspraak
Van I0 2e | DGRW [~| I0 2e ~[a minipnm nl1

Verzonden maandag 12 maart 2018 16 51

Aan I io 2e io 2e ^ZN
HBJZ I i0 2e i| ri0 2e ^ HBJZ^

Onderwerp werkgroep BGR

Tijd dinsdag 13 maart 2018 10 00 12 30 UTC i 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm

Wenen

Locatie seats to meet Utrecht CS

1Q ] 1Q 2eT1 CD I 10 2e ^ |

] DGRW10 2e

Bestand Tekstvoorstel_Bgr_7maart2018 docx Bestand Wljzigingsbesluit

Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivierbed 7 maart 2018 docx

Bestand Tekstvoorstel_Bgr_7maart2018_met wijzigingen docx Bestand Brief

projecten overgangsrecht BGR 2006 V2 zonder wijz docx Bestand

overgangsregeling 3b docx

236432 0248
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[ HBJZVan

Aan T DGRW10 2e

]hbjzHOl 2ellOK2elCc

Onderwerp
Datum

Bijiagen
Prioriteit

FW Wijziging kaarter Waterregeling

maandag 19 maart 2018 17 11 29

Reaelinc tot wiiziaina kaarten Wtr 1 lull 2018 docx

Hoog

10 2e

We spraken er laatst over dat nog niet goed loopt met de kaarten Kan jij eens met RWS

opnemen hoe dit nu gaat Als ik het zelf doe dan bevestig ik een lijn rechtstreeks met HBJZ die

we niet hebben afgesproken

Groet

Van

Verzonden maandag 19 maart 2018 16 04

Aan| l 10 2e | | 1Q 2e [io 2e

Onderwerp Wijziging kaarten Waterregeling

Urgentie Hoog

HBJZ

io 2e || minienm nl

HalldtOH ^

Het blijft nog steeds stil vanuit de RWS kant voor wat betreft de benodigde en gewenste
aanpassingen van de kaarten bij de Waterregeling waar de beheergebieden van RWS op zijn

weergegeven Het achterwege laten van de wijziging van de kaarten bij de Waterregeling kan

problemen opieveren voor het uitvoeren van het beheer en het vergunningverleningsproces
voor watervergunningen op de betreffende locaties

Volgens conceptplanningen die vaker zijn gedeeld zouden de stukken mil afqelopen vrildaq
bereikt moeten hebben Helaas blijft het stil io 2e | DGWBj

I buiten verzo^ maar de lijnen zijn dusdanig kort dat als er iets was geweest ik dat waarschijnlijk
van iemand anders van DGWB of waarschijnlijker van de Bestuursstaf had gehoord Nu

hebben we nog niet de kritieke deadline overschreden maar het wordt wel allemaal steeds

krapper zeker als we de vaste verandermomenten en invoeringstermijnen willen eerbiedigen
dat laatste is sowieso erg krap Als we uiterlijk 30 maart stukken aangeleverd kunnen krijgen

is er nog weinig aan de hand maar daarna wordt het wel kritieker

buiten verzoek

Ter info en inzicht bijgevoegd wel alvast een opzetje van de regeling waar we dus wel snel mee

door zouden kunnen Wat ontbreekt is de toelichting op de kaarten wat er nu precies wijzigt
Mocht je meer info of input nodig hebben hoor ik het graag

Met vriendelijke groet

10K2e
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10 2eimisiHBJZ

3_hbjz

Van

Aan

Onderwerp

Datum

rlm ^eiQ 2e

RE Planning er deelremers PT breed

vrijdag 23 maart 2018 07 12 33

Ha| 10 2e |

Dank

Paar opmerkingen

Ik lees in onderstaande email van| iQ 2ej| Wij kunnen alieen instemmen met sloop en

herbouw als dit in het ruimtelijk spoor ook mogelijk is Anders lopen we het risico dat

initiatiefnemers via ons een functiewijziging in het ruimtelijk spoor afdwpafiCLi Ik heb

het bestand met de toelichting niet geopend maar deze redenering van[2^^ lijkt mij
niet juist De watervergunning wordt geweigerd als verlening daarvan niet verenigbaar
is met de doelen van de waterwet De minister heeft deze doelen voor zover het

betrekking heeft op voorkomen beperken overstromingen geconcretiseerd in de Bgr
Een toets of een activiteit binnen het bestemmingsplan past of anderszins ruimtelijk
toelaatbaar is valt dus niet binnen de beoordeling van een aanvraag voor een

watervergunning

Lijkt me mede gelet op het bovenstaande goed om richting DGWB nogmaals te

benadrukken dat wij de eindredactie doen Dan kunnen we ook nog een laatste check

doen

Ik vraag me verder af of het hele circus richting de Stuurgroep Water wel nodig is Het is

toch zo dat de stuurgroep al heeft ingestemd met de wijzigingen die we nu aan het

voorbereiden zijn De evaluatie van de Bgr is immers al in de stuurgroep besproken Je

zou het wijzigen van de Bgr zelf dus kunnen zien als een uitwerking van die beslissing
van de stuurgroep Wellicht is een schriftelijke afstemming met de betrokken dec

overheden daarom voldoende Maar dat is lets wat DGWB moet bepalen Wellicht goed
om even aan |[0B2^ en EMU voor te leggen

Groeten l[5H2»

Van

Verzonden donderdag 22 maart 2018 17 58

Aan | I0 2e | HBJZ | I0 2e |minienm nl

Onderwerp FW Planning en deelnemers PT breed

HBJZ

HallrSIMi^

Ter info alvast Ik ga ermee aan de slag

Groet rro ^

Van no 2e |J io 2^ |igig^DM | I0 2e E rws nl

Verzonden donderdag 22 maart 2018 16 53

Aan I iOK2e
^

dGRW i io 2e ta minienm nl l no 2e iimf ei

1 I0 2e pminienm nl

HBJZ

] DGRW l no 2e minienm nl

Brws nl

n0 2e

|WVL
Onderwerp RE Planning en deelnemers PT breed

CC 10 2e 10 2e

Dag alien

Hierbij het aangepaste wijzigingsbesluit en het tekstvoorstel van de beleidsregels incl

wijzigingen In het wijzigingsbesluit heb ik de opmerkingen die voriae week gemaakt zijn zoveel

mogelijk verwerkt Er zijn nog twee openstaande vragen waarvoorroo 2e |noa iets zou

uitzoeken overgangsregeling m b t vervallen van art 3b en juridische basis onder toelichting
op art 6d Zie opmerkingen in het document

206252 0250



Vender kreeg ik na afloop van het overleg nog een opmerking van iQ 2e op de toelichting van

art 3 a Dit gaat over sloop en herbouw van bestaande bebouwing In december hebben we

afgesproken dat wij vanuit de Waterwet geen restricties stellen aan de functie van de

bebouwing bij sloop en herbouw I iQ 2e | gaf mijns Inziens terecht dat de toelichting op dit

punt te vrijblijvend is opgeschreven en niet in overeenstemming met het rapport van RHDHV

Wij kunnen alleen instemmen met sloop en herbouw als dit in het ruimtelijk spoor ook mogeiijk
is Anders lopen we het risico dat initiatiefnemers via ons een functiewijziging in het ruimtelijk
spoor afdwingen Ik heb de toelichting op dit punt wat aangescherpt Als jullie hier bezwaar

tegen hebben hoor ik het graag Dan moeten we het nog even met lox^e bespreken

Groeten

10 2e

] DGRW [[
Verzonden woensdag 21 maart 2018 10 14

Aan

Van ISminienm nll10 2e 10 2e

XON HM2eI]lOK2e ] DGRW1Q 2e HBJZ n0 2e

CC 10 2e I ^VVVLJ

Onderwerp FW Planning en deelnemers PT breed

Hoi 1Q 2e | I0 2e | enPt X2^j

Zie hieronder ter info de planning van PT en Stuurgroep Water

^io 2e| qaf mij als advies aan dat we de stukken al zo strak mogeiijk aan de PT s en

begeleidingsgroep moeten sturen in de zin van dat we het niet naar de stuurgroep willen doen

en dat het in overeenstemming is met de uitkomsten van de evaluatie Op die manier hebben

we de grootste kans dat het ook daadwerkelijk niet naar de stuurgroep hoeft

Het OIM is dus niet vertegenwoordigd in de PT s Ik zal contact opnemen met I0 2e hoe we

die het beste kunnen meenemen

@ iu 2e wanneer denk je de finale versie van de regels en toelichting te hebben Kan ik het

deze week al versturen aan de begeleidingsgroep ind kort verslagje van de vorige keer

