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10V2e IfwvnVan

Aan 10 2e ]■ hbjz

] DGRW{|lOK2fehjTr2ff2e10U2e^

10 2er

Cc 10 2e fwvi VtW 10K2e

10 2e pERn 2e 4 MR171 fCDI

Kaart Toepassingsgebied BGR

vrijdag 29 mei 2015 13 52 25

BGR 20 IS tospassiiiQSQfibisd nQ

BGR Toeoassinasaebied Ddf

nuiCiie}

Onderwerp

Datum

Bijiagen

dag io 2e

hierbij stuur ik je de kaart het toepassingsgebied van de BGR versie 2015 met het stuk van

rotterdam versie 2012

met vriendelijke greet

10 2e

Van | io 2e DON

Verzonden donderdag 21 mei 2015 15 57

Aan [ ] CD

10 2e I ri Q 2e| DGRW II 10 2e

10 2^ ^fWVL

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb \ vtr etc agv kvok

10 2e HBJZ io 2e I HBJZ10 2e

ICD 10 2e

BSK

WVL

DGRW10 2e

Bests collega s

Zonet I0 2e gesproken Hij heeft met spoed verzocht op zo kort mogelijke termijn een goede
overzichtskaart te maken

Met vriendelijke groeten
|1Q 2e|

Van [

Verzonden donderdag 21 mei 2015 9 47

] CD10 2e

1 HBJZ I I0 2e \ HBJZ I0 2e | DON I0 2e

van [lM2ej DGRW | I 10 2e [kCDlH 10 2e f WVL
CC I 1Q 2e WVL | 10 2e |10K^
Onderwerp Fw Overleg^ziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Aan 10 2e

BSK DGRW10 2e

Hoi

io 2e [geeft aan dat hij een overzichtskaart kan maken

Dat is het meest wenselijk lijkt mij

5 I iQ 2e ^ hoe snel zou Je die gereed kunnen hebben

Groet[IM2en

I0 2e wVL

Verzonden Wednesday May 20 2015 05 27 PM

Aan [

Cc r l WVL

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Van

] CD I0 2e DON10 2e

DagdoSig
Ik zie wat je bedoeld

m
L

Ik kan een nieuw kaartje laten maken dat het gebied van de nieuwe BGR weergeeft
naar voorbeeld van bovenstaand kaartje
Met vriendelijke groet

10 2e
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10X2e

10H2e

luxze

Van [ ] CD

Verzonden woensdag 20 mei 2015 16 03

Aan | iQ 2e ] DQNVJ
van fio 2e] DGRW |

1Q 2gr^RVR JUR jl 10 2e BQ 2e

10 2e

] HBJZ 10 2eHB1Zn0 2e

t10 2e ifePT
10 2e

10 2e DGm
10 2eCC BSK 10 2e

wvq
Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Hoi

In de e mail van vorige week zat ook een overzichtskaart met de

gebieden die nu zijn gewijzigd en het gebied dat hetzelfde is gebieven ais in 2012 het

gebied rond Rotterdam is niet geupdatet
Is die bruikbaar

10 2e

Met vriendelijke groet
lU 2e

10 2e

Van | I0 2e DON

Verzonden woensdag 20 mei 2015 15 45

Aan [ 1 CD
10 2e [nQ 2eQ DGRW [
^

]|RVR 11IRI Rl0 2e D0 2e | BSK

werleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

10 2e I IR17 I0 2e I HBJZ10 2e

10 2e DGRW10 2e

CC 1Q 2e

Onderwerp RE

10 2e

In de concept toeiichting had ik ook rekening gehouden met het aanpassen van de

overzichtskaart ex artikei 2 van de Beleidsregels
Die wordt nu niet aangepast zie ik

Voor de voiiedigheid de betreffende passages uit de Bgr versies 2006 en 2009 de

wijziging in 2012 had voor zover ik kan zien geen betrekking hierop
Artikei 2 Toepassingsbereik
Het besluit is van toepassing op de waterstaatswerken in beheer bij het Rijk
voor zover aangegeven op de bij dit besiuit behorende overzichtskaart

Bijiage ex artikei 2

OLE object Picture Device Independent Bitmap
Ais ik naar deze afbeeiding kijk vait mij voornamelijk de Noordwaard op ais gebied waar

de Bgr niet van toepassing zou zijn terwiji die daar van wei van toepassing wordt

Weiiicht is het een alternatief bovenstaande afbeeiding te vervangen door blad 1 van de

kaartbijiagen zoais opgesteld door WVL Zie bijiage in pdf
Bestand Bgr voorbiad pdf

Ander alternatief is bijiage ex artikei 2 Bgr niet te wijzigen dan kunnen verwijzingen
daarnaar in de toeiichting geschrapt worden Daar heb ik in bijgevoegde besiuittekst een

voorschot op genomen

Bestand ontwerpbesluit 13052015 opmjoxz^ocx

Overigens kan ik in de tekst van de Bgr geen verwijzing naar een bijiage 1 vinden waar

de detaiikaarten in opgenomen zouden moeten zijn Alleen een verwijzing naar

detaiikaarten in de bijiage
Met vriendelijke groeten

I 10 2e

10 2e
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10 2e
tluic^e

noK2e n

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van I io 2e | CD

Verzonden dinsdag 19 mei 2015 13 06

Aan

HBJZ | I0 {2e

DGRW

U HBJZ 10 2e DON J 10 2e | DON I 1Q 2e |

g DGRW II i~Q 2e || CD

1Q 2e

10 2e

1Q 2e 1] RVR JUR I 10K2e |10K2e

Onderwerp RE Overleg wijziging kaatten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Hoil 10 2e L

CC BSK

In het document mijn opmerkingen bij de besluittekst

Bestand ontwerpbesluit Bgr 130520l^ijopajocx
Met vriendeliike groet

10n2e10 2

HBJZ[CI
Verzonden maandag ItJ mei 2015 15 54

Aan | iQ 2e | DON io 2e DON

DGRW || i0K2e | CD

Van l minienm nl110 2e10 2e

1Q 2e I HBJZ

n DGRW [

10 2e | [1Q 2^

] CD10 2e10 2e
■

10K2e |lU 2e p^SK
Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Afspraken van heden zie onderstaand bij de agendapunten

Volgende meeting donderdag 11 juni 10 30u Piesmanweg

—Oorspronkeiijke afspraak—
Van | io 2e p DON [I io 2e Brws nil

Verzonden dinsdag 12 mei 2015 15 15

Aan | 1Q 2e | DON | 10 2e \ HBJZ

van IiQ 2e DGRW I io 2e |YCD

HBJZ RiQ^10 2e

10 2e DGRW 10 2e

BSK

Onderwerp Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Tijd maandag 18 mei 2015 13 30 14 30 {1170 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm

Wenen

Locatie Den Haag Piesmanweg F02 40

Update 12 05 2015

Agenda

CC 1QK2e l RVR JUR K10 2e |10 2e

neemt per 1 7 2015 wetgevende takenQioK2pPover1Q 2e

Wijzigingen 2015

AMvB bijiagen Waterwet nahang en KB inwerkingtreding
nahang tot 18 6 loopt nog vanaf 1 juni kb voorbereiden HBIZ en delen

Reparatie AMvB lenM wijziging Waterbesluit RvR maatregel Overdiep

1

a

b

Wtb Lent nieuwe ontwikkelingen in overleg RWS ON DGRW en gemeenteI

Nijmegen
wordt meegenomen bij wijziging 2016 iQ 2e checkt st v z

Wijziging Waterregeling
afgerond Vraag m b t overgangsrecht is zoals gebruikelijk opgenomen om

bestaande activiteiten niet plotseling vergunningplichtig te laten worden door

wijziging kaartbeeld maar pas bij eerstvolgende wijziging activiteit die op

zichzelf bezien grond voor een vergunningplicht vormt

Wijziging Bgr
kaarten Rotterdam

toelichting op overige wijzigingen dan RvdR

concept tekst zie bijiage

opdracht aan HBJZ dient 2 juni te zijn ontvangen m h o publicatie uiterlijk 15

juni

vraag aan DGRW en RWS om kaarten BGR te publiceren op www waterwet nl

c

d

ii

III

206104 0096



ivm kenbaarheidsvereiste kan anders leiden tot buiten toepassing laten in

een concreet geval

vraag of overgangsrecht nodig is voor gevallen waarin wijziging leidt tot

wijziging in bestaand regime met meer beperkingen van bergend naar

stroomvoerend Actie alien Voor 1 juni advies

Bestand ontwerpbesluit 07052015 docx

iv Planning planning aanlevering kaarten Bgr
Actie Wie Wanneer

AanlGvcrcn bostandcn Wtr bij RWS WVL—RWS CIV 2 maart

GcncrcrGn kaarten Bgr concept—RWS WVL door extern bureau — 9 nnaart

Controlc kaarten Bgr—RWS WVL 16 maart

Beepfeken nieuwc kaarten werkgroep rivierbehcor l DGRW RWS WVL 16 april
Kaarten Bgr toelichting wijzigingen RvR aan BS kortsluiten nnct HBJZ RWS RvR

H6JZ 21 april
Genereren kaarten Bgr definitief RWS WVL door extern bureau 12 mei

Kaarten Bgr toelichting wijzigingen RvR aan BS HBJZ RWS WVL 12 mei

Verzoek wijziging kaarten Bgr aan BS RWS WVL 12 mei

Doorsturen verzoek wijziging Bgr aan DGRW BS z s m na 12 mei

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan HBJZ

Voorbereidende werkzaamheden HBJZ 12 mei 1 juni
Publicatie wijziging Bgr Staatscourant Helpdesk Water HBJZ 1 juni

Inwerkingtreding wijziging Bgr 1 juli
e Wijziging Barro

i Planning
Actie Wie Wanneer

Afsprakcn maken wie kaart Barro gaat bijwerkcn WVL met DGRW—Na 23 maart—

Verzamelen GIS info RvR maatregelen RWS RvR WVL RWS ON RWS CIV

Voor 1 juni
Aanleveren bestaande GIS info bij DGRW RWS WVL 1 juni
Aanleveren nieuwe GIS info bij DGRW RWS RvR 1 juni
Aanleveren toelichtende tekst aan DGRW RWS RvR 23 mei

Aanleveren GIS info RvR maatregelen RWS RvR WVL RWS ON RWS CIV

23 juni

DGRW z s m na 12 mei

Nog te genereren GIS info wijzigingen Wtr per 1 januari 2016 wijzigingen Wtr

per 1 juli 2016

Wijzigingen 2016

II

2

AMvB bijiagen Waterwet Cortenoever en IJsseldelta Zuid drie kaarten een pera

project geconsolideerde plus wijziging bijiage IV Wtb Lent

I Planning aanpassen aan eerder toegezonden planning er is iets misgegaan
in laatste kolom ook ontbreekt planning wijziging Wtr 1 7 2016 Ook is per