GroetertESS

Van DGRW10 2e

Verzonden woensdag 21 maart 2018 09 12

Aan ] DGRW 1 n0X2e i5 minienm nl

Onderwerp RE Planning en deelnemers PT breed

10 2e

Hoi iroK2^

Zie hieronder de planning van PT SGW voor dit jaar Het OIM is niet veitteaenwoordigd in deze

overleggen Met vragen over het OIM kan je terecht bij
overleg

zij ig io 2e Ivan dat10 2e

i0 2e

Planning 2018

Do 1 maart PT smal UvW Kastanje zaal 10 00 11 30

Di 13 maart PT breed lenM Rijnstraat 14 00 15 30

Wo 4 april Stuurgroep Water lenM Rijnstraat 13 30 15 30

Do 31 mei PT smal UvW Kastanje zaal 10 00 11 30

Dl 12juni PT breed lenM Rijnstraat 14 00 15 30

Wo4Juli Stuurgroep Water lenM Rijnstraat 10 30 12 30

Do 6 September PT smal UvW Kastanje zaal 10 00 11 30
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Pi 18 September PT breed lenM Rijnstraat 14 00 15 30

Wo 10 oktober lenM RijnstraatStuurgroep Water 13 30 15 30

Do 8 november PT smal UvW Kastanje zaal 10 00 11 30

PT breedDo 22 november lenM Rijnstraat 14 00 15 30

Wo 12 december lenM RijnstraatStuurgroep Water 10 30 12 30

Van l iQ 2e dgRW

Verzonden dinsdag 20 maart 2018 17 38

Aan I0 2e DGRW ] I0 2e 5 minienm nl

] DGRW l ti0X2e Dminienm nl

Onderwerp Planning en deelnemers PT breed

CC t10X2e

Hoi |iOK2el

Weet jij wat de planning is van PT smal en PT breed voor de komende maanden Ik had dus

alleen begrepen van00 2e| dat de stuurgroep op 4 juli vergaderd maar van de PTs weet ik het

niet En weet jij hoe het zit met het OIM Wij hadden een actie staan op hun aanvraag het

uitvoeren van een case studie over de Bgr en dit hebben we nu bijna afgerond Het liefst zou ik

dat willen inbrengen bij ook de aangepaste beleidsregels maar ik weet niet hoe het OIM

vertegenwoordigd is in deze overieggen

Groeten I5S2i

Afdeling Waterveiligheid
Ministerle van Infrastructuur en Waterstaat | DGRW

T H 31 0j 10 2e
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I0 ^e I fnNlVan

Aan HBJZ

Tl DGRWi 10 2eaifl lf2ete4 HR1Z

CHE2e]0 2e 11U 2e DGRW

Cc 1uH2el

Onderwerp
Datum

RE Planning en deelremers PT breed

donderdag 29 rraart 2018 08 28 26

Dag| 10 2e |^

Punt 1 art 3a lijkt me goed om nog even telefonisch te bespreken wellicht is handiger om
dit rechtstreeks met I lOK^eyite doen aangezien het voorstel van hem afkomstig is Kan

zijn dat ik het verkeerd geinterpreteerd heb Het ging ook om de onwenselijkheid van het

opbossen van allerlei kleinere bijgebouwen op een perceel tot een sterk vergroot

hoofdgebouw Waama via algemene regels weer allerlei bijgebouwen bijgeplaatst worden
Hier willen de vergunningverleners graag grip op houden en voorkomen dat art 3a gebmilct
wordt als een sluiproute om veel meer dan 10 uit te breiden

Wat betreft je tweede punt relatie tussen voormalig art 3b en 5a artikel 5a is inderdaad

alleen een terugvaloptie voor werkzaamheden aan kunstwerken zoals kribben en

waterkeringen Het artikel is in de afgelopen 5 jaar ook alleen gebruikt voor
werkzaamheden aan waterkeringen door derden omdat alle overige activiteiten die onder

dit artikel vallen niet vergunningplichtig meer zijn sinds de Waterwet want altijd
uitgevoerd door of namens de beheerder We zouden ook nog een verwijzing kunnen

opnemen naar artikel 5k beheersactiviteiten en 6e rivierverruiming dan dekken we de

hele lading van voormalig 3b en leggen we minder nadruk op alleen de waterkeringen

Groeten IMIil

@minienm nlVan I 1Q 2^0K2e HBJZ 10 2e

Datum woensdag 28 mrt 2018 7 43 PM

Aan [ I DGRW ^ 10 2e |giminienm n1 H0 2e] lQ 3 ^|p Q^ONl10 2e

4 Tg rw si Ti110 2e

Kopie I

j 10 2e

] DGRW \ I0 2e g niiiiientn til | 10 2e | HBJZ10 2e

[

Onderwerp RE Planning en deelnemers PT breed

Dank voor de update hiermee komen we weer een stuk verder Ik heb ook een duit in het zakje
gedaan en de versie geupdatet die ontvangen juiiie hierbij

Er staan echter nog wei een paar vragen open in de kantiijn die beantwoord moeten worden

voor de toeiichting Twee punten pik ik er even uit

Het betreft ten eerste het punt over de functie bij sioop en herbouw waaHEEBten ik

anders over denken De watervergunning wordt geweigerd als veriening daarvan niet

verenigbaar is met de doelen van de Waterwet De minister heeft deze doelen voor

zover het betrekking heeft op voorkomen beperken van overstromingen

geconcretiseerd in de Bgr Een toets of een activiteit binnen het bestemmingspian past
of anderszins ruimteiijk toelaatbaar is vait dus niet binnen de beoordeiing van een

aanvraag voor een watervergunning Daar hoeft en kan RWS dus ook niet op toetsen
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het valt buiten het beoordelingskader Dat een ander bestuursorgaan daar in het

ruimtelijk spoor misschien last van heeft doordat met een reeds verleende

watervergunning wordt afgedwongen dat een activiteit in het ruimtelijk spoor wordt

toegestaan is in beginsel niet aan ons en zou ook niet moeten kunnen Het bevoegd
gezag in het ruimtelijk spoor heeft een eigen afwegingskader en redenen om activiteiten

wel of niet toe te staan Dat zou niet beinvioed moeten kunnen worden door een wel of

niet verleende watervergunning

Ten tweede heb ik de vraag of we artikel 5 onderdeel a wel kunnen aanmerken als

terugvaloptie voor het vervailen van artikel 3 onderdeel b Artikel 5 onderdeel a ziet

op de aanleg en wijziging van waterstaatkundige kunstwerken Volgens de tekst zou het

dus alleen om kunstwerken kunnen gaan en geen andere vormen van rivierbeheer of

verruiming aan bijvoorbeeld oevers want dat zijn geen kunstwerken Hebben we dus

wel een voldoende grondslag voor toestemmingen voor rivierbeheer en verruiming
door derden als artikel 3 onderdeel b vervalt en is dit een probleem of dit zich dit in

de praktijk niet voor

Uiteraard moeten we ook de consultatie van de gemeenten even afwachten en de toelichting
daarop aanpassen Hebben jullie daar al lets van vernomen HM2^

Een inzet om de stukken zo goed mogelijk in te zetten zodat niet een heel proces richting de

Stuurgroep Water nodig is lijkt me goed Het is toch immers zo dat de stuurgroep al heeft

ingestemd met de wijzigingen die we nu voorbereiden De evaluatie van de Bgr is immers al in

de stuurgroep besproken Je zou het wijzigen van de Bgr zeif dus kunnen zien als een

uitwerking van die beslissing van de stuurgroep Wellicht is een schriftelijke afstemming met de

betrokken decentrale overheden daarom voldoende

Hopelijk zijn we nu zo goed als bij de eindredactie beland met nog wat overleg over de

laatste openstaande punten De eindredactie neem ik vanuit HBJZ graag voor mijn rekening