1 7 2016 wijziging van de Wtr en BGR vereist

Actie Wie

Ontwerp amvb gereed
tekst opstellen
systeem i w tr checken

wijziging wet door lagere regeling checken

procedure en planning checken

kaarten maken HBJZ

Start Gereed

RWS RvR 4 mei 2015 22 juni 2015

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ 22 juni 2015 6 juli 2015

HUF toets DGRW RWS CD 6 juli 2015 17 augustus 2015

afstemmen IPO VNG UvW DGRW 6 juli 2015 17 augustus 2015

17 augustus 2015

8 September 2015

Agenderen CEZIM DGRW

Aanleveren CEZIM DGRW

206104 0096



Advies CEZIM DGRW

Behandeling CEZIM

Aanleveren REZIM HBJZ

Behandeling REZIM

Behandeling MR

Voordracht HBJZ

Raad van State

8 September 2015

16 September 2015

22 September 2015

29 September 2015

2 oktober 2015

19 oktober 2015

26 oktober 2015 21 december 2015

Nader rapport en ontwerpbesluit opstellen tekenboek gereed HBJZ DGRW 21

december 2015 18 januari 2016

Vaststelling en publicatie HBJZ 18 januari 2016 8 februari 2016

brieven aan TK en EK voorbereiden en laten ondertekenen

Kaarten naar DGRW HBJZ

RWS RvR 8 februari 2016

22 februari 2016 22 februari 2016

29 februari 2016

Brieven aan TK en EK verzenden

Aanleveren bij HBJZ

DGRW 22 februari 2016

29 februari 2016 29 februari 2016

7 maart 2016

Nahang

Ontwerp opstellen tekenboek gereed maken

Ontwerp opstellen wetgevingstoets

Vaststelling en publicatie

Vaststelling en publicatie
HBJZ

HBJZ

HBJZ

HBJZ 7 maart 2016

8 februari 2016

7 maart 2016

18 april 2016

6juni2016 6juni2016
6 juni 2016

18 april 2016

2 mei 2016

30 juni 2016

inwerkingtreding 1 juli 2016

b Wijziging Waterregeling per 1 1 2016

i Planning
Actie Wie Wanneer

Aanleveren autocad bestanden shape files bij RWS regionale dienst waterbeheerder

RWS RvR

Doorvoeren wijzigingen in GPR van CIV RWS regionale dienst waterbeheerder 22

23 juni

juli
Verzoek wijziging kaarten Wtr aan BS RWS regionale dienst 22 juli
Genereren kaarten Wtr concept RWS CIV door extern bureau 12 augustus
Controle kaarten Wtr RWS regionale dienst waterbeheerder RWS RvR 19

augustus
Genereren kaarten Wtr definitief

Kaarten Wtr toelichting wijzigingen RvR aan BS kortsluiten met HBJZ RWS RvR

HBJZ 2 September
Kaarten Wtr toelichting wijzigingen RvR aan BS

September
Doorsturen verzoek wijziging Wtr aan DGRW

Opdracht wijziging kaarten Wtr aan HBJZ

RWS CIV door extern bureau 26 augustus

RWS RvR HBJZ 9

BS 16 September
DGRW 23 September

206104 0096



Voorbereidende werkzaamheden HBJZ 23 September
1 november

Publicatie wijziging Wtr Staatscourant Helpdesk Water

Update 6 5 15

Voor ons overleg op 18 mei is vergaderzaal F02 40 op de Plesmanweg gereserveerd
Beste collega s

zoals afgesproken in het overleg van 21 april jl hierbij het vergaderverzoek voor 18

mei

Een agenda en locatie voor het overleg volgen nog

Met vriendeliike oroeten

HBJZ 1 november

1Q 2e I

10 2e

11 uHze

10K2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

DS bericht kan informatie bevatten die riet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u Is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

m

Minister Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlljke en

]uridlsche Zaken

Ardeling WIR

Plesmanweg 1 6

DEN HAAG

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

Contactpersoon

inoKz^^g

beslisnota 10 2e

Inwerkingtreding artikel I onderdelen A B en C en

artikel IV van het Besiuit van 2 maart 2015 tot

wijziging van de bijiagen I en II van de Waterwet

aanpassingen Ruimte voorde rivier Stb 110

M 31 0]6 rn0 2e I

M 3ifm6 rTiQ 2e

nU 2el ^minienm nl

[ 1 CRTOMziy jimlnletim nl

Datum

2 juni 2015

Kenmerk

IenM BSK 2015 107652

Bijlage n

Inleiding
• Na een positief advies van de Afdeling advisering van de Raad van State op 21

januari 2015 is het bovengenoemde besiuit vastgesteld en vervolgens van 18

maart 2015 tot 18 juni 2015 nagehangen bij de Tweede en Eerste Kamer De

Tweede Kamer heeft reeds in maart het besiuit voor kennisgeving
aangenomen De Eerste Kamer heeft niet gereageerd Er worden geen

opmerkingen meer verwacht

• Het besiuit kan vanaf 18 juni inwerkingtreden indien de EK niet meer

reageert Dit gebeurt bij koninklijk besiuit Inwerkingtreding met ingang van 1

juli 2015 is gewenst vanwege de ingebruikname van een drietai in het besiuit

genoemde maatregeien projecten van het programma Ruimte voor de

Rivier Voor een project Veessen Wapenveid wordt inwerkingtreding van de

daarop betrekking hebbende bepaiingen iater voorzien in verband met een

iatere ingebruikneming van de hoogwatergeui

div

Geadviseerd besiuit

Indien u akkoord bent wordt u verzocht

• De voordracht behorend bij het koninkitjk besiuit te ondertekenen het

koninklijk besiuit zelf wordt door u gecontraseigneerd nadat Z M de

Koning het besiuit heeft vastgesteld Het koninklijk besiuit kan kort na 18

juni ter vaststelling worden voorgelegd aan Z M de Koning zodat het

besiuit nog voor 1 juli kan worden vastgesteld en gepubliceerd HBJZ zal

er op toezien dat gewacht wordt met doorzending aan het kabinet van de

Koning tot 18 juni
• De nota van toelichting bij het ontwerp koninklijk besiuit te ondertekenen

• De met het oog op de zomerperiode bijgevoegde verklaring van

contraseign te ondertekenen daarmee kan het besiuit in werking treden

ook na 22 juni
• Mocht de EK toch nog reageren tussen nu en 18 juni dan zal i o m DGRW

en DBO moeten worden bepaald of de inwerkingtreding moet worden

uitgesteld en wordt u in dat geval uiterlijk 22 juni een aangepast

koninklijk besiuit voorgelegd Dit scenario wordt overigens niet verwacht

paraaf
DGRW AWV bijg

Paraaf HBJZ AH paraaf Heleen Dekker HD

ParaafRWS bIjg

Pagina 1 van 2
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Beslistermijn
De planning tot 1 juli is krap Een voortvarende afhandeling is wenselijk Daarmee kan het

koninklijk besluit kort na 18 juni aan Z M de Koning worden voorgelegd en met de verklaring
van contraseign per 1 juli in working treden

Argumentatie
• Het Besluit tot wijziging van bijiagen I en II bij de Waterwet hierna Besluit houdt

verband met het operationeel worden van een aantai maatregelen in het kader van Ruimte

voor de Rivier dit omvat rivierverruiming vanwege waterveiligheid
• Bijiage I bij de Waterwet omvat een landkaart met een aanduiding van de ligging van

dijkringen Door de uitvoering van een aantai maatregelen van Ruimte voor de rivier wijzigt
de ligging van primaire waterkeringen waardoor de feitelijke ligging van de dijkringen niet

meer overeenkomt met de ligging van de dijkringen zoals weergegeven op Bijiage I

Waterwet Deze bijiage dient daarom te worden aangepast
• Bijiage II bij de Waterwet geeft de veiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen weer

Door de aanleg van de hoogwatergeui Veessen Wapenveld ontstaat een nieuwe dijkring
waarvoor bij de ingebruikneming van die maatregel naar verwachting rond 1 januari 2016

een veiligheidsnorm aan bijiage II wordt toegevoegd
• De besluitvorming is bestuurlijk en juridisch geheel afgerond De wijzigingen van de

bijiagen I en II bij de Waterwet zijn volkomen technisch en volgend op de besluitvorming
die reeds heeft plaatsgevonden voorde maatregelen beleidsarm De publiekrechtelijke
besluiten voor de maatregelen zijn onherroepelijk en derhalve niet meer in rechte

aantastbaar

• Het koninklijk besluit dat de Inwerkingtreding van het Besluit regelt voorziet in

inwerkingtreding met ingang van 1 juli 2015 van de onderdelen die verband houden met de

nu in gebruik komende maatregelen

Kader

ZIe inleiding en argumentatie

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties communicatie

• De aanpassingen van de bijiagen I en II van de Waterwet zijn een technische

formaliteit Deze vormen een technlsch juridisch sluitstuk van de voorafgaande

procedures in het kader van het programma Ruimte voor de rivier In dat kader heeft

alle bestuurlijke en juridische afstemming met de betrokken overheden piaatsgehad
• De wijzigingen van bijiagen I en II Waterwet hebben geen financiele consequenties

anders dan de consequenties die reeds uit de maatregelen volgen en in het kader van

het Programma Ruimte voor de rivier zijn verwerkt

• In extra communicatie m b t de aanpassingen van de bijiagen wordt niet voorzien

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e

Pagina 2 van 2
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern

Hoofddirertle Bestuurfijke en

Juridisc^ie Zaken

Afdeling WIR

Plesrtianweg 1 6

DEN HAAG

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

Contactpersoon

beslisnota 10 2e

Inwerkingtreding artikel I onderdelen A 8 en C en

artikel IV van het Besiuit van 2 maart 2015 tot

wijziging van de bijiagen I en II van de Waterwet

aanpassingen Ruimte voor de rivier Stb 110

M 31 0 6 10 2e

M 31 0 6 10 2e

10 2e IminlenmrnI

I 1 J 2e lminienrn nl

Datum

2 Junt 2015

Kenmerk

lenM SSK 2015 25529

Bljlage n

Inleiding
• Na een positief advies van de Afdeling advisering van de Raad van State op 21

januari 2015 is het bovengenoemde besiuit vastgesteld en vervolgens van 18

maart 2015 tot 18 juni 2015 nagehangen bij de Tweede en Eerste Kamer De

Tweede Kamer heeft reeds in maart het besiuit voor kennisgeving

aangenomen De Eerste Kamer heeft niet gereageerd Er worden geen

opmerkingen meer verwacht

• Het besiuit kan vanaf 18 juni inwerkingtreden indien de EK niet meer

reageert Dit gebeurt bij koninklijk besiuit Inwerkingtreding met ingang van 1

juli 2015 is gewenst vanwege de ingebruikname van een drietal in het besiuit

genoemde maatregelen projecten van het programma Ruimte voor de

Rivier Voor een project Veessen Wapenveid wordt inwerkingtreding van de

daarop betrekking hebbende bepalingen later voorzien in verband met een

latere ingebruikneming van de hoogwatergeul

div

Geadviseerd besiuit

Indien u akkoord bent wordt u verzocht

• De voordracht behorend bij het koninklijk besiuit te ondertekenen het

koninklijk besiuit zelf wordt door u gecontraseigneerd nadat Z M de

Koning het besiuit heeft vastgesteld Het koninklijk besiuit kan kort na 18

juni ter vaststelling worden voorgelegd aan Z M de Koning zodat het

besiuit nog voor 1 juli kan worden vastgesteld en gepubliceerd HBJZ zal

er op toezien dat gewacht wordt met doorzending aan het kabinet van de

Koning tot 18 juni
• De nota van toelichting bij het ontwerp koninklijk besiuit te ondertekenen

• De met het oog op de zomerpertode bijgevoegde verklaring van

contraseign te ondertekenen daarmee kan het besiuit in working treden

ook na 22 juni
• Mocht de EK toch nog reageren tussen nu en 18 juni dan zal i o m DGRW

en DBO moeten worden bepaald of de inwerkingtreding moet worden

uitgesteld en wordt u in dat geval uiterlijk 22 juni een aangepast

koninklijk besiuit voorgelegd Dit scenario wordt overigens niet verwacht

Paiaaf

t T’
paraaf
DGRW AWV bijg

paraaf 10 2e
ParaafRWS biJg

i0 2e
10 2ePagina 1 van 2

P 2e|
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HBJZ{10 2e

Van

Verzonden

Aan

CC

I I0 2e ]| BS [| io 2e ^rws nl]

I HR I7 ^

I [iQ 2e UPON I ioj 2ej j CD
HBJZ

RE TRIM TRIM Records kb inwerkingtreding besluit tot wijziging van bijiagen I en II

Waterwet GAARNE P O MEDEPARAAF voor dinsdag 2 juni 13 00u

dinsdao 2 iuni 2015 11 2a

10 2e I 10 2e

l^CD^I 10X250
BS

10K2e

Onderwerp

Hal 10 2e |

Was even druk met andere zaken maar wat ons betreft akkoord ervan uitgaande dat de mailwisseling met^iQ 2e|^
jou de gewenste duidelijkheid heeft verschaft

Vr grq|I|§

f10 l 2e i I

10K2e
I f10l 2eTn

10 2eVan ^minienm nllHBJZ

Verzonden dinsdag 2 juni 2015 10 52

Aan I Fio 2^P I BS j io 2e | bS

ceil nP 2e ^rBSJiT~ i0 2e |1 D0N | 10 2e ^ CD

HBJZ

Onderwerp FW TRIM TRIM Records kb inwerkingtreding besluit tot wijziging van bijiagen I en II Waterwet

GAARNE P 0 MEDEPARAAF voor dinsdag 2 juni IB OOul

Urgentie Hoog

10 2e

]] CD^ H iQj 2^rT10 2e

10 2e
■ fTTO2e1n

Ik kart|Q 2^bTet bereiken die dit normaliter afdoet Graag akkoord voor 12 00u vandaag uurtje later

kan ook nog

Stukken zijn afgestemd met RWS DGRW is akkoord

Dank en greet

r 10 2e

HBJZ

Verzonden maandag 1 juni 2015 18 10

Aan

CC [r 10 2e D1 10 2e ^ HBJ2
P 10 2e II CD

Onderwerp TRIM TRIM Records kb inwerkingtreding besluit tot wijziging van bijiagen I en II Waterwet GAARNE

P 0 MEDEPARAAF voor dinsdag 2 juni IB OOu

Urgentie Hoog

Van 10 2e

10 2e \ 10 2et10 2e^ | DGRW |
HBJZ

DGRW10 2e

10 2e ll DON I 10 2e CD |l 10 2e I10 2e

Collega s

Graag p o medeparaaf uiterlijk dinsdag 2 juni IS OOu

Wij kunnen er dan nog voor proberen te zorgen dat de stukken voor woensdag 3 juni 12 00u bij DBO

liggen en nog worden afgedaan door de minister voor haar buitenlandse rels tot 19 juni De stukken

kunnen dan op 23 juni na afloop van de nahang direct door HBJZ naar kabkon worden gestuurd ter

vaststelling

Bij toezending aan DBO na woensdag 3 juni 1200u zullen de stukken pas na 19 juni door de M

kunnen worden afgedaan en halen we waarschijnlijk toezending aan kabkon op 23 juni niet Daarmee

halen we dan 1 juli ook niet meer en zal een andere datum op het kb moeten worden opgenomen

met vriendelijke groet

1
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E mailbericht

Van 10 2e DGRW fEX 0 MIN V W OU VW

BSKyCN RECiPIENTS CN^ I0 2e

I HBJZInstellen op 10 {2e

1Q 2e Biminientn nn l iox2e n BS t

ToxMMMH DGRWBrws nll10 2e

10 2e jjminienm nll

| 10 2e |X 10 2e | | HBJZCc nO 25TOe10 2e Mminienm nn

HBJZ liminienm nill ^fio 2e iifPON^

]@rws nl]] r iQ 2ene

tinws nl] lQ 2e
“

| CD^

fcrws nll

10 2e

Li 10 2e

10 2e

1Q 2e

Verzonden

Ontvangen
Onderwerp

1 6 2015 om 20 36

1 6 2015 om 20 36

RE TRIM Records kb inwerkingtreding besluit tot wijziging van bijiagen I

en II Waterwet GAARNE P 0 MEDEPARAAF voordinsdag 2juni 13 00u

I 10 2e I

Ik ben akkoord

Greet

10} 2e

10 2eVan HBJZ

Verzonden maandag 1 juni 2015 1B 10

Aan 10 2eII BS [ 1Q 2e I DGRWf1UK2e

DGRW

CC inu 2e | ig lU 2e I | HBJZ

CD |r^~
Onderwerp TRIM Records kb inwerkingtreding besluit tot wijziging van bijiagen
I en II Waterwet GAARNE P 0 MEDEPARAAF voor dinsdag 2 juni 13 00u

Urgentie Hoog

] HBJZ 11 10 2ej1P 2e DON

10X2e 10 2e CD

College’s

Graag p o medeparaaf uiterlijk dinsdag 2 juni 13 00u

Wij kunnen er dan nog voor proberen te zorgen dat de stukken voor woensdag 3

juni 12 00u bij DBG liggen en nog worden afgedaan door de minister voor haar

buitenlandse reis tot 19 juni De stukken kunnen dan op 23 juni na afloop
van de nahang direct door HBJZ naar kabkon worden gestuurd ter vaststelling

Bij toezending aan DBO na woensdag 3 juni 1200u zullen de stukken pas na 19

juni door de M kunnen worden afgedaan en halen we waarschijnlijk toezending
aan kabkon op 23 juni niet Daarmee halen we dan 1 juli ook niet meer en zal

file C User^ io 2e ~7AppData Local Microsoft Windows Temporarv 20Intemet 2 2 6 2015
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

■m

HOOFDDIRECTIE

BESTUURLJJKE EN

3UR1DISCHE ZAKEN

TS MlDatum

Nummer

Betreft

IenM BSK 2015 107657

Verklaring van contraseign met betrekking tot het

koninklijk besluit tot inwerkingtreding van het Besluit van

2 maart 2015 tot wijziging van de bijiagen I en II van de

Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier

Bljlage n

De Minister van Infrastructuur en Milieu verklaart dat het koninklijk besluit tot

inwerkingtreding van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijiagen I

en II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier door haar zal worden

gecontrasigneerd

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

10 2e

Pagina 1 var l

206334 0098



I Kaarten behorende bij de Beleidsregels Grote Rivieren versie 2 juli 2012

Beheergrenzen Rijkswaterstaat Waterregeling versie 1 juli 2015

Vrijsteilingsgebieden artike 6 i6 van het Waterbesiuit versie i juli 2015

Aanwijzen stroomvoerend bergend regime voor nieuwe gebieden

Rijkswaterstaat werkgroep rivierbeheer

Nieuwe buitendijkse gebieden a g v PKB ruimte voor de Rivier BGRv2009

Lijn hoogwaterkerende gronden en kades Limburg BGR v 2009

Ondergrond top25raster_kIeurmettekst zwart wit afgebeeld v 04 2015

Mlnlscerie van Infrastructuur en Milieu

m

Gebruikte bronnen voor kaarten

bij de Beleidsregels Grote Rivieren

versie i juli 2015

206316 0100



f10H2e ICDOmVan

Aan HB]Z [inO if2e ge ^fCD^I 10 2e ]fVERW13DERD1 I ^^m 7e

^HBJZ |Um^Q 2^

riiiuigBij

] HBJZCc 10 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

RE concept toelichting Barro

woensdag ^uli 2015 12 50 33

2015072 3 3K2c^lichtina wiiziaina Barro vanweae RvR ^^^X^Q62Q15 doc

Beste 10 2e

Vooruitlopend op de vaststelling van het stroomvoerend regime kan voor Veessen Wapenveld
in de toelichting Barro de onderstaande passage gebruikt worden

Hooawateraeut Veessen Waoenvetd

11 1 10 2 g

Ik heb deze ook opgenomen in de mij laatst bekende versie van de tekstvoorstellen voor de

RvR maatregelen in de toelichting wijziging Barro zie bijiage
Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e

no 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van [
Verzonden woensdag 22 juli 2015 12 03

Aan | iQ 2e | pON | I0 2e HBJZ lr
] HR17 lTl0l 2eni0 2e

] DGRW[[ g minienm nl1

10 2e I^CD
BSK

10 2e10 2e

CC 10 2e

OndenArerp RE concept toelichting Barro

Hoi nog 1 vraag

wie maakt de toelichting op Veessen niiio 2e| buiten verzoek s

met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

MBIIgB]

Van

Verzonden woensdag 22 juli 2015 11 16

Aan | io 2e ] DON r io 2e |io f2e

iq io 2e | hBJZ

CC [
Onderwerp RE concept toelichting Barro

Collega s

Mijn voorstel is om de kaartenmakerij direct in beweging te zetten op ma 31 8

Op 7 9 maken we dan precieze planningsafspraken
io 2e opname op de overall overzichtskaart tbv de toetsen nu al metdioMMregelen

10 2e DGRW

10 2e golgl^ DGRW 10 2e |BSK

10 2e HBJZ io 2e DGRW10 2e
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ajb

Tussentijds raadpleeg ik| |ioK2ea ioK2e

uiterste aanleverdatum {met het oog op tijdig gereed maken voor ruimt plannen nl

vanuit RWS

met vriendelijke groet

terug op 10 8 over de

10 2e

10 2e

10K2e

Van | I0 2e DON [[
Verzonden woensdao 22 lull 2015 8^51

Aan ll 10 2e 110 2e | bSK

CC | 10 2e [iwilj DGRV\^ I ri0 2e || CD

Onderwerp RE concept toelichting Barro

Beste| io 2e

De maatregei Veessen Wapenveld gaat inderdaad wel door I t t de kaarten bij de Waterwet

vergt de voorbereiding van de kaartbijiagen bij Barro en ook Waterregeling besluit en Bgr
meer tijd verloopt dit via meerdere schakels en heb ik die kaartproductie dus niet in eigen
hand In het geval van het Barro komt dit door het detailniveau en de link met de GML

bestanden GIS data die op www ruimtelijkeplannen ni wordt gepubliceerd
Om Veessen Wapenveld mee te nemen is naast een wijziging per KB van de kaart in bijiage 3

Barro een wijziging per KB van het betreffende deel van een GML bestand nodig
Ik trek de voorbereiding van Veessen Wapenveld voor het Barro graag in gang maar voorzie

wel dat de opstart daarvan nog even zal duren

]@rws nl]10 2e

10 2e DGRW I iQ 2e HBJZ

buiten verzoek

buiten verzoek

Wellicht is de meest praktische insteek om over de wijziging Veessen Wapenveld in het Barro in

ons aanstaande pverleg van 7 September nadere afspraken te maken en planning af te spreken
Tenzij hiermee op voorhand al duidelijk is dat GIS data voor Veessen

Wapenveld niet tijdig toegevoegd kan worden in de procedure voor de wijziging van het Barro

Met vriendelijke groeten
I 10 {2e I

10 2e

10 2e

nu 2e

Water Wegen Werken Rijksw^terstaa^

Van

Verzonden dinsdag 21 juli 2015 18 49

Aan | 1Q 2e |

BSK [[ ]Dminienm nl]10 2e

DON I I0 2e ^RW | 1Q 2e ^ HBJZ

10 2e [iMgj] DGRWiT 10 2e IKCD
Onderwerp RE concept toelichting Barro

Hallo alien

CC

Gezien het feit dat we niet te veel meer in het Barro kunnen en willen aanpassen in

aanloop naar de Omgevingswet en het Bkl lijkt het me toch handig om deze wijziging op
een of andere manier mee te nemen zeker als en voor zover zeker is dat de maatregei
doorgaat en volgens mij is dat het geval