Met vriendelijke groet

10 2e

Van I iQ 2e
_

dgRW

Verzonden vrijdag 23 maart 2018 14 53

Aan | l0K2e 110K2e HBJZ | io 2e pminienm nl

ON | io 2e ^rw5 nl

1 iQ 2e Pminienm nl

Onderwerp RE Planning en deelnemers PT breed

] DGRWCC 10 2e 10 2e

Hoi| 10 2e ^

Ik heb een paar hele kleine opmerkingen in het wijzigingsbesluit

Wil jij de documenten afmaken en dan weer aan ons doorsturen Dan ga ik het verder

doorsturen Wanneer denk je dit af te hebben lukt dit volgende week

Groeten iro I24

Van l iQ 2e dgRW

Verzonden donderdag 22 maart 2018 17 12

Aan 1 I0 2e | ON j I0 2e

l minienm nl IZ

WVL

Onderwerp RE Planning en deelnemers PT breed

1a rws nl |l 1Q 2e |10 2e

] DGRW 1 io 2e Dminienm nl

Brws nl

HBJZ

1 1Q 2e 10 2e

CC 10 2e10K2e

HoifiOK^
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Super dankjewel Ik ga er nu vanuit dat| iOK2e ] de stukken afmaakt en daarna stuur ik het door

aan de begeleidingsgroep Ga morgen er doorheen om te kijken of ik zelf nog aanvullingen heb

nav onze werkgroep

Groeten ff5S2i

Van l io 2e | ON [[

Verzonden donderdag 22 maart 2018 16 53

Aan I I0 2el DGRW 1 I0 2e ajminipnm nl |l I0 2e |iOK2e

■d io 2e Dminienm nl I

] WVL

Onderwerp RE Planning en deelnemers PT breed

1Q 2e I5 rws nl1

HBJZ

] DGRW 1 io 2e Pminienm nl

rws nlCC 10 2e

Dag alien

Hierbij het aangepaste wijzigingsbesluit en het tekstvoorstel van de beleidsregels incl

wijzigingen In het wijzigingsbesluit heb ik de opmerkingen die voriqe week gemaakt zijn zoveel

mogelijk verwerkt Er zijn nog twee openstaande vragen waarvoor| i0 2e | nog lets zou

uitzoeken overgangsregeling m b t vervallen van art 3b en juridiscne oasis onder toelichting
op art 6d Zie opmerkingen in het document

Vender kreeg ik na afloop van het overleg nog een opmerking van iQ 2e op de toelichting van

art 3 a Dit gaat over sloop en herbouw van bestaande bebouwing In december hebben we

afgesproken dat wij vanuit de Waterwet geen restricties stellen aan de functie van de

bebouwing bij sloop en herbouw I iQ 2e | gaf mijns inziens terecht dat de toelichting op dit

punt te vrijblijvend is opgeschreven en niet in overeenstemming met het rapport van RHDHV

Wij kunnen alleen instemmen met sloop en herbouw als dit in het ruimtelijk spoor ook mogelijk
is Anders lopen we het risico dat initiatiefnemers via ons een functiewijziging in het ruimtelijk
spoor afdwingen Ik heb de toelichting op dit punt wat aangescherpt Als jullie hier bezwaar

tegen hebben hoor ik het graag Dan moeten we het nog even met io 2e bespreken

Groeten

10 2e

Van

Verzonden woensdag 21 maart 2018 10 14

Aan f10 2^ ElOK^P QfflNjfl 10 2e rt0H2e I
WVL

Onderwerp FW Planning en deelnemers PT breed

] DGRW [I ]Sminienm nl]10 2e 10 2e

] DGRWHBJZ t10 2e

CC 10 2e I

Hoi| 1Q 2e ^| 10 2e | en l1D 2e|

Zie hieronder ter info de planning van PT en Stuurgroep Water

Inge gaf mij als advies aan dat we de stukken al zo strak mogelijk aan de PT s en

begeleidingsgroep moeten sturen in de zin van dat we het niet naar de stuurgroep willen doen

en dat het in overeenstemming is met de uitkomsten van de evaluatie Op die manier hebben

we de grootste kans dat het ook daadwerkelijk niet naar de stuurgroep hoeft

Het OIM is dus niet vertegenwoordigd in de PT s Ik zal contact opnemen met] iQ 2e |hoe we
die het beste kunnen meenemen

wanneer denk je de finale versie van de regels en toelichting te hebben Kan ik het

deze week al versturen aan de begeleidingsgroep incl kort verslagje van de vorige keer

GroetendTOIg^
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Van | I0 2e | DGRW
Verzonden woensdag 21 maart 2018 09 12

Aan I I0 2e DGRW d I0 2e f5 nninienm nl

Onderwerp RE Planning en deelnemers PT breed

HoKEES

Zie hieronder de planning van PT SGW voor dit jaar Het OIM is niet verteqenwoordiqd in deze

overleggen Met vragen over het OIM kan je terecht bij| iQ 2e | zij is| io 2e |van dat

overleg

|l0 2e|

Planning 2018

PT smal UvW Kastanje zaalDo 1 maart 10 00 11 30

Di 13 maart PT breed lenM Rijnstraat 14 00 15 30

Wo 4 april lenM RijnstraatStuurgroep Water 13 30 15 30

PT smal UvW Kastanje zaalDo 31 mei 10 00 11 30

Dl 12juni PT breed lenM Rijnstraat 14 00 15 30

Wo 4 juli lenM RijnstraatStuurgroep Water 10 30 12 30

Do 6 September PT smal UvW Kastanje zaal 10 00 11 30

Di 18 September PT breed lenM Rijnstraat 14 00 15 30

Wo 10 oktober lenM RijnstraatStuurgroep Water 13 30 15 30

Do 8 november PT smal UvW Kastanje zaal 10 00 11 30

Do 22 november PT breed lenM Rijnstraat 14 00 15 30

Wo 12 december Stuurgroep Water lenM Rijnstraat 10 30 12 30

Van | iQ 2e _ dGRW

Verzonden dinsdag 20 maart 2018 17 38

Aan I0 2e DGRW I tiOK2e S minienm nl

] DGRW | I0 2e l@minienm nl

Onderwerp Planning en deelnemers PT breed

CC U0 2e

ho Fi^

Weet jij wat de planning is van PT smal en PT breed voor de komende maanden Ik had dus

alleen begrepen van |io 2e| dat de stuurgroep op 4 juli vergaderd maar van de PTs weet ik het

niet En weet jij hoe het zit met het OIM Wij hadden een actie staan op hun aanvraag het

uitvoeren van een case studie over de Bgr en dit hebben we nu bijna afgerond Het liefst zou ik

dat wilien inbrengen bij ook de aangepaste beleidsregeis maar ik weet niet hoe het OIM

vertegenwoordigd is in deze overleggen

GroetendlW^

nu 2e

Afdeling Waterveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DGRW
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f
Drents

Ouerijsselse
Delta

Aan hetalgemeen bestuur bezo0kadres Dokter Van Deenweg 186

postadres Postbus 60

8000 AB Zwolle

elefoon 088 23312 00

inlernet wdodelta nl

bank Nedetlandse Waterschapsbank Den Haag

IBAN NL66MWABO630756882

BIC NWABNL2G

KvK 6420 8338

10 2eonskenmeik Z 17 012113 77975

portefeuillehouder | 1Q 2e |
ondeiwerp Overdracht gemaal Zedemuden te Zwartsluls

datum 17 april 2018 bebandeld door

10 2e pwdodelta nle mail

Geacht bestuur

Op 6 maart 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten tot overname van het gemaal Zedemuden te

Zwartsluis en vrijgave van het krediet “Zedemuden telemetrie aanpassing van € 150 000 Deze

bevoegdheid is via de mandateringslijst gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur Op 12 September
2017 had het Dagelijks Bestuur reeds de intentie tot overname uitgesproken waarna de gesprekken
met Rijkswaterstaat konden worden afgerond

Achtergrond
De Waterwet 2009 regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater
en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening
In de wet staat dat er maar twee beheerders van watersystemen kunnen zijn

Rijkswaterstaat voorde Rijkswateren en waterschappen vooralle andere

wateren tenzij dit niet verenigbaar is met het belang van een goede

organisatie van dat beheer

m fm

IF

I
In 2011 is het Bestuursakkoord Water BAW gesloten tussen de bestuurlijke

partners op het gebied van water om de doelmatigheid in het waterbeheerte

vergroten Uit het BAW vioeit voort dat gemaal Zedemuden in beheer van het

waterschap behoortte zijn
Binds 2013 zijn het waterschap en RWS hierover in gesprek

Rijkswaterstaat RWS had in het verleden gemaal Zedemuden in eigendom
en beheer vanwege de invioed op het scheepsvaartverkeer Na de recente ombouw van de

naastgelegen keersluis in een schutsluis is nu het een natuurlijk moment om de overdracht van het

eigendom en beheer en onderhoud van het gemaal te realiseren

W 1
V

A

Overdracht

RWS draagt ons het gemaal met ondergrond om niet over Het gemaal is in goede staat

De financiele consequenties van de overdracht ad € 235 000 structureel per jaar zijn reeds in de

begroting en meerjaren raming 2018 2021 verwerkt Van RWS ontvangen wij een eenmalige

gewenningsbijdrage voor de overname van het dagelijkse onderhoud met een afbouw in 10 jaar van