Daarom stel ik voor om voor zover het alleen een wijziging in verband met Veessen

Wapenveld betreft die in het Barro moet worden getoond een extra kaart in te voegen in

de wijziging van het Barro Die kunnen we dan bij koninklijk besluit in werking laten

treden en vervangt op die manier te zijner tijd de kaart bij het Barro Een procedure die we

206105 0101



in het kader van de kaarten bij de Waterwet ook min of meer hanteren en waarvan we de

inwerkingtreding met de kaartvervanging van het Barro kunnen combineren

Qua juridische vormgeving kan ik dit in het besluit verweven maar dan heb ik dus wel een

tweede kaart met de maatregel nodig Kunnen jullieje in dit voorstel vinden Mochten er

nog meer wijzigingen op termijn nodig zijn dan moeten we de voorgestelde strategie toch

nader bezien

Met vriendelijke groet

10 2e

Original Message
From io 2e ^ DON [j io 2e

Sent Tuesday July 21 2015 03 00 PM W Europe Standard Time

DGRW

10 2e 10 2e DGRW l 1P 2e |iQV2e

To

BSK

10 2e 10 2e

Cc 10 2e

CDJ
Subject RE concept toelichting Barro

Bestd I0 2e t
Bij het wijzigen van het wettelijk kaartmateriaal gaan we uit van wijziging zo kort mogelijk na

het bereiken van de mijipaal hoogwaterveilig zoals die bij de meeste RvR maatregelen in de

planning is opgenomen
De mijipaal hoogwaterveilig wordt volgens de planning bij Veessen Wapenveld bereikt in

december 2016

Wijziging van wettelijk kaartmateriaal Waterwet en regeling Bgr en zo mogelijk Barro staan

dus gepland per 1 januari 2017

Ik heb geen informatie waaruit blijkt dat de mijipaal eerder bereikt wordt waardoor wettelijk
kaartmateriaal een half jaar eerder aangepast zou kunnen worden

Met vriendelijke groeten
|1 QK2^

1Q 2e

10 2e

no 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

DGRW[|^
Verzonden maandag 20 juli ^015 11 54

Aan | 1Q 2~^ DON | I0 2e HBJZ

10 2e froi ^ | DGRW | 10 2e hQV2e

Onderwerp RE concept toelichting Barro

Hoi dome}

Er staat me vaag bij dat er ook nog wat bij Veessen Wapenveld speelt
De groene geui is juridisch rond maar nog niet aangelegd en of in beheer

overgedragen
kon dus recent nog niet in Waterregeling verwerkt worden

maar medio 2016 toch wel klaarPDus dan toch nu verwerkbaar in Barro

of is dat niet relevant want betreft geen stroomvoerend deel rivierbed

Graag je commentaar

met vriendeliike groet

fiminienm nllVan 10 2e10 2e

CC BSK

10 2e

206105 0101



10 2e

10 2e

10 2e

Van I0 2e H DON [] I0 2e @rws nl]
Veraonden dinsdag 30 iuni 2015 12 02

DGRW

1 HBJZ I 10 2e HBJZ || 10 2e || CD j [10 2e

DGRW

Aan

CCif

10 2e

10K2e

TO2^1 RVR JU^
Onderwerp RE concept toelichting Barra

Beste io 2e 1
22 mei jl heb ik een eerste concept van de toelichting aangeleverd zie bijgevoegd bericht

bijiage heb ik nu verwijderd
l|o 20heeft deze bijgewerkt en o a jou toegezonden op maandag 22 juni jl
In de tussentijd hebben we met HBJZ afgestemd dat het niet wenselijk is het vergunningvrij
gebied bij Lent nu mee te nemen in deze procedure
Er is nog geen overeenstemming over de begrenzing van het vergunningvrij gebied en de juiste
GIS data is nog niet beschikbaar

In het bijgevoegde concept heb ik Lent daarom geschrapt
Met vriendelijke groeten

I 10 2e n

10 2e

10 2e

nu 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Da bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te tnelden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no iiability tor damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te msiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the serrder and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

206105 0101



11 1 10 2 g

206105 0101



11 1 10 2 g

206105 0101



11 1 10 2 g

206105 0101



f10H2e IfDom

rlm ^ei0 2e

I 1Uy2eV 1mVR JUR^

Van

Aan j_BSK

Cc

Onderwerp
Datum

RE vraag opnemen wijziging Wtb vergunnirgvrij gebied Lent in AMvB

donderdag 23 juli 2015 16 46 15

He

Oke bedankt voor de toevoeging al strookt die dan weer niet helemaal met de insteek die we

hadden bedacht Wei waardevol om jullie ideeen erbij te vernemen

@| 10K2e^
Weiiicht is het dan het best om de deadiine van 31 augustus die| i0 2e | eerder aangaf aan te

houden en die te communiceren

Om de brief aan gemeente Nijmegen uit te kunnen laten gaan moeten dan eerst in ieder geval
nog 2 dingen duideiijk zijn

1 Het juiste kaartje is al voorbereid die vraag heb ik per e mail aan RWS ON gesteld
2 DGRW moet besluiten dat internet consultatie in dit geval niet nodig is

Met vriendelijke groeten
|1 QK2^

Van l 1Q 2eT1lQ 2e

Verzonden donderdag 23 juli 2015 16 26

Aan | io 2e | DON

Onderwerp FW vraag opnemen wijziging Wtb vergunningvrij gebied Lent in AMvB

BSK [[ Jminienm nl]1Q 2e

Hallo

In aanvulling daarop het lijkt me niet wenselijk om te noemen dat iets bij nader rapport

nog kan worden toegevoegd Dat is immers niet de gebruikelijke nette wijzigingsweg
dus dat voorstellen aan de gemeente Nijmegen is niet de bedoeling Ik zou in eerste

instantie verwijzen naar het proberen te redden van de CEZIM versie En anders is er

waarschijnlijk altijd nog een andere wijziging van het Waterbesluit in 2016 maar ook

dat liever niet vermelden omdat daarover nog niet veel zeker is

Overigens isfloiOtook van mening dat geen internetconsultatie nodig is maar hij baseert

dat meer op het feit dat er al inspraak is geweest bij het besluit omtrent de RvdR

maatregel Ik weet niet in hoeverre je het vergunningvrij maken van het gebied daaraan

kan ophangen maar op zijn minst is het een extra indicatie dat internetconsultatie niet

gedaan hoeft te worden Bovendien hoe groot zijn de effecten van het vergunningvrij
maken De meeste andere vergunningplichten in het kader van milieu en ruimtelijke

ordeningsrecht blijven wel gelden dus zomaar iets bouwen is nog steeds lang niet aan

de orde

GroetJ ^io 2i l

BSK

Verzonden donderdag 23 juli 2015 15 27

Aan I I0 2e | DON | I0 2e \ HBJZ

CC ] 1QK2~¥j ^] RVR JUR j lQ 2e

Ondlerwerp RE vraag opnemen wijziging Wtb vergunningvrij gebied Lent in AMvB

Van 10 2e

g DGRW

Hallo Q0S2e

Als dat het goede kaartje zou zijn zou dat in ieder geval al heel fijn zijn en wat werk

schelen Ik ben benieuwd naar de resultaten

Het akkoord van de gemeente Nijmegen als betrokken overheid is essentieel en er moet

dus wel ten minste een getekende brief zijn waaruit blijkt dat er bestuurlijke

overeenstemming is bereikt tussen alle betrokken overheden
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De interne toets door onze toetspoo en de wetgevingstoets van V J kunnen we

waarschijnlijk overslaan omdat de wijziging relatief klein en technisch is Als mijn

collega die het besluit heeft getoetst weerterug is kan ik nog even aan haarvragen of

ze het nog wil zien maar dat zou niet meerdan een paardagen moeten duren en is

bovendien niet strikt noodzakelijk Dat geldt ook voor het toesturen naar V8J alhoewel

het gezien de eerdere vraag die ik heb doorgestuurd naar io 2^ wel aan te raden is om

de wijziging goed te motiveren zodat het in de CEZIM geen vragen oproept

De tekst voor Lent hadden we in de eerdere versie van het besluit al staan en zouden

we weer kunnen toevoegen De motiveringen kunnen we er dan ook weer bijpakken
tio 2e had al een voorstel tot aanvulling van mIjn teksten gedaan een tijd geleden dus

dat moet ook snel kunnen Als in week 32 3 t m 7 augustus geheel duidelijk is dat de

wijziging van het Waterbesluit doorgang moet vinden dan levert dat voor ons werk geen

probleem op Waar we dan wel tegenaan lopen is dat we mogelijk burgers bedrijven en

instellingen willen consulteren zie eerdere mail over internetconsultatie de noodzaak en

de risico s als we het niet doen Consultatie van vier weken zou wel net kunnen dan

zijn we net voor 8 September klaar maar tijd om opmerkingen te verwerken als die

komen is er eigenlijk niet Aan DGRW dus de overweging om internetconsultatie over te

slaan

De uiterste deadline als we niets anders hoeven te doen dan de amvb weer aan te vullen

met de wijziging voor Lent en de rest van de stukken voor de CEZIM voor zover die al

zijn voorbereid aan te passen lijkt me dan toch 31 augustus Dan moet het nog lukken

om de tekst te verwerken maar dat betekent wel dat we niet vooruit kunnen werken

met het inbrengen van stukken voor de CEZIM Dat moet uiterlijk dinsdagochtend 8

September gebeuren door| oo 2ej~[DGRW

Voor de brief aan Nijmegen zou ik dan toch willen vragen om in iedergeval de urgentie
van hun beslissing duidelijk te maken omdat het wel allemaal krap is en we in principe
al van start zijn gegaan met de procedure Bovendien ben ik de tweede helft van

augustus op vakantie dus heel veel ruimte voor veel werk is er dan niet meer

Hopelijk kun je hiermee uit de voeten l ioK2e | js heiaas op vakantie dus over de

internetconsultatie kan nog geen definitief standpunt worden ingenomen Dat maakt de

planning nog wel wat onduideiijk

Met vriendelijke groet

1Q 2e

Van I0 2e | DON [[
VerzonHftni riondprrian 73 ]uli 2015 14 28

Aan

CC |I 10 2el |] RVR 1l|R 10 2e

Onderwerp RE vraag opnemen wijziging Wtb vergunningvrij gebied Lent in AMvB

]@rws nl]10 2e

BSK 10 2e ] HBJZ

ITOXZ^ DGRW

10 2e

Bedankt voor je uitgebreide antwoord

Nog een aanvullende vraag

Er is vorig jaar een kaartje voor het Wtb voorbereid Wij gaan nu intern na of dit het kaartje is

dat overeenkomt met het uitgangspunt van RWS namelijk vergunningvrij boven 16 meter NAP

vanwege vakanties van sleutelpersonen verloopt dat nu even wat moeizaam

Wanneer dit het correcte kaartje blijkt te zijn hoeft er geen kaart meer voorbereid te worden

en is de enige voorwaarde voor wijziging Wtb dat gemeente Nijmegen akkoord gaat met de

door RWS voorgestelde contour voor het vergunningvrije gebied

In dat geval zou de wijziging wellicht nog meegenomen kunnen worden in de versie die naar

het CEZIM gaat Alleen weet ik niet in hoeverre de toetsrondes die jullie hebben uitgevoerd
laten uitvoeren dan nog opnieuw gedaan moeten worden Kun je daar lets over zeggen
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Concreet

Als we week 32 een kaartje aanleveren en dezelfde week geeft gemeente Nijmegen ook per
brief haar akkoord kan het dan nog mee in de versie die naar het CEZIM gaat
Waar iigt die deadiine voor kaartje en akkoord gemeente Nijmegen Zou het bv per 1

September ook nog iukken een bijgewerkte CEZIM versie te maken minder dan een week

voorbereidingstijd

Toeiichting
We gaan dit nu na omdat gemeente Nijmegen oniangs gevraagd heeft of de wijziging voor Lent

niet ai een haif jaar eerder doorgevoerd kan worden In het kader van de iopende discussies

zou het mooi zijn als we kunnen aangeven dat we hen hierin tegemoet kunnen komen

Het is de bedoeiing van RWS RvR een brief aan gemeente Nijmegen te sturen met een reactie

op hun vraag De twee opties om te versnelien zijn
per nader rapport Lent toevoegen uit jouw bericht maak ik op dat dat een reele optie is

in de CEZIM versie Lent ai toevoegen daarvoor is inzicht nodig in de voorbereidingstijd bij
juliie HBJZ die nog nodig is ais we nu nog aanpassingen gaan maken Daar informeer ik

nu naar

Aivast bedankt voor je reactie

f|1 Q 2^

BSK ri
Verzonden donderdag 23 juii 2015 13 33

Aan I I0 2e | DON | I0 2e \ HBJZ

CC |l
1Q 2e |]fRVR 1UR T1 10 2e |T0X2^ DGRW

Onderwerp RE vraag opnemen wijziging Wtb vergunningvrij gebied Lent in AMvB

Van r TQ 2^ iOK2e jOminienm ni]1Q 2e

Hallo OMID

De belemmeringen die je hebt aangegeven kloppen Als w e Lent ook helemaal schoon

mee willen nemen met de rest van de amvb tot wijziging van de bijiagen van de

Waterwet zou er overeenstemming en een kaart moeten zijn voor 8 September Dat

iijkt me niet erg waarschijniijk

De volgende mogelijkheid kan inderdaad worden gevonden in de toevoeging van Lent

aan de amvb bij nader rapport Die mogeiijkheid is er in beginsei en juridisch is er niets

op tegen om een dergelijke toevoeging te doen Toevoegingen bij nader rapport zijn

toegelaten ais ze niet ingrijpend zijn en passen bij de amvb Op zich kunnen we

motiveren dat de toevoeging niet ingrijpend is omdat bij het Waterbesluit siechts een

kaart wordt gewijzigd waarin een feiteiijke en afgesproken situatie wordt vastgelegd en

er bestuurlijke overeenstemming is De optie van toevoeging bij nader rapport is dus

reeei daargeiaten of het wenseiijk is

Een belangrijke voorwaarde is dat we kunnen motiveren waarom burgers bedrijven en

insteiiingen niet zijn geconsuiteerd over deze wijziging Dat gebeurt nameiijk niet meet

na toevoeging bij nader rapport Er is bestuurlijke overeenstemming dus dat zit goed
maar burgers bedrijven en insteiiingen hebben zich niet over de maatregel kunnen

uitspreken Volgens het kabinetsstandpunt inzake internetconsultatie is dat wel vereist

voor regelgeving met noemenswaardige gevolgen voor burgers bedrijven en insteiiingen
die een verandering in rechten en verplichtingen administratieve lasten of

uitvoeringslasten teweegbrengen Of dit erg is is een beleidsafweging en hoeft

toevoeging bij nader rapport niet in de weg te staan maar vormt wel een risico

Vandaar dat toevoeging onwenselijk kan zijn

Andere mogelijkheden om Lent te verwerken in het Waterbesluit is zoals eerder

besproken het meenemen ervan in een andere amvb Zoals het er nu naar uitziet zal

nog een wijziging van het Waterbesluit gaan plaatsvinden per 1 juli 2016 die iets later

in januari naar de Raad van State gaat helaas zit hier ook geen internetconsultatie

bij en wellicht een wijziging van het Waterbesluit per 1 januari 2017 Het meenemen in

een andere amvb heeft wat mij betreft de voorkeur maar dit moet worden bekeken op

het moment dat Lent bestuurlijk is afgestemd
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Greet ||io 2e

Van | io 2e H DON [| io 2e @rws nl1
Verzonden woensdag 22 juli 2Q15 15 08

Aan | iQ 2e HBJZ I0 2e [I0 2e bSK

CC OHmOfRVR JUR

OndenArerp vraag opnemen wijziging Wtb vergunningvrij gebied Lent in AMvB

9iq 2e vroeg me na te gaan in hoeverre het mogelijk is om de wijziging Waterbesluit Wtb voor

net vergunningvrij gebied bij Lent alsnog op te nemen in de AMvB die we nu voorbereiden en

die per 1 juli voigend jaar in working zai treden

Ik heb aangegeven dat het praktisch on mogelijk is om dit nog voor de verspreiding naar de

CEZIM op 8 September te doen Zowel het gebrek aan overeenstemming als de feitelijke
kaartproductie zijn hiervoor praktische belemmeringen

Mogelijkheid die mijns inziens nog wel open staat is de wijziging Wtb bij nader rapport toe te

voegen aan de AMvB

Je mist dan de consultatieronde bij aanvang van de AMvB maar wellicht is die voor deze

wijziging Wtb niet eens nodig Die was meen ik gekoppeld aan wijziging Waterwet

Bovendien lijkt consultatie van de betrokken bestuursorganen me in dit geval overbodig
aangezien het de twee in discussie zijnde partijen gemeente Nijmegen en RWS betreft

Vragen
Vinden jullie de optie van Lent bij nader rapport toevoegen ook reeel

Onder welke voorwaarden kan Lent bij nader rapport toegevoegd worden afgezien van de

noodzakelijk bestuurlijke overeenstemming
Zien jullie nog andere mogelijkheden Lent alsnog toe te voegen Zo ja welke wanneer

Gezien mijn aanstaande vakantie graag jullie reactie in ieder geval ook aan|ini^sturen

@ Volgens de planning van de AMvB start de fase nader rapport 21 december 2015 en

loopt tot 18 januari 2016 Dat betekent effectief 2 weken om het benodigde kaartmateriaal te

produceren Dat is krap Als de wijziging Wtb dan meegenomen moet worden moet de

kaartproductie eerder voorbereid en in gang gezet worden Een start per 1 december lijkt me
reeel

Met vriendelijke groeten

10] 2e

10 2e

nUKZe

t10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestenrid Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegszonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind
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resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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I 10 d1|QEei etHBJZ

|aMJUej|0 2e ^ HBJZ
Van

Aan

] HBJZ10 2eCc

Onderwerp
Datum

RE Kaarten Barro

vrijdag 14augustus 2015 14 31 18

Ha| 10K2e t

Dank voor je reactie en antwoorden Ik heb onder je antwoorden nog een reactie

opgenomen
buiten verzoek

Groeten^toJl^

Van 10 2e ri0 2e

Vei^onden vrijdag 14 augustus 2015 13 10

Aat^ iQ 2e HBJZ

10 2e

Onderwerp RE Kaarten Barro

Hd15SZ^

Ter verduidelijking daarover nog het volqende l io 2e | heeft de e mail ook

doorgestuurd naart|o 2^ dus die is op de hoogte Ze zullen het er maandag vast over

hebben maarfro^^had aan ons gevraagd wat wij aan kaartmateriaal nodig hadden

voor het Barro Dat heb ik teruggekoppeld aan^^§ Wat er exact op de kaarten staat

is inderdaad iets tussenpW^en io f2e|
Wat betreft je vragen

1 inderdaad is het plan om drie deelkaarten te maken die in meer detail de grote
rivieren weergeven Volgens mij hadden we het hier gisteren ook even over Je

hebt gelijk dat de exacte grenzen in het GML bestand staan maar wetstechnisch

is dat geen zuivere bijiage en dus geen onderdeel van het besluit Wat in het

Staatsbiad staat of komt te staan is juridisch geldend en binden Nu wel alleen

een globale overzichtskaart hebben is het niet voldoende duidelijk waar de

grenzen liggen Om iets meer duidelijkheid te geven ziinl io 2e |en ik op het

idee gekomen om dus iets specifiekere kaarten maken om de grenzen iets beter

te tonen Dit om te zorgen dat het besluit meer duidelijkheid geeft Uiteraard

zullen in de praktijk de grenzen van het GML bestand erbij gepakt moeten

worden

BSK

CC HBJZ

Oke duidelijk Is het dan ook niet zinvol om in de NvT kort toe te lichten waarom

we nu 3 i p v 1 kaartbeeld hebben voor de grote rivieren

2 in eerste instantie had ik inderdaad het lijstje met alle maatregelen wel

opgenomen in de toelichting Later twijfelde ik echter aan de toegevoegde
waarde omdat het wellicht voor de lezer van de toelichting niet per se relevant

is Relevant is vooral aan te geven dat de grenzen zijn veranderd door RvdR

maatregelen en dat dus opgelet moet worden bij het vaststellen van

bestemmingsplannen en dergelijke We wilden de toelichting kort houden

vandaar dat het lijstje eruit is Maar als jij denkt dat die wel nodig is kan die er

zo weer in Bovendien is daar ook wat voor te zeggen omdat je wel al spedfieker

aangeeft waar de wijzigingen hebben plaatsgevonden zodat je weet waar je
moet kijken in het kaartje

Lijkt me inderdaad wel verstandig om dit op te nemen Dat kan met een zin of

met een korte opsomming Uitgebreide beschrijvingen van de maatregelen zijn niet

nodig
3 De HoogwatergeuI Veessen Wapenveld hebben we inderdaad opgenomen op

verzoek van RWS althans half op verzoek half op eigen initiatief Dit is waar ik

het gisteren over had Aangegeven werd dat Veessen Wapenveld nog zou

komen Aangezien we dit voor de Waterwet ook alvast regelen dacht ik dat als

het qua kaarten mogelijk zou zijn we dit het beste ook voor het Barro kunnen

doen Dan hoeft het Barro later niet nog eens afzonderlijk gewijzigd te worden

lio 2e leek dat een goed idee en gaat 24 augustus in overleg met een collega om

te zien of en hoe het stroomvoerend deel van het rivierbed verandert Als dat

een definitieve kaart kan opieveren is dat mooi meegenomen en kunnen we het
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nu alvast meenemen Als het zover komt zal ik uiteraard nog eens met io 2el

kijken naar of dit echt de definitieve kaart is en we er met 100 zekerheid

vanuit kunnen gaan dat de kaart er zo uit moet zien Dit wachten we dus nog

even af maar ik hou het in de gaten en zal je op de hoogte houden

Oke helder Als het mogelijk is lijkt me dit prima
Als het niet mogelijk blijkt is er ook niks aan de hand Als we ervoor zorgen dat

de kaarten van de Bgrtijdig worden aangepast kunnen via het regime van de

Wtw immers ongewenste activiteiten worden geweerd Bij een volgende wijziging
van het Barro of wellicht de inwerkingtreding Bkl kan Veessen Wapenveld dan

worden meegenomen en Kampen Reevediep waarschijnlijk ook Dat is

overigens ook de werkwijze die eerder met RWS en DGRW is afgesproken
GroetJ | i0 2e |