100 naar 0 Voor de ombouw van de telemetrie wordt een krediet van € 150 000 beschikbaar

gesteld De kosten van toekomstige renovatie zullen in meerjaren onderhoudsplannen worden

opgenomen

205097 0252



Pagina 2 V3n 2

Na overdracht is het waterschap verantwoordelijk voorde waterkwantiteit op het Meppelerdiep
Gemaal Zedemuden is een essentieel onderdeel voor het peilbeheer in een gebied van 80 000 ha

Onderdeel van de overeenkomst is het Protocol Waterbeheer Meppelerdiep tussen RWS en

WDODelta waarin de afspraken en handelingen staan die nodig zijn voor het waterbeheer tussen het

Meppelerdiep en het Zwarte Water en een viotte veilige scheepvaartsverkeer afwikkeling en welke

organisaties hiervoor verantwoordelijk zijn

Als vervolg op de overdracht zal met RWS en waterschap Vechtstromen het Waterakkoord

Meppelerdiep Overijsselsche Vecht worden geactualiseerd Het Waterakkoord beschrijft o a de

afvoerproblematiek en afspraken daarover in zowel gewone als buitengewone omstandigheden

Op 12 mei zal gemaal Zedemuden meedoen aan de Nationale molen en gemalendag Op 31 mei

2018 zal de officiele overdracht plaatsvinden waarvoor u als Algemeen Bestuurzal worden

uitgenodigd

Het dagelijks bestuur van het

Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de dijkgraaf

ir H H G Dijk10 2e
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Van

Aan

DGRW[10

1 dgrwt10 2e

DGRWp 10fl2e
1Cri72te^ HBJZ j 1Q 2e HOED
MT stuk beleidsregels grote rivieren

donderdag 19 april 2018 15 38 58

Biliaae 1 bii MT nota 201S0424 20180406 Wiiziaing Bgr ivrn verfruimina mocieliikheden ontwikkelinaen

rivi docx

Bhlage 2 bii MT nota 2QlSQ424 React ie op notitie Standpuntfen OIM betreffende Adviesrapoort aanpassina

■■ docx

Biilaae3 bii MTnita 2Q180424 TekstvQQrstel Bar 22maart2Q18 mebwiiziaii

HBJZ | 10 3p|eCc iDGRW ^^0 2e10 2e

Onderwerp

Datum

Bijiagen

docx

MT 201S0424 BGR afd WV docx

Bij deze tbv MT

Greet

I 10 2e I

Tl IO 2e| 2e rl0 2eil

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Diractie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid Afdeling Waterveiligheid

Tel [ lOKZe

nU 2e tminienm nl

Postbus 20904

2500 EX Den Haag
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

OvGrIeg Infrastructuur en Milieu Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid

Programmering Waterbeleid

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

p a Plesmanweg 1 6

2597 JG Den Haag

10 2e

minuut
M 3ifoi6rrioK2^

Jminienm10 2eReactie op notitie Standpunten OIM betreffende

Adviesrapport aanpassing Beleidslijn Grote Rivieren
nl

Datum

22 mei 2017Getypt door paraaf Vervolg op

10 2e Classificatie

Ons kenmerk

IEWM BSK 2017 134502Vergeleken door paraaf Rappeldatum

Verzonden door paraaf Verzenddatum

22 mei 2017

Ondertekening door paraaf Verzendwijze

Minister

Hedewerking van paraaf Na verzending retour aan

10 2e

1Q 2e

Adres

1Q 2e

10 2e

236419 0253



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Overleq Infrastructuur en Milieu Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid

Programmering Waterbeleid

10 C2e

p a Plesmanweg 1 6

2597 JG Den Haag
Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

r^nntartnnrcfwn

[lUiiiesi 2e

M t 3i o 6j 10 2e

10 2e Jminienm
ni

Ons kenmerk

IENM BSK 2017 134502
Datum

Betreft

9 juni 2017

Reactie op notitie Standpunten OIM betreffende

Adviesrapport aanpassing Beleidslijn grote rivieren

10 2eGeachti

Ten eerste wil ik u van harte bedanken voor de brief Standpunten OIM betreffende

Adviesrapport aanpassing Beleidslijn grote rivieren IENM BSK 2017 55089 die u

mij op 23 februari 2017 heeft doen toekomen

Ik ben blij te constateren dat de OIM leden aangeven dat zij voldoende inbreng
hebben kunnen leveren op het adviesrapport van RHDHV over de aanpassing van

de Beleidslijn grote rivieren Bgr

Reactie op standpunten OIM

Hieronder mijn reactie op uw standpunten Ik ga hierbij alleen in op de punten die

in het vervolg van mijn brief niet uitgebreid aan de orde komen

Bgr behoeft geen fundamentele herziening
Het OIM geeft aan dat de aanpassing van de beleidslijn geen fundamentele

herziening betreft en het ongewenst is dat de hele beleidslijn opnieuw in

procedure wordt gebracht
Dit standpunt onderschrijf ik

Casestudie compenseren op gebiedsniveau
Het OIM hecht eraan dat er een casestudie voor natuur wordt uitgevoerd om na te

gaan of er kansrijke mogelijkheden zijn om op gebiedsniveau te compenseren
zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid
lenM zal samen met andere partijen in een casestudie compenseren op

gebiedsniveau onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden lokaal een

waterstandsverhoging kan worden geaccepteerd mits per saldo op gebiedsniveau
een verbetering van de waterveiligheid ontstaat

Bij de casestudie zijn de Stichting ARK Natuurontwikkeling de Rivierencoalitie

natuurorganisaties Staatsbosbeheer gemeente Boxmeer het Ministerie van

Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken en

Rijkswaterstaat neemt het voorzitterschap op zich Streven is de casestudie voor

het einde van 2017 af te ronden

Kleiwinning
Ten aanzien van kleiwinning wordt in de standpunten van het OIM gesteld dat het

begrip openbaar belang het nationaal belang van kleiwinning dient te omvatten

Het is echter niet nodig om kleiwinning in de Bgr onder groot openbaar belang
te plaatsen Het artikel voor groot openbaar belang in de beleidsregels is bedoeld

voor niet riviergebonden activiteiten die vallen onder de nee tenzij categorie en

waarvoor een uitzondering gemaakt wordt Kleiwinning is een riviergebonden
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activiteit die valt onder de ja mits categorie artikel 5 i winning van

oppervlaktedelfstoffen

Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid

Programmering Waterbeieid
Uitkomst stuurgroep water

Het adviesrapport is ook voorgelegd aan de Stuurgroep Water waarin de

bestuurlijke partijen deelnemen die betrokken zijn bij de aanpassing van de Bgr
Deze partijen kunnen zich vinden in het voorstel om de Bgr aan te passen conform

het adviesrapport Er zijn nog wei punten die nadere uitwerking vragen zoals de

beschikbare afwegingsruimte voor buitendijkse versterkingen en de mogelijkheden
voor initiatieven die niet ten koste gaan van waterveiligheid

Datum

22 mei 2017

Ons keninerk

IENM BSK 2017 134502

Besluit Aanpassing Bgr
Op basis van bespreking in de Stuurgroep Water en uw advies heb ik besloten het

advies van RHDHV grotendeels over te nemen Dit betekent concreet dat

1 lenM de voorstellen overneemt gericht op het verhelderen van het doel de

werkingsfeer en de uitvoeringspraktijk van de Bgr lenM wii met name

inzetten op het verbeteren van de uitvoering en uitlegbaarheid van de Bgr Dit

is van belang voor het begrip van en draagviak voor de Bgr Het is hierbij de

ambitie om sneller helderheid te verschaffen of een initiatief doorgang kan

vinden of niet Niet alleen op projectniveau maar ook op gebiedsniveau zie

ook 3 Samenwerking is hierin een sieutelwoord Dit past ook in het

gedachtegoed van de Omgevingswet
2 lenM ruimte geeft aan het realiseren van kleine activiteiten die niet ten koste

gaan van waterveiligheid Dat kan door de beleidsregels op de volgende
punten aan te passen

Het uitbreiden van riviergebonden activiteiten met extensieve

uiterwaardenrecreatie fietspaden en bruggetjes scheepvaartgelieerde
activiteiten agrarische activiteiten voor beheer van buitendijkse gebieden
Het mogelijk maken van verduurzaming van de bedrijfsvoering van

riviergebonden activiteiten o g v energievoorziening
verwantschapscriterium

Toestaan van sloop van aanwezige bebouwing en deze te vervangen door

nieuwbouw

Verruimen riviergebonden activiteit natuur met cultuurhistorische

landschapselementen en waterkwaliteit

3 lenM een inventarisatie onderzoek zal starten naar

hoogwatervrije en hooggelegen terreinen die vrijgegeven kunnen worden

dan wei onder bergend regime kunnen vallen twee fasen aanpak
of en zo ja onder welke voorwaarden compenseren op gebiedsniveau
mogelijk is gericht op natuurontwikkeling
tijdeiijk ruimtegebruik