Van io 2e \ HBJZ

Verzpnden vriidag 14 auapstus 2015 12 16

AanjJTiO 2^i QH2e RSK
10 2eCC HBJZ

Onderwerp RE Kaarten Barro

Ha| 10 2e [
Even om ervoor te zorgen dat nu niet allerlei dingen door elkaargaan lopen t iQPe

io 2e KdgrW AWV heeft namelijk a s maandag ook een overleg metfeiokggfhierover
zie mijn mail van gisteren en |io 2e| is opdrachtgever voor de wijzigingen van het

kaartbeeld en GML bestand

Ik heb een paar vragen en opmerkingen n a v je onderstaande mail

1 Ik krijg de indrukdat je de kaart in bijiage 3 bij het Barro in drie delen wil knippen
Dat is volgens mij nu niet het geval Waarom zouden we dat doen Kaartbijlage 3

betreft slechts een overzichtskaart De exacte grenzen blijken uit het GML bestand

2 Het is m i wenselijk om in de toelichting ook aan te geven voor welke RvR

maatregelen het kaartbeeld en het GML bestand worden gewijzigd zie ook

tekstvoorstellen in bijgevoegd bestand Een korte opsomming van de maatregelen lijkt
me voldoende dus geen uitgebreide beschrijving van de maatregelen Op deze wijze
wordt duidelijk welke maatregelen niet in het kaartbeeld zijn verwerkt De maatregelen
die zijn verwerkt in de recente wijziging van de kaarten bij de Bgr dienen i i g mee te

worden genomen Lent dient dus ook te worden meegenomen

3 In het conceptbesiuit heb je ook een bepaling opgenomen voor de maatregel
Veessen Wapenveld Heb je dit opgenomen omdat RWS dit heeft voorgesteld Ik vind

dit op zich prima maar vraag me wel af of er op dit moment al een kaart kan worden

gemaakt waarop de ligging van het rivierbed en het stroomvoerend regime voor

Veessen Wapenveld exact is weer te geven voor het GML bestand Ik heb eerder

begrepen dat de grenzen pas exact te bepalen zijn als de maatregel is gerealiseerd

GroetenjUEl^

Van iQ 2e rto f2e^

Verzonaen vrnaag i ^ augustus 2015 10 44

Aan

BSK

10 2e I0 2§ DGRW

] HBJZCC 1 DGRW lQ 2e \ HBJZ10 2e10 2e

Onde

Hallo

rwerp Kaarten Barro

|piOK2^
Dank voor het gesprek van gisteren Hopelijk hebben we nu duidelijk wat er in het Barro

moet en wat we van elkaar nodig hebben Hierbij stuur ik je een lijstje van wat in het

Barro moet en een concept van het Barro zodat je kan zien waar de kaarten geplakt
worden De detailinformatie komt zoals besproken in het GML bestand om

ruimtelijkeplannen nl dus de kaarten die in het Barro zelf komen zijn vooral bedoeld als

globale indicatie

Dit zijn de wijzigingen die gaan plaatsvinden
Wijzigingen GML bestand

A Wijziging omvang van het rivierbed en het stroomvoerend deel van het rivierbed

B Wijziging gebiedsreserveringen grote rivieren drie vervallen zeker een moet nog

worden afgewacht en een komt erbij
C Wijziging elektriciteitsvoorziening inhoudende verwijdering van de reservering

van de locatie aan de GalileVstraat Rotterdam wissen van de rode reservering
D Wijziging van het kustfundament mogelijk dit is nog in ontwikkeling
E Indicatie van de hoog en laagdynamische gebieden te zijnertijd
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Kaarten vormgegeven zoals nu in het Barro

1 Een overzichtskaart van het kustfundament kaart 2 Barro bijiage A bij het

bijgevoegde conceptbesluit De kaders zie hieronder onder 2 en het

conceptbesluit moeten er NIET in

2 Vijf waarschijnlijk detailkaarten van het kustfundament met daarom aangegeven

of gebieden hoog of laagdynamisch zijn nieuwe kaarten 2 1 tot 2 5 ook in

bijiage A bij het bijgevoegde conceptbesluit Wat de detailkaarten moeten

weergeven heb ik aangegeven in het bijgevoegde conceptbesluit met RODE

kaders hopelijk biedt dat voldoende inzicht

3 Een overzichtskaart betreffende de grote rivieren met daarop het

rivierbed ^ het stroomvoerend deel van het rivierbed en de twee

verschillende soorten gebiedsreserveringen kaart 3 Barro bijiage B bij
het bijgevoegde conceptbesluit Ga hierbij uit van je eigen gegevens

dus de nieuwe kaart De kaders zie hieronder onder 4 en het

conceptbesluit moeten er NIET in

4 Drie detailkaarten betreffende de grote rivieren met daarop het

rivierbed het stroomvoerend deel van het rivierbed en de twee

verschillende soorten gebiedsreserveringen kaarten 3 1 tot en met 3 3

Barro ook in bijiage B bij het bijgevoegde conceptbesluit Wat de

detailkaarten moeten weergeven heb ik aangegeven in het bijgevoegde

conceptbesluit met zwarte kaders

5 Een nieuwe overzichtskaart zoals onder 3 nodig in verband met een latere

wijziging in verband met de Ruimte voor de Riviermaatregel Veessen Wapenveld

vervanging kaart 3 Barro bijiage C bij het bijgevoegde conceptbesluit
6 Een nieuwe detailkaart van de IJssel betreffende de grote rivieren dus het

noordelijke deei van de grote rivieren met daarop het rivierbed het

stroomvoerend deel van het rivierbed en de twee verschillende soorten

gebiedsreserveringen nodig in verband met een latere wijziging in verband met

de Ruimte voor de Riviermaatregel Veessen Wapenveld vervanging kaart 3 x

Barro bijiage C bij het bijgevoegde conceptbesluit
7 Een kaart waarop met letters staat aangegeven welke locaties voor

vestigingsplaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking en

kernenergie en hoogspanningsverbindingen er zijn in Nederland waarop

ten opzichte van de oude versie onderdeel letter cirkel k Galileistraat

Rotterdam aangegeven met de piji in het bijgevoegde conceptbesluit
niet meer moet staan en de letters I tot en met v moeten worden

geletterd k tot en met u kaart 5 Barro bijiage D bij het bijgevoegde
conceptbesluit

Op dit moment heb ik voor het conceptbesluit dus de kaarten nodig die hierboven zijn
beschreven onder 3 4 en 7 De kaarten onder 1 en 2 kunnen pas gemaakt worden als

beslissingen zijn genomen en kaartengegevens zijn gemaakt en doorgegeven voor het

kustfundament door RWS de kaarten onder 5 en 6 kunnen pas worden gemaakt ais

RWS erover uit is wat er moet veranderen en dat in kaartgegevens heeft verwerkt en

doorgegeven
Groet

10 2e
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I f10tf2rilHJKj elle^ HBJZ

I f10l 2e

Van

Aan DGWB

aSE2aO 2eCc HBJZ

RE RvRaanpassen wettelijk kaartmateriaai GIS data CoVo in Barro

vrijdag 14augustus 2015 14 43 19

Onderwerp
Datum

Ha 10 2e|

Zie hieronder mijn reactie

Grne1 enf10 2^

DGRWVan

Vei^onaen vrijaag 14 augustus 2015 11 46

Aan | I0 2e | HBJZ

Onderwerp RE RvRaanpassen wettelijk kaartmateriaai GIS data CoVo in Barro

10 2e

HalidM^J

Hieronder enkeie vragen opmerkingen van mij

Van I0 2e \ HBJZ

Verzonden dnnderdan 1 angiistus 2015 11 46

Aan ^
CC I I0 2e KDUNTyl

DGRW10 2e

] DGRW r 1Q 2e [T0 2g l DGRW10 2e

10 2e HBJZ 10 {2et10 2e DGRW

BSKDGRW I 1Q 2e |10 2e

Onderwerp RE RvRaanpassen wettelijk kaartmateriaai GIS data CoVo in Barro

Ha l0 2e

Ik begrijp uit onderstaande e mail van| io 2e dat je voigende week na je
vakantie contact hebt metflioilgejen | io 2e |over de noodzakelijke aanpassingen van

kaartbijiage 3 Barro en bet GML bestand T b v dit overleg geef ik hieronder alvast

antwoord op de vragen die io 2e jn onderstaande mail stelt

1 Ik ga ervan uit dat met het BARRO kaartbeeld gedoeld wordt op de kaartbijiage 3 en

het bijbehorende GML bestand Op deze kaart en dit GML bestand worden wijzigingen

aangebracht n a v de uitvoering van RvR maatregelen en de beleidsbeslissingen over

gebiedsreserveringen voor lange termijnmaatregelen voor waterveiligheid Voor deze

wijzigingen is reeds een toelichting opgesteld Het benoemen van alle wijzigingen t o v

het huidige kaartbeeld is niet nodig

Ja

Helder

2 Op de kaart dient het rivierbed en het stroomvoerend deel van het rivierbed te

worden opgenomen Daar gelden de regels van het Barro Gebieden die o g v art 6 16

Waterbesluit zijn aangewezen worden niet op kaart of GML bestand weergegeven

O g v art 2 4 2 Barro zijn de regels van titel 2 4 Barro niet van toepassing op deze

gebieden

Ik zag dat in de bkl tekst ikv Omgevingswet het bergend regime wel specifiek wordt

benoemd in feite het rivierbed dat niet stroomvoerend is zoals de kaart in feite nu laat

zien Waarom hoeven we dat hier dan niet te doen

In de bufdige opzet van Barro zijn regels opgenomen die betrekking hebben op
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1 Het rivSerbed dat is dus zowei het bergend regime als bet stroomvoerend

regime

2 Het stroomvoerend regime dat zijn aanvuilende regels die alleen geiden
voor het stroomvoerend regime

In het huidige Barro is ervoor gekozen om niet specifiek ook het bergend
regime te benoemen In het kader van de vertaling van het Barro naar het Bki

hebben we echter geconstateerd dat het Barro op onderdeten onbedoeid

stranger is dan de Bgr Dat willen we met het Bki repareren Om ervoor te

zorgen dat het Bki overeenkomt met de Bgr gaan we in het Bki wel

onderscheid maken tussen het bergend en het stroomvoerend regime

Art 6 16 zijn de vergunningvrije gebieden meet ik checken lastig te zien op deze

overzichtskaart

De gebieden die o g v art 6 16 Waterbesiuit zijn aangewezen zijn inderdaad

de vergunningvrije gebieden Op deze gebieden zijn de beieidsregels groi^
rivieren niet van toepassing De regels van titel 2 4 Barro betreffen een

ruimtelijke vertaling van de Bgr Deze regels dienen dus ook niet van

toepassing te zijn op deze vergunningvrije gebieden

Voor de vergunningvrije gebieden is het niet noodzakelijk om deze op de kaart

bij het Barro aan te wijzen omdat artikel 2 4 2 van het Barro bepaalt dat de

regels van titel 2 4 van het Barro niet van toepassing zijn op deze

vergunningvrije gebieden

Qio 2e| heeft op 10 augustus jl bijgevoegde kaart rondgestuurd Ik heb de volgende
opmerkingen

De gebiedsreservering voor Varik Heesselt heeft nu een gele kleur Dit is een

gebiedsreservering voor een lange termijnmaatregel in de Rijntakken Deze

gebiedsreservering dient een rode kleur te krijgen geiijk aan de andere

gebiedsreserveringen voor Rijntakken

Eens

De beleidswijzigingen uit de tussentijdse wijziging van het NWP op de kaartbijiage
en het GML bestand dienen nog te worden verwerkt Concreet betekent dit dat de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Zutphen de gebiedsreservering voor de

dijkverlegging Noorddiep en de gebiedsreservering voor de dijkteruglegging Heesselt

geschrapt kunnen worden Gebiedsreservering Kampen kan geschrapt worden als het

bestemmingsplan onherroepelijk is dat is nog niet het geval

Eens heeftfloKiilnog niet verwerkt in de bijiage zal ik maandag aangeven Dan laat ik

Kampen Reevediep er voorlopig maar opstaan

Groeten 15B2^

« Bestand grote_rivieren_Barro4 2 pdf »

DGRW

Verzonden dinsdag 11 augustus 2015 15 30

Aan | io 2e ] DON j
_^l 1Q 2e

10 2e |0 2e

DGRW

Onderwerp RE RvRaanpassen wettelijk kaartmateriaal GIS data CoVo in Barro

Van 10 2e

1 DGRW10 2e

] HEE

BSK

1 DGRW
io 2e fogg DGRW

CC I HBJZ10 2e

10 2e
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5 i 2e|g^g^ diens terugkomst Zo nodig schuiven ze op 7 9C10 2e| pn

aan bij het geplande overleg vaiVgod rio 2e

Aandachtspunten die ik net oppikte bij®E2§ enO°M3

Het huidige BARRO kaartbeeld gaat flink over de kop Benoemen van alle

verschillen gewenst nodig

1

2 Zijn op de aangeleverde legenda bergend deel rivierbed en gebied ex art 6 16

Waterbesluit

wel relevant

gelet op de tekst van het BARRO die stroomvoerend deel rivierbed centraal stelt

met vriendelijke groet

10 2e

5 1 2e

10 2e

10 2e 50K21 DGRW

Verzonden maandag 10 auaustus 2015 13 42

Aan I I0 2¥j ^ DON

Van

1Q 2e DGRW

DGRWCC ] HBJZ
^

Onderwerp RE RvRaanpassen wettelijk kaartmateriaal GIS data CoVo in Barro

10 2e10 2e

Goedemiddag

Ik heb het bestand Iwaterstaatswerken new 20150722 even op kaart gezet

Het nieuwe bestand heeft een blauwe lijn die over de andere lagen is gelegd

Wat is nu de bedoeling

« Bestand grote_rivieren_Barro4 pdf »

Groet

iC10 2e8|

206108 0105



Van | io 2e DON [I io 2e Prws nl]
Verzonden woensdaq 22 iuli 2015 13 07

DGRW f10 2e TO^ DGRWAan 10 2e

] HBJZ

Onderwerp RE RvR aanpassen wettelijk kaartmateriaal GIS data CoVo in Barro

CC DGRW10 2e 10 2e

Het verzoek van RWS CIV is overigens om deze gegevens niet verder te verspreiden
maar alleen te gebruiken voor interne doeleinden het voorbereiden van wijziging Barro

Deze data is niet geschikt om vrij te geven

Van | I0 2e DON

Verzonden woensdaq 22 lull 2015 13 02

Aan 10 2e DGRW 10 2e I0K2^ DGRW

CC DGRW10 2e

Onderwerp RvR aanpassen wettelijk kaartmateriaal GIS data CoVo in Barro

I0 2e I HBJZ

Beste 10 2e G2S2Sl

Bijgaand GIS data met betrekking tot de RvR maatregelen Cortenoever en Voorsterklei

CoVo in voor de wijziging van het Barro

Graag verneem ik of de aangeleverde gegevens voidoende en helder zijn

Ik heb deze vooraf namelijk niet zelf kunnen checken bij gebrek aan de juiste

programmatuur

Met vriendelijke groeten

« Bestand lWaterstaatswerken_new_20150722 zip »

10K2e I

10 2e

10l 2e

noKzeyn

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van DGRW [mailtol
Verzonden maandag 22 iuni 2015 15 36

Aan I0 2e | DON

CC 10 2e I hBJZ

Onderwerp planning BARRO

10 2e 5iminienm nl]10 2e

10 2e fOXlijl DGRWDGRW10 2e

Dit lijkt me geen probleem als er dan wel vaart wordt gemaakt io 2e|
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Voorbehoud als onze Expert in deze ]wel een probleem ziet10 2e

met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur^jg^ilieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

^minienm nle mail [ 10 2e

tel 10 2e

Van | io 2e DON [[
Veraonden maandaa 22 iuni 2015 15 22

DGRW

]@rws nl110 2e

DGRWAan 10 2e 10 2e

CC J HBJZ

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

10 2e

Beste 10 2e i0 2e

Ik krijg van RWS ON het signaal dat het kaartmateriaal voor RvR maatregel Cortenoever

waarschijnlijk pas later aangeleverd kan worden vanaf eerste weekjuli

RWS CIV kan vanwege vakanties niet eerder GIS ondersteuning bieden

Is aanleveren na 1 juli bij jullie in te passen in de procedure voor het Barro of ontstaat

hiermee een knelpunt

Met groet

10 2e

10 2e I

10 2e

ilUKZe

□ □[iianjBi
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Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van | io 2e DON

Verzonden wnfinqrlan 17 iiini 2015 13 58

] DGRW Q DGRWAan 10 2e 10 2e

CC HBJZ

Ondenverp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

1Q 2e

Beste 10 2e

io 2e heeft Bgr GIS data t b v het Barro bijCioK^eiaangeleverd zie bijgevoegd bericht

« Bericht FW Afronding BGR kaarten »

We zijn nog nnet RWS ON bezig om GIS data te genereren voor RvR maatregel
Cortenoever Plan is om dit voor eind van de maand aan te leveren bij DGRW

Afgelopen donderdag hebben we met HBJZ Lent besproken De besluitvorming over het

vergunningvrije gebied is nu nog te onzeker om het project aan te kunnen leveren voor

het Barro

Wellicht is het mogelijk om deze later nog toe te voegen mochten er in de nabije
toekomst toch knopen gehakt worden

Met vriendelijke groeten

10 2e

—Oorspfonkeliike afspraak

Van DGRW [jH
Verzonden woensdag 17 jun 2015 13 25

Aan I io 2e | DON

^minienm nl l10 2e 1Q 2e

CC DGRW

Onderwerp Geaccepteerd Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Tijd maandag 7 September 2015 14 00 15 30 UTC i 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome

Stockholm Wenen

Locatie n t b

10 2e

Hoi GnSU buiten verzoek

Is de voor 1 6 toegezegde actuele rivierbedkaart van

herziening al bij jou binnengekomen

10 2e tbv de Barro

dank voor je reactie groet van io 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en hel bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch vetzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks Inherent in the electronic transmission of messages
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I f10H2e IfPom

I 10K2e rtn 0 U2el DCiWR

II l1U iZe ~^fCD^ Hun2el0 fi

RE vraag opnemen wijziging Wtb vergunnirgvrij gebied Lent in AMvB

maandag 24 augustus 2015 15 36 06

Van

Aan

HBJZ | Mny pll1D f2eT|g4HBJZCc

Onderwerp
Datum

Beste l io 2e |

De onderstaande mail correspondentie is gebaseerd op het volgende
In de lopende discussie met gemeente Nijmegen waar het vergunningvrij gebied onderdeel van

is heeft gemeente Nijmegen aan RWS RvR gevraagd na te gaan of het mogelijk is het gebied al

medio 2016 vergunningvrij te maken in plaats van per januari 2017 wat nu de planning is

Per medio 2016 vergunningvrij maken betekent meenemen in de AMvB die we nu voorbereiden

en waarvan de CEZIM versie 8 September aangeleverd wordt bij het CEZIM Hiervoor zijn 2

dingen nodig het kaartje moet er zijn en de bestuurlijke overeenstemming moet er zijn
RWS RvR heeft dit gecommuniceerd met gemeente Nijmegen en aangegeven dat er uiterlijk
eind augustus een schrijven van gemeente Nijmegen bij RWS RvR dient te zijn waarmee zij
instemt met de begrenzing van het vergunningvrij gebied zoals RWS deze voorstelt aangezien
dat kaartje voorbereid is

Hierop heeft gemeente Nijmegen aangegeven dat dit nu juist de kern van de discussie raakt

dat sleutelpersonen nu met vakantie zijn en dat men kijkt wat men kan doen

Uit deze reactie en het gegeven dat het eerst volgende bestuurlijke overleg over Lent medio

September plaats zal vinden leid ik af dat het niet reeel is om aan te nemen dat Lent mee zal

gaan in de CEZIM versie van de AMvB

Ik hou hierover nauw contact met | iQ 2e ^en laat me deze week bijpraten over eventuele

nieuwe ontwikkelingen Als deze er zijn meld ik ze Theoretisch kan gemeente Nijmegen deze

week de gevraagde brief nog aanleveren

Met vriendelijke groeten
I 1QX2e 1

10 2e

1Q 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van

Verzonden donderdag 20 augustus 2015 13 21

Aan | iQ 2e | DON

CC |l 1Q 2e Ij RVR jUR | 10 2e |10K2e BSK 1Q 2e ^ HBJZ

Onderwerp RE vraag opnernen wijziging Wtb vergunningvrij gebied Lent in AMvB

Hallo 00S2e

Ik lees nu je mail met het verzoek om Lent toch nu ook al mee te nemen in de CEZIM

versie Ik probeer een en ander even helder te krijgen ook intern DGRW hoe de stand

van zaken nu is Het lijkt me dat voordat de kaarten kunnen worden aangepast echt

helder moet zijn dat er geen discussie meer loopt hierover Kun je mij daar nog v erder

over inlichten

Alyast dank groet K lOK^e

Van | io 2e H DON [mailtoj io 2e ferws nl]
Verzonden donderdag 23 juli 2015 14 28

Aan I iOK2eUiQ 2e | BSK f
CC II 1Q 2e ll RVR JUR | 1Q 2e

Onderwerp RE vraag opnemen wijziging Wtb vergunningvrij gebied Lent in AMvB

| 10 2e

Bedankt voor je uitgebreide antwoord

Nog een aanvullende vraag
Er is vorig jaar een kaartje voor het Wtb voorbereid Wij gaan nu intern na of dit het kaartje is

dat overeenkomt met het uitgangspunt van RWS namelijk vergunningvrij boven 16 meter NAP

vanwege vakanties van sleutelpersonen verloopt dat nu even wat moeizaam

Wanneer dit het correcte kaartje blijkt te zijn hoeft er geen kaart meer voorbereid te worden

en is de enige voorwaarde voor wijziging Wtb dat gemeente Nijmegen akkoord gaat met de

door RWS voorgestelde contour voor het vergunningvrije gebied
In dat geval zou de wijziging wellicht nog meegenomen kunnen worden in de versie die naar

het CEZIM gaat Alleen weet ik niet in hoeverre de toetsrondes die jullie hebben uitgevoerd
laten uitvoeren dan nog opnieuw gedaan moeten worden Kun je daar lets over zeggen
Concreet

DGRW [[ minienm nl]10 2e

10 2e I HBJZ

IfpQ ^ DGRW

206109 0106



Als we week 32 een kaartje aanleveren en dezeifde week geeft gemeente Nijmegen ook per
brief haar akkoord kan het dan nog mee in de versie die naar het CEZIM gaat

Waar ligt die deadline voor kaartje en akkoord gemeente Nijmegen Zou het bv per 1