4 lenM zich zal inzetten voor het versterken van de oebiedsoerichte benaderino

door gemeenten en provincies te ondersteunen bij gebiedsplannen vanuit haar

verantwoordelijkheid voor waterveiligheid Een gebiedsgerichte benadering
biedt mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen en grotere

waterveiligheid

Voorbehoud ten aanzien van het adviesrapport
lenM maakt bij de volgende twee adviezen van RHDHV een voorbehoud

1 Het generiek uitzonderen van duurzame eneraie in het rivierbed van de

voorwaarden voor niet riviergebonden activiteiten Dit kan ruimte opsouperen

voor riviergebonden activiteiten die geen alternatieve locatie hebben Hier

wordt een maatwerkoplossing voorgestaan o a via het

verwantschapscriterium zie punt 2 hierboven

2 Het onderzoeken dan wei oprichten van lenM is

niet voornemens om een nationaal afkoopfonds op te richten maar wei bereid

om in geval van een concreet gebiedsplan project mogelijke
financieringsconstructies samen met gebiedspartners te onderzoeken
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waaronder de mogelijkheid van een financiele afdracht door initiatiefnemers

Hierbij kan geleerd worden van bestaande voorbeelden zoals Ooijen
Wanssum

Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid

Programmering Waterbeieid

Vervoigproces
De Bgr zal worden aangepast conform mijn besluit en de handreiking zal worden

herzien Genoemd onderzoek en casestudie wordt opgestart zodat de uitkomsten

hiervan effect kunnen hebben op de aanpassing van de Bgr
Te zijner tijd zal ik u de definitieve Bgr toesturen

Datum

22 mei 2017

Ons keninerk

IENM BSK 2017 134502

Ten slotte is aanpassing van het Barro nodig om te borgen dat de aanpassingen
van de beieidsregeis in het ruimteiijk spoor doorwerken Aanpassing zal

plaatsvinden in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Hoogachtend

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

mw drs M H Schuitz van Haegen
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AANBIEDINGSFORMULIER MT AWV

Onderwerp Aanpassing van de ministeriele regaling Beleidsregels Grote

Rivieren Bgr

Afdeling contactpersoon

Behandeling in MT van 24 april 2018

10 2e I1Q 2e

1 Aanleiding
Wat is de reden om dit onderwerp in MT te agenderen
De opdracht van de stuurgroep water vergadering van maart 2017 is afgerond

2 Doel bespreking
Ter informatie tor discussie nemen van beslissing

3 Beslispunten bespreekpunten discussiepunten

Akkoord gaan met

de inhoud van de aanpassing van de Bgr
voorieggen aan PT Water breed met een voorstei om niet nogmaals aan de

stuurgroep voor te ieggen met argumentatie dat de opdracht van de stuurgroep
grotendeeis werd gevoigd Indien PT toch aan vergadering van Stuurgroep van

4 juii wil voorieggen dan zal inwerkingtreding later worden dan 1 juli Dat wordt

dan waarschijniijk 1 oktober hetgeen overigens niet echt een probleem is

informeren van OIM

voorieggen aan M ter ondertekening na eventueie aanpassing a g v behandeiing
door PT

a

b

c

d

4 Advies

Geef hierbij ook aan wat AWV met dit onderwerp kan doen om de exposure te vergroten

Bedoeiing is dat opdracht wordt gegeven om de Bgr op een eenvoudig begrijpeiijke
manier weer te geven voor met name de vergunningaanvrager

5 Samenvatting

De beieidsregeis grote rivieren reguieren de mogeiijke uitzonderingen op het aigemene
verbod om activiteiten te ondernemen in het gebied van de grote rivieren De 1® versie

van de regeis werd opgesteid na de bijna overstromingen van 1993 en 1995 Na een 1®

evaiuatie werden de regels aangepast In 2015 heeft een tweede evaluatie

plaatsgevonden vooral omdat de regels op onderdelen als onnodig beperkend werd

ervaren Deze is besproken in de stuurgroep water die het voorstei voor aanpassingen

goeddeeis heeft overgenomen

1 Bijiage 1 geeft het wijzigingsvoorstei inciusief de toeiichting erop

2 Bijiage 2 geeft met geei gemarkeerde delen op pagina 3 aan wat het standpunt van M

medio 2017 was en wat dus de opdracht aan ons was m b t aanpassing van de

regeiing
3 Bijiage 3 geeft met track changes aan wat wordt gewijzigd in de huidige regeiing

‘

Ad 2

De punten genoemd onder punt 2 op pagina 3 van bijiage 3 konden goed worden

omgezet in de aanpassing van de regeiing De minister c q stuurgroep heeft 2 punten

1 Dit is de versie van 22 maart die op details niet geheel in overeenstemming is met bijiage 1

Een goed ingevuld aanbiedingsformulier is niet longer dan twee A4 tjes Oveiige info in bijiagen
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niet ongeclausuleerd overgenomen van het advies n a v de evaluatie Deze zijn geel

gemarkeerd weergegeven onder punt 3 pagina 3 van bijiage 2

Het 1® punt daarvan zegt

Het generiek uitzonderen van duurzame energie in het rivierbed van de voorwaarden

voor niet riviergebonden activiteiten Dit kan ruimte opsouperen voor riviergebonden
activiteiten die geen alternatieve locatie hebben Hier wordt een maatwerkoplossing
voorgestaan o a via het verwantschapscriterium zie punt 2 hierboven

De maatwerkoplossing is gevonden in het tiideiiik toestaan onder voorwaarden van

wind en zonne energie Kortheidshaive wordt voor een toeiichting hierop verwezen naar

de geel gemarkeerde passages van de toeiichting op het aanpassingsvoorstei bijiage 1

pagina 10 en 11

De huidige regeiing bevat overgangsrecht Daarin zijn gemeenten genoemd die bij de

totstandkoming van de huidige regeiing projecten hadden aangedragen die in

voorbereiding of uitvoering waren We hebben deze gemeenten meegedeeid dat het

voornemen is om dit overgangsrecht te beeindigen Hierop zijn enkeie reacties

ontvangen Deze moeten nog beoordeeld worden Mogelijk zai voor een heel beperkt
aantal gemeenten het overgangsrecht nog worden voortgezet

Het voorstel bevat op verzoek van RWS ZN beperkt nieuw overgangsrecht voor

Maasprojecten

Het vorstel is opgesteid door een lenW werkgroep met naast DGWB daarin

vertegenwoordigd HDJZ RWS BS en RWS ON namens overige directies

Het voorstei is afgestemd in een externe begeieidingsgroep

4 Consequenties
Juridisch financieei personeei communicatie etc

5 Vervolgtraject

Zie besiuiten

Een goed ingevuld aanbiedingsformulier is niet langer dan twee A4 tjes Overige info in bijiagen
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i jKj e n fas’Van

Aan 10V2fe10 U2el ■ DGRW

1Q 2e |fBS LdOKgel ^ DGRW nOK2er W 2e | HBJZ

Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jul 2018

woensdag 2 mei 2018 15 17 44

Memo aan DGWB wiiziainaen waterregelingen per 1 iul 2018 docx

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Hoi| 10 2e

Bij deze stuur ik je een verzoek tot wijziging van de waterregeling per 1 juli 2018

Helaas is het afgelopen jaar bij ons wat misgegaan in het doorzetten van de verzoeken

waardoor vertraging is opgelopen in het formaliseren van de wijzigingen
Mijn excuses daarvoor

Normaliter stuurdeP 1deze wijzigingen aanti0 2ej Met het oog op het vertrek van

I0 2ejhier ben ik zo vrij het verzoek rechtstreeks aan jou te sturen en neem ik onze piv
directeuren even mee in de cc

Dank voor het doorzetten aan HBJZ

Vr grdTO^
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bestuursstaf RWS10 2e

10 2e Koningskade 4

2596 AA Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

T 070 456 SO 80

F 070 351 83 35

www rijkswaterstaat nl

Contactpersoon
riotf2e~n

T I0j 2ej I

7

memo Wijzigingen waterregeling per 1 juli 2018

Datum

mei 2018

Beste l iQ 2e|^

Hierbij een overzicht van en een toelichting op de gewenste wijzigingen in de

waterregeiing per 1 juii 2018 Een aantal van deze wijzigingen stonden ai voor 1

januari 2018 en zeif 1 juii 2017 op de roi Heiaas zijn deze niet aan juiiie

doorgegeven Onze excuses daarvoor

Wijziging kaaitbijiagen Waterregeiing per 01 07 2018

Kaartnr Thema RWS Onderdeei RWS contactpersoon

Waterkwaiiteit ZN11 10 2e

Waterkwantiteit11 ZN

11 Waterstaatswerk ZN

10 2e268 Waterstaatswerk NN

273 Waterstaatswerk NN

1 Waterkwaiiteit ZN 10 2e

2 Waterkwaiiteit ZN

46 Waterkwaiiteit WNZ 10 2e

142 Waterkwaiiteit WNZ

317 Waterkwaiiteit WNZ

1 Waterkwantiteit ZN 10 2e

2 Waterkwantiteit ZN

46 Waterkwantiteit WNZ 10 2e I

142 Waterkwantiteit WNZ

317 Waterkwantiteit WNZ

Waterstaatswerk1 ZN 10 2e

2 Waterstaatswerk ZN

9 Waterstaatswerk ZN

10 Waterstaatswerk ZN

19 Waterstaatswerk ZN

142 Waterstaatswerk WNZ 10 2e I

317 Waterstaatswerk WNZ

Waar nodig is eea bestuuriijk afgestemd In de bijiage vind je een toeiichting Ik

verzoek je deze wijzigingen met spoed doorte zetten naar HBJZ

Vriendeiijke groet
10 2e
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Toelichting wijzigingen waterregeling waterbesluit Bestuursstaf RWS

De digitale bestanden zijn separaat aangeleverd bij HBJZ Datum

WilzlQinoen in beheersaebied RWS Zuid Nederland

Er zijn diverse wijzigingen ingebracht mbt waterbeheergrenzen en een aanpassing
dat in het waterbesluit moet worden aangebracht
Met gaat om aanpassingen bij Aijen Thorn en Stevensweert en de aanpassingen

tgv de wijziging landsgrenzen Nederland Belgie nabij Maastricht

Tevens is in de Alexanderhaven in Roermond is een kade opgehoogd Het is

daarom geen gebied meer benodigd om water te bergen en dient volgens de

regels als vergunningsvrij gebied te worden aangeduid op kaart 11 van de

waterregeling

Onderstaande figuur toont een locatie gelegen in Roermond Alexanderhaven De

blauwe lijn is een gerealiseerde kade Het gebied achter de kade aan de kant van

het bedrijf is opgehoogd Zoals te zien is in de figuur is het gebied achter de

kering overal aangeduid als vergunningvrij gebied Dit omdat het gebied
dichtbebouwd is en die vanuit rivierkundig oogpunt geen verdere waarde meer

heeft

Ten tijden van het vaststellen van de huidige grenzen was de kade op de blauwe

locatie nog niet aanwezig De grenzen zijn destijds dan ook op een juiste manier

getrokken

Gezien de ontwikkelingen is het echter redelijk om de begrenzing dusdanig aan te

passen dat het gebied achter de kade binnendijks ook als vergunningvrij gebied
wordt aangeduid Dit geeft het bedrijf de mogelijkheid om dit zonder restricties

vanuit de Waterwet zijn bedrijfevoering voort te zetten terwiji het rivierbelang
hierdoor niet wordt geschaad

De wijziging is besproken en akkoord bevonden in de werkgroep Rivierbeheer

waar collega s van Zuid Nederland Oost Nederland West Nederland Zuid en WVL

zitten Hiermee wordt de landelijke uniformiteit met betrekking tot wijzigingen

geborgd

■

s
m \

■

m
■

S

V
■ SM

m

•V iik i w

9
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Bestuursstaf RWS

DatumWilziainaen in het beheersaebied van RWS Noord Nederland

Het betreft hier een verandering in de beheersituatie op Terschelling en Ameland

m i v 1 1 2017

In juli 2016 zijn er door het Rijk de HID van RWS NN namens de Minister van

Infrastructuur en Milieu overeenkomsten gesloten met de gemeenten Terschelling

resp Ameland inzake de terugoverdracht van een deel van het waterstaatkundig
beheer van het veerhaventerrein resp veerdam Aanleiding hiertoe vormde het op

18 april 2014 Staatscourant 2014 nr 13970 onherroepelijk worden van de

concessies voor de rederijen Terschellinger Stoomboot Maatschappij B V en

Wagenborg Passagiersdiensten B V

Historische context

Beheeroverdracht van de genoemde assets door het Rijk naar de desbetreffende

gemeenten heeft in 2006 piaatsgevonden bij Koninklijke Besluiten op basis van de

Waterstaatswet lOOQi Dit naar aanieiding van een herverdeling van natte

waterstaatswerken tussen Rijk provincies gemeenten en waterschappen

stuurgroep Brokx nat^ In het kort kwamen de beginselen en uitgangspunten
van de stuurgroep Brokx nat erop neer dat in het kader van de decentralisatie van

waterstaatszorg het Rijk slechts die zorg dient uit te oefenen die ook uitsluitend

adequaat door het Rijk kan worden behartigd Het Rijksbeheer beperkt zich in

beginsei tot die waterstaatswerken die behoren tot de hoofdsystemen en die

bovendien van een zodanige schaal zijn en dynamiek hebben dat alieen het Rijk
deze doeimatig kan beheren Op basis van het rapport van de stuurgroep Brokx

nat is destijds vanuit Rijkswaterstaat Noord Nederiand het initiatief genomen tot

het overdragen van natte waterstaatswerken in eigendom beheer onderhoud

aan decentraie overheden zo ook op Terscheliing en Ameiand

Ten aanzien van Terscheiling zijn er in 1998 en in 2005 twee overeenkomsten

gesloten In de overeenkomst uit 1998 werd het beheer en onderhoud van een

waterkering op Terschelling aan het Wetterskip Fryslan overgedragen In de

overeenkomst uit 2005 werden de eigendom beheer en onderhoud van onder

andere de rijkshaven en enkele kades aan de gemeente overgedragen De

aanleginrichtingen voor de veerdienst werden uitgesloten van de overdracht

Naast deze natte waterstaatswerken was ook overeengekomen om enkele

overtollig gestelde percelen onroerende zaken in eigendom over te dragen De

gemeente ontving voor de afkoop van het beheer onderhoud van de natte

waterstaatswerken een gekapitaliseerde vergoeding

De situatie voor Ameland is vergelijkbaar met die op Terschelling In 2004 2005

en 2006 is een drietal overeenkomsten met de gemeente gesloten In de

overeenkomst uit 2004 worden onder andere een fietspad de veerdam en een

aantal andere natte waterstaatswerken in eigendom beheer en onderhoud door

de gemeente overgenomen De aanleginrichting van de veerdienst met alles wat

daarvan functioneel deel uitmaakt blijft in eigendom beheer en onderhoud bij
het Rijk De gemeente ontving hiervoor eveneens een gekapitaliseerde

^
Terschelling bij KB van 20 10 2006 nr 06 003786 Ameland bij KB van 27 10 2006

nr 06 003896
^
Eindrapport Stuurgroep Decentralisatie Beheer van Natte Waterstaatswerken februari

1991
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vergoeding Bestuursstaf RWS

DatumHeroverweging
Het onherroepelijk worden van de concessies van bovengenoemde rederijen in

2014 vortnde de aanleiding om de beheeroverdrachten van 2006 te

heroverwegen met als uitgangspunt betreft het hier een hoofdsysteem en is er

sprake van een zodanige schaai en dynamiek dat alieen het Rijk doelmatig kan

beheren Het antwoord hierop iuidde bevestigend De betreffende objecten en

terreinen vormen nameiijk een onmisbare schakei in de afhandeling van het

personenvervoer Redeneeriijn is dan ook geworden ai hetgeen concessie

gereiateerd is of daarvan logischerwijs functioneel deel uitmaakt bijv

aanleginrichtingen damwanden veerhaventerreinen terminais behoort in

eigendom beheer en onderhoud van het Rijk te zijn

Weike consequenties deze heroverweging heeft voor de vaste wal Hariingen
Hoiwerd en Lauwersoog Viieland en Schiermonnikoog is thans nog onderwerp
van gesprek maarTerscheiiing en Ameland vormen de opmaat

Aanpassing art 3 5 Waterregeling
Bovenstaande ieidt ertoe dat er in de ieden 1 en 4 van artikel 3 5 Waterregeling
een uitzondering gemaakt moet worden voor het openbare niet concessie

gereiateerde deei van het veerhaventerrein resp veerdam Deze onderdelen

valien niet onder het waterstaatkundig beheer van het Rijk de overige onderdelen

wel De kaarten behorende bij de Waterregeling zijn dienovereenkomstig

aangepast
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WiizlQinaen in het beheersaebied van RWS West Nederland Zuid

De provincie Zuid Holland heeft een verzoek ingediend om de beheergrenzen van

de Crezeepolder en de Leenherengorzenpolder aan te passen De reden hiervoor

is dat na de herinrichting het intergetijdengebied als waterbodem functioneert

Het gebied loopt na de dijkdoorsteek dagelijks onder invioed van het getij onder

water

Bestuursstaf RWS

Datum

Het betreft de volgende wijzigingen zie bijiages

• Kaartblad 46 Leenherengorzenpolder v w b Waterkwali

teit_drogereoevergebieden en Waterkwantiteit 2 kaartbladen

• Kaarblad 142 Crezeepolder v w b waterkwaliteit_drogereoevergebieden
waterkwantiteit en waterstaatwerken 3 kaartbladen

RWS West Nederland Zuid heeft geen bezwaar tegen deze wijziging

Daarnaast dient de volgende correctie zie bijiage op de beheergrenzen te

worden doorgevoerd Reden hiervoor is dat de huidige beheergrens van RWS WNZ

om de pier van Scheveningen heen is gelegd terwiji gewoon de waterlijn LAT

lijn gevolgd had moeten worden Het betreft

• Kaarblad 317 Pier bij Scheveningen v w b de waterstaatswerken water

kwaliteit_drogereoevergebieden en waterkwantiteit 3 kaartbladen
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»Van

Aan

DGRWn 0u2eT

T1 DGRW ^10^ 2e 10 2e HBJZnOKZe

10 2eCc

Onderwerp
Datum

RE Besluit wijziging Bgr ivm verrmiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC 23052018

maandag4juni2018 15 55 01

Hoi

11 1 10 2 g

En dan hoeven we niets meer te doen

11 1 10 2 g

met vriendelijke groet

10X2e

tel 31 ^ 10 2e

Van ^^loK2eI

Verzonden maandag4juni 2018 15 42

Aan | i0 2e li0 2e I hbJZ | I0 2e pminienm nl [i
DGRW | iQ 2e Pminienm nl

lOKZelQOKggjJ DGRW | iQ 2e pminienm nl tio 2e |^ j iQ 2e [ ON

I0 2e ^rws nl

Onderwerp RE Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

DGRW

t10 2e

CC

11 1 10 2 g

liB Ig ^Groetent

HBJZ

Verzonden maandag4juni 2018 15 17

Aan

Van

1 minienm nlDGRW 1 I0 2e 1Q 2e DGRW10 2e

j ti0 2e I5 minienm nl

n0K2e |^ I 10 2e ONCC 10 2er TW^ | DGRW | 10 2^

j 10 2e l@rws nl

Onderwerp RE Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

Hallo

1QX2e

11 1 10 2 g

Groet 10 2e
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Van ] DGRW

Verzonden maandag 4 juni 2018 14 03

Aan

10 2e

DGRW l iQ 2e fg minienm nl

DGRW | I0 2e pminienm nl I 10 2e ON

j iOK2e B rws nl iQ 2e |1 o 2e HBJZ i iQ 2e mjnienm nl

Onderwerp RE Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

10K2e

CC 10 2e

Hoi plI^ volgens mij was het een tikje anders We schrappen nu met deze MR deze 2 locaties

maar bepalen nu dat dat op 1 1 19 in gaat

met vriendelijke groet

10 2e

tel 31 61 I0 2e

DGRW

Verzonden maandag 4 juni 2018 13 38

Aan I 1Q 2e | ON J 10 2e B rws nl

^ |l 10 2e h0 2e | HBJZ d 10 2e Dminienm nl

DGRW | 10 2e ~E}minienm nl

Onderwerp RE Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

] DGRW10 2e

t10 2e

CC 10 2e

Hoi allemaal net even gebeld met|3igil2e}en we stellen het volgende voor

We zien het inderdaad toch net alspOK^ej als een zo n klein risico dat net die gebieden iets

willen doen in de tussentijd van 1 juli 2018 tot 1 januari 2019 dat we dat voor lief wilien nemen

en dan dat we ze nu gewoon schrappen van de bijiage Dus we houden gewoon de redenering
aan die ik ook in de brief heb gebruikt en dat willen we dan ook zo laten in de toelichting De

enige onduideiijke biijft voor nu dan nog even iocatie H

@| i0 2e [ is dit nu helemaal aangepast in het wijzigingsbesluit Zou jij deze laatste versie

vandaag uiterlijk morgenochtend naar ons door willen sturen Dan dienen wij de stukken in

voor PT Breed

Groeten[^^

Van noK2e i n io ^^ ON [|

Verzonden maandag 4 juni 2018 09 57

Aan

]g rws nl]10 2e

] DGRW l n0 2e minlpnm nl |l
HRI7 I 10 2e

DGRW10 2e 1Q 2e

10 2e |10 2e ]5 minienm nl10 2e

DGRW 1 l0X2e ^minienm ni

Onderwerp RE Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

CC 10 2e

Kunnen we niet nu wel meenemen in het wijzigingsbesluit maar ingangsdatum van specifiek
deze wijziging op 1 januari 2019 zetten Anders moeten we alleen hiervoor een nieuwe

wijziging in procedure brengen

NB Het gaat maar over 2 locaties G en F waar dit speeit Wat is het risico Nu is er wei

vergunningplicht maar hoeven activiteiten niet getoetst te worden aan de Bgr Vanaf 1 januari
vervalt de vergunningplicht In de tussentijd is er formeel dus wel een toets aan de Bgr nodig
Lijkt me dat partijen die iets van plan zijn in deze wetenschap wachten tot 1 januari en anders

zou je daar als RWS in de praktijk wel een mouw aan kunnen passen lijkt me
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Groeten

| 1Q 2e |

Van [
Verzonden maandaq 4 juni 201fi 9 39

Aan

CC 10 2e I 10 2e ICON

Onderwerp RE Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

DGRW [mailto l 10 2e n@minienm nl]10 2e

] DGRW TT0 2^1Q 2e HBJZ10 2e

DGRW10 2e

Hoi hoi

Betekent dat dan dat we bijiage 2 niet gaan wijzigen nu

Dan moet er wel heel snel vandaag een aangepaste wijzigingsregeling en aangepaste mvT

naar PT Breed

Groetjes

met vriendelijke groet

10X2e I

tel 316 10 2e

Van |l io 2e | |_ dgRW

Verzonden maandag4juni 2018 08 42

HBJZ 1 io 2e Dminienm nl

DGRW l t10X2e ~l minipnm nl

DGRW | I0 2e

~

minipnm nl

Onderwerp RE Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

ONCC 1Q 2et10X2e

TS rws ni 10 2e10 2e

Hoi 10 2e

Dat is mooi dat er geen de HBJZ toets goed is verlopen ©

Ik heb duidelijkheid over alles behalve de projectspecificatie van H Het kost de provincie nog
een paar dagen extra om dat uit te zoeken Ik heb dringend verzocht om het deze week aan te

leveren Hierbij is de conceptbrief waarin de uitkomsten zijn verwerkt

Ik vind het een mooi voorstel dat we het uitstellen tot 1 januari 2019 goede tussenoplossing
Ik zal de brief daar ook nog op aanpassen l I0 2e |is bezig met de bestuurlijke consultatie @

wat is de stand van zaken10 C2e

Afgelopen donderdag was PT smal heb daar nog geen reactie van gekregen Morgen hebben we

een infobijeenkomst voor gemeenten en provincies we willen daar iedereen meenemen zodat

PT breed geen problemen opievert

Is nu de laatste versie van de wijziging die versie die io 2e heeft gestuurd

Groeteodlllp

Van K10 2eniO 2e
I

Verzonden vrijdag 1 juni 2018 17 35

Aan

HBJZ

DGRW J I0 2e ^minienm nl

ZT| DGRW l 1QX2e Pminienm nl no 2e P To 2e | QN

10 2e

CC 10X2e

]g rws nli 10K2eJ

Onderwerp RE Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

Hi |rox2^

206260 0255



Als je al volledige zekerheid hebt over de bijiage hoor ik het graag ©

Wat betreft de gebieden die eventueel tijdelijk onder de Bgr zouden vallen we kunnen het

schrappen van die gebieden uit de bijiage wel uitsteiien tot 1 januari 2019 ais de kaarten bij
het Waterbesiuit dan wei gewijzigd worden Dan wordt het netjes afgedekt Dan moeten we

aileen wei weten om weike gebieden het gaat en er een beetje van op aan kunnen dat de

wijziging van het Waterbesiuit ook werkelijk per die datum gebeurt

Ik hoor het graag Intern heeft de HBJZ toets geen probieem opgeieverd dus vanuit hier zijn
we behaive de bijiage kiaar om het naar de minister te sturen Aiieen moet het natuurlijk nog

bij juiiie het ambteiijke proces door ©

Groet pOK^

■f0K2^ r

Verzonden vrijdag 25 mei 2018 14 25

Aan |LlMiIlI]io 2e

1Q 2e DGRW

lDminienm nl no 2e]j^f I0 2e | ONHBJZ [ 10 2e

T5 rws nl10 2e

CC DGRW l I0 2e timinienm nl

Onderwerp RE Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

lQ 2e

Haiio ailemaal

Even een update over bijiage 2 er blijven er in ieder gevai een paar staan

H projecten uitvoeringscontract Hoiiandsche IJssei ben in contact met provincie om deze

iocaties te specificeren
N

P naam wijziging
Q
W

X

Y

De rest vervait Ik hoop voigende week uitsiuitsei te hebben over de naamgeving van H en

jcheckt nog eenmaai zeker of W X Y inderdaad gehandhaafd moet biijven10 {2e

Ben bezig met het schrijven van de brieven aan de gemeenten ais reactie die wil ik voigende
week versturen

Over de kaarten |l io 2e i|is bezig met de bestuurlijke afstemming en ons streven blijft om de

invoering op 1 januari 2019 te iaten piaatsvinden Het is zo dat ze dan mogeiijk een haif jaar
wel aan de Bgr moeten voldoen Moeten we daar nog lets mee Levert dat problemen op
io 2e kun jij daar lets over zeggen

Groetenf roX2^

Van

Verzonden vrijdag 25 mei 2018 14 03

1Q 2e 1 ON j 10 2e |g rws nl

] DGRW l n0X2e Dminienm nl

HBJZe

Aan

CC nOX2e 10 2e DGRW

l io 2e iaminienm nl

Onderwerp RE Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

Hallo 10 2e

Goed gezien Nemen we mee uiteraard afhankelijk van of er uiteindelijk nog Iocaties

overblijven in bijiage 2 Daar moet nog uitsiuitsei over komen

Groet I0 2e

206260 0255



Van n0 2e |^r i0 2e ~1 ON [

Verzonden donderdag 24 mei 2018 15 40

Aan

I5 rws nl10 2e

1 minienm nl | I I0 2e ho 2e

floyzeftllOK^ DGRW d 10 2e [g minienm nl

DGRW l 10 2e HBJZ10 2e

Dminiennn nl

Onderwerp Besluit wijziging Bgr ivm verrruiming mogelijkheden ontwikkelingen rivieren MC

23052018

[ 10 2e

Dag lio 2e| e a

Ik heb toch nog een foutje ontdekt in de laatste versie van het wijzigingsbesluit Doordat bijiage
2 niet verdwijnt maar alleen wordt ingekort moet artikel 2 lid 2 wel in de Bgr blijven staan Zie

bijiage

Groeten
10 2e

206260 0255



H ’°X^^ IdgrwVan

Aan iO 2e 3GRW

l10| 2e l0 2e ^
FW Besliiitenlijst PTbreed met verzoek uiterlijk maardagmiddag 4 juni om 16 00 uur te reageren

maandag4juni2018 09 36 26

Besluitenliist PT smal 31 mei 2018 doc

2]

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Zie punt 8

met vriendelijke groet

1Q 2e

10 2etel 31 6

10 2eVan

Verzonden donderdag 31 mei 2018 17 28

Aan I iQ 2e iQ 2e k^uvw nl | iQ 2e | aaenmaas nr

| i0 2e ~~^aaenmaas nl P I0 2e

}GRW ^Z
j I0 2e tS minienm nl

] DGRW l 10 2e

DGRW

WVL [ ]@rws nl 10 2e10 2e

DGRW

DGRW j^ io 2e |g minienm nl

I3minienm nl | io 2e ^ dCO

DGRW n io 2e gminienm nl | I0 2e

DGRW

l@minienm nl10 2e10 2e 10 2e

10 2e

1Q 2e

| io 2e ~j minienm nl

I I0 2e I DGRW 1 io 2e ^minienm nl

| iQ 2e ^minienm nl

10 2e

10 2e

DGRW10 2e

J minienm nl

^rws nl

DG RW | I0 2e g minienm nl

Onderwerp Besluitenlijst PTbreed met verzoek uiterlijk maandagmiddag4 Juni om 16 00 uurte

reageren

«2e10 2e

10 2e

CC 10 2e

Beste Allen

In vervolg op mijn mail van gisteren zend ik jullie de besluitenlijst van het PTs van

vandaag 31 mei 2018

Dringend vei zoek om in geval van opmerkingen die leiden tot wijzigingen deze met

bijbehorende stuk| en uiterlijk maandagmiddag 4 juni om 16 00 uur aan te leveren

10 2e

Dit om ae stukken tijdig beschikbaar te stellen aan de koepels t b v het

Programmateam Water van dinsdag 12 juni a s

bij 10 2e en

Als jullie vragen hierover hebben bel of email ons dan

Hartelijk dank

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DG Water en Bodem

Directie Waterveiligheid Klimaatadaptatie Bestuur

Afdeling Klimaatadaptatie Bestuur

236416 0256



Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

I Den Haag
10 2eTel nr 070

http WWW ruimteiiikeadaatatie nl

Samenwerkingsruimte |
10 2e

10 2e

10 2e

236416 0256



Aan PT smal en dossierhouders

Betreft Besluitenlijst PT smal

Datum 31 mei 2018

Staf DC 10 2e10 2e m L jmm ioK2e vng 10 2eAanwezig

I 1Q 2e [VZ77 vewinj 10 2e

] UvW | f1OK2e01W2ri^UvW10 2e lenM en fiQ 2e|Verhinderd 10 2e

IPO10 2e

Onderwerp Vervolgacties

1 Mededelingen Door de stuurgroep RA konden een aantal leden niet of

gedeeltelijk deze vergadering bijwonen

10 2e2 Deltaprogramma
2019

Interbestuurlijke
vaststelling i a v

Deltacommissaris

Dit punt wordt inhoudelijk niet besproken in het PT Smai en

PT Breed maar wordt voorbereid in de Stuurgroep
Deltaprogramma met finaie afstemming in NBO

Deltaprogramma

staf DC

NB

io 2e ^erlegt metipop^er de verzending van stukken

van de DC t b v PTb en SGW

3 Bestuurlijke
afspraken
a Bestuurlijke

afspraken
waterkwaliteit

b Bestuursakkoord

klimaatadaptatie
c Addendum BAW

Is nog in beweging daarom alleen de stand van zaken

gemeld via een gemeenschappelijk aanbiedingsformulier
Aanbieding aan SGW zal via 3 afzonderlijke formulieren

plaatsvinden Tekenmoment valt na 4 juli PT breed zal

voorstel aan SGW formuleren over hoe het proces tot aan

de ondertekening er uit moet zien Daartoe zal v66r PTb

afstemming met de achterban plaatsvinden
Voorgesteld wordt om in de SGW van 4 juli het besluit voor

te leggen om waar mogelijk vast wel aan de slag te gaan

10 2e

Op 31 mei worden alle brokken tekst voor het addendum

aangeleverd en vervolgens rondgestuurd naar alle BAW

werkgroep leden

Op 7 juni heeft de BAW werkgroep van 12 30 15 00 uur

een schrijfmiddag Dan wordt gezamenlijk gewerkt aan de

concepttekst voor het addendum Aan het eind van de

middag ligt er een concept voor PT breed

4 Juridisch

instrumentarium

KRW

Advies instemmen met aanbieding aan SGW en met het

voorgestelde vervoigtraject
P[ 1U 2e o 2e7

Regio Maas

NB

1 Voor zo ver nu te overzien heeft RWS geen rol in dat

debat RWS heeft er wel belang bij dat dit snel

wordt geregeld want ook de kwaliteit in de

Rijkswateren is hierbij gebaat
2 Op aanbiedingsformulier PT breed toevoegen en

bijbehorend rapport beschikbaar stellen aan PT

breed

5 ROR onderzoek naar

neerslag
voorlopige risico

beoordeling

Titel van het agendapunt het aanbiedingsformulier is

misleidend In de titel staat onderzoek naar neerslag
terwiji het belangrijkste wat er nu van de SG water

gevraagd wordt is in te stemmen met de voorlopige
risicobeoordeling Voorstel titel ROR

10 2e

lenW

Ten aanzien van de keuze van de typen overstromingen in

de voorlopige risicobeoordeling RWS is intensief betrokken

geweest bij de totstandkoming van de notitie Voor RWS

betekent het een hernieuwing van de berekeningen voor de

buitendijkse qebieden deze waren in RORl ook opqenomen

236416 0256