September ook nog lukken een bijgewerkte CEZIM versie te maken minder dan een week

voorbereidingstijd
Toelichting
We gaan dit nu na omdat gemeente Nijmegen onlangs gevraagd heeft of de wijziging voor Lent

niet al een half jaar eerder doorgevoerd kan worden In het kader van de lopende discussies

zou het mooi zijn als we kunnen aangeven dat we hen hierin tegemoet kunnen komen

Het is de bedoeling van RWS RvR een brief aan gemeente Nijmegen te sturen met een reactie

op hun vraag De twee opties om te versnellen zijn

per nader rapport Lent toevoegen uit jouw bericht maak ik op dat dat een reele optie is

in de CEZIM versie Lent al toevoegen daarvoor is inzicht nodig in de voorbereidingstijd bij
jullie HBJZ die nog nodig is als we nu nog aanpassingen gaan maken Daar informeer ik

nu naar

AlvaSt bedankt voor je reactie

t|1

Van |r iOK2e lOK2e

Verzonden donderdag 23 juli 2015 13 33

Aan I iQ 2e | DON j | I0 2e \ HBJZ

CC |I I0 2e || RVR JUR | I0 2e

Onderwerp RE vraag opnemen wijziging Wtb vergunningvrij gebied Lent in AMvB

Hallo fiOKZe

De belemmeringen die je hebt aangegeven kloppen Als we Lent ook helemaal schoon

mee willen nemen met de rest van de amvb tot wijziging van de bijiagen van de

Waterwet zou er overeenstemming en een kaart moeten zijn voor 8 September Dat

lijkt me niet erg waarschijnlijk
De volgende mogelijkheid kan inderdaad worden gevonden in de toevoeging van Lent

aan de amvb bij nader rapport Die mogelijkheid is er in beginsel en juridisch is er niets

op tegen om een dergelijke toevoeging te doen Toevoegingen bij nader rapport zijn

toegelaten als ze niet ingrijpend zijn en passen bij de amvb Op zich kunnen we

motiveren dat de toevoeging niet ingrijpend is omdat bij het Waterbesluit slechts een

kaart wordt gewijzigd waarin een feitelijke en afgesproken situatie wordt vastgelegd en

er bestuurlijke overeenstemming is De optie van toevoeging bij nader rapport is dus

reeel daargelaten of het wenselijk is

Een belangrijke voorwaarde is dat we kunnen motiveren waarom burgers bedrijven en

instellingen niet zijn geconsulteerd over deze wijziging Dat gebeurt namelijk niet meer

na toevoeging bij nader rapport Er is bestuurlijke overeenstemming dus dat zit goed
maar burgers bedrijven en instellingen hebben zich niet over de maatregel kunnen

uitspreken Volgens het kabinetsstandpunt inzake internetconsultatie is dat wel vereist

voor regelgeving met noemenswaardige gevolgen voor burgers bedrijven en instellingen
die een verandering in rechten en verplichtingen administratieve lasten of

uitvoeringslasten teweegbrengen Of dit erg is is een beleidsafweging en hoeft

toevoeging bij nader rapport niet in de weg te staan maar vormt wel een risico

Vandaar dat toevoeging onwenselijk kan zijn
Andere mogelijkheden om Lent te verwerken in het Waterbesluit is zoals eerder

besproken het meenemen ervan in een andere amvb Zoals het er nu naar uitziet zal

nog een wijziging van het Waterbesluit gaan plaatsvinden per 1 juli 2016 die iets later

in januari naar de Raad van State gaat heiaas zit hier ook geen internetconsultatie

bij en wellicht een wijziging van het Waterbesluit per 1 januari 2017 Het meenemen in

een andere amvb heeft wat mij betreft de voorkeur maar dit moet worden bekeken op

het moment dat Lent bestuurlijk is afgestemd
Groet [^^P
Van | 1Q 2e DON [[
Verzonden woensdag 22 juli 2Q1 5 1 5 08

AattLj 10 {2e D HBJZ [H0S2eni0 2e

CC H 10 2^ ^| RVR JUR

Onderwerp vraag opnemen wijziging Wtb vergunningvrij gebied Lent in AMvB

Hdi1[0S2^ | 10 2e |
[iM^ vroeg me na te gaan in hoeverre het mogelijk is om de wijziging Waterbesluit Wtb voor

het vergunningvrij gebied bij Lent alsnog op te nemen in de AMvB die we nu voorbereiden en

die per 1 juli volgend jaar in werking zal treden

Ik heb aangegeven dat het praktisch on mogelijk is om dit nog voor de verspreiding naar de

BSK[[ jDminienm nl]10 2e

U DGRW

]@rws nl]10 2e

BSK
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CEZIM op 8 September te doen Zowel het gebrek aan overeenstemming als de feitelijke
kaartproductie zijn hiervoor praktische belemmeringen
Mogelijkheid die mijns inziens nog wel open staat is de wijziging Wtb bij nader rapport toe te

voegen aan de AMvB

Je mist dan de consuitatieronde bij aanvang van de AMvB maar weiiicht is die voor deze

wijziging Wtb niet eens nodig Die was meen ik gekoppeld aan wijziging Waterwet

Bovendien iijkt consultatie van de betrokken bestuursorganen me in dit gevai overbodig
aangezien het de twee in discussie zijnde partijen gemeente Nijmegen en RWS betreft

Vragen
Vinden juiiie de optie van Lent bij nader rapport toevoegen ook reeel

Onder weike voorwaarden kan Lent bij nader rapport toegevoegd worden afgezien van de

noodzakelijk bestuurlijke overeenstemming
Zien juiiie nog andere mogelljkheden Lent alsnog toe te voegen Zo ja weike a wanneer

Gezien rnijn aanstaande vakantie graag juiiie reactie in ieder gevai ook aanfl IOK^^sturen
@i io 2e]^ Voigens de pianning van de AMvB start de fase nader rapport 21 december 2015 en

ioopt tot 18 januari 2016 Dat betekent effectief 2 weken om het benodigde kaartmateriaai te

produceren Dat is krap Ais de wijziging Wtb dan meegenomen moet worden moet de

kaartproductie eerder voorbereid en in gang gezet worden Een start per 1 december iijkt me
reeei

Met vriendeiijke groeten
10 2e 1

10 2e

no Ze

1Q 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisoh verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and deiete the message The State accepts no liabiiity for damage of any kind

resuiting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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f10H2e ICDOmVan

Aan I 1Q 2e

l DGRW | 10 2e h ERWIJDERDlJf^V2e 0 2el

|^^d4vB | 10 2e I WVLY^
10V2eCc jmz

10 2e

Onderwerp

Datum

RE Vraag over CoVo in Barro

woensdag 26 augustus 2015 15 14 10

Daq| 1Q 2e |

m b t je afsiuitende vraag

Ik coordineer voor RWS RvR aanpassingen aan kaartmateriaal nu Barro ten gevolge van

RvR maatregelen Uit je mail maak ik op dat de wijzigingen op de kaart bij bet Haringviiet

Oude Maas en het Spui oppervlaktewateren betreffen die eerst stroomvoerend waren en

nu niet meer Dit zijn dan hoogstwaarschijnlijk geen wijzigingen doortoedoen van RvR

maatregelen Dat zijn namelijk hoofdzakelijk nieuwe buitendijkse gebieden die eerst nog

geen status hadden in Bgr of Barro

Je vraag kan ik daarom niet beantwoorden Wellicht dat^ioK^f io 2e dat wel kan

Met vriendelijke groeten

0OK2^

DGRW [[10 2e

Verzonden dinsdag 25 augustus 2015 15 33

Aan I iQ 2e | fPONJ

Van Jiminienm nll10 2e

DGRW |r l0 2^1 QV2eCC fiov2e i[roK2^ DGRW
10 2e

10 2e

^GRW f 10 2e ^WVLJBSKi
Onderwerp RE Vraag over CoVo in Barro

Hoi T5S2e

Bedankt voor je uitleg we zijn weer een stapje verder We nemen de kaarten die we

dan hebben mee naar het overleg van 7 September En dan kunnen jullie precies

aangeven hoe of wat We hebben aile versies nog die bij ons binnengekomen zijn dus

aiies is aan te passen of te reconstrueren

De begrenzing van de binnendijkse gebieden zat als apart bestand binnendijkse

gebieden v2015 shp in de data die zat in de zipfile met de naam 20150529

In de BGR was de begrenzing van die gebieden nog heiemaai niet opgenomen Alleen in

het bestand met Waterstaatswerken_new_20150722 waren die gebieden wel

opgenomen met iets andere begrenzing

Qio 2e^is bezig met de kaart inclusief de 3 detailkaarten zoals wij uit aiie

maiiwisseiingen hebben begrepen zoais die moet zijn Zodra die kiaar is zal hij deze

rondsturen

Opmerkingen of onjuistheden zijn dan weikom

Wel viel ons een groot verschil op tussen de huidige Barro kaart en de nieuwe Barro

kaart op basis van de BGR In de nieuwe versie is het Haringviiet de oude Maas en het

Spui als rivierbed aangegeven en niet meer stroomvoerend Wij vonden dit wel een

groot verschil Klopt dat die 3 wateren niet meer stroomvoerend zijn

206110 0107



Groeten io 2e

Van | io 2e | DON [1
Verzonden maandaq 24 augustus 2015 15 36

1 DGRW
10 2e f0E2§ l DGRWj

10 2e

Onderwerp RE Vraag over CoVo in Barro

1@rws nl110 2e

10 2eAan

CC 10 2e DGRW |Tl^ 2e h0M2e
10

DGRWj 10 2e WVLBSK

Beste {m2e\

De nieuwe buitendijkse gebieden bij Cortenoever Voorsterklei moeten toegevoegd
worden aan het stroomvoerend regime met uitzondering van de RWZI Brummen het

niet gearceerde gebiedje op jouw kaart Dit is aiieen rivierbed

De begrenzing binnendijkse gebieden betreft dat de reservering die opgenomen was in

de Bgr Die data lijkt mij dan verouderd De biauwe lijn is ingetekend op basis van de

meest recente tekeningen van het ontwerp van de primaire waterkering bij CoVo Ais

het kan wachten zou ik dit graag bespreken in ons overieg van 7 September a s

Hetzelfde geidt voor je opmerking over Veessen Wapenveid hiervoor iopen nu een paar

acties om deze mee te kunnen nemen in de Barro wijziging

Met vriendeiijke groeten

10 2e I

10 2e

f10l 2e

1Q 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

DGRW [mailtc^ lQ 2e

Verzonden maandag 17 augustus 2015 16 19

Aan | I0 2e | DON | I0 2e KWVL
nOK2e1 frorifij] DGRW

BSK^ 10 2e

Onderwerp Vraag ovet

Sminienm nllVan 10 2e

DGRW rriQ 25 n 1Q 2eCC 10 2e

in Barro

Beste iQ 2^en of io 2e

Ik heb nog een tweetai vragen over de kaart voor in de Barro
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Zie bijgevoegde kaart van de uitsnede Covo

De binnendijkse gebieden van Cortenoever en Vorsterkiei moeten die toegevoegd
worden aan het stroomvoerend deel of alleen aan het rivierbed

Voor het stroomvoerend deel en het rivierbed is als basis de dat van BGR_2012_2015

gebruikt

Er is ook een bestand binnengekomen Waterstaatswerken new 20150722

weergegeven in de biauwe iijn Dit bestand komt vrijwel overeen met de BGR bestand

maar bij bovengenoemde binnendijkse gebieden is de begrenzing niet gelijk

Ik ga ervan uit dat de begrenzing van de binnendijkse gebieden de juiste is Kiopt dat

Het binnendijkse gebied voor Veessen Wapenveld moet nog niet op de kaart

Met vriendeiijke groet

10 2e

« Bestand vraag_rondom_Voco jpg »

10 2e

10 2e

10K2e 10 2e

Van io 2e \ HBJZ

Verzonden donderdao 13 augustus 2015 11 46

Aan

CC I0 2e DON

10 2e DGRW

1 DGRWJ 1Q f2e^ tH0 2d ^ DGRW
10 2e

10 2e

10 2eL DGRW

BSK

1Q f2e HBJZ

DGRW I 10 2e |10 2e

Onderwerp RE RvRaanpassen wettelijk kaartmateriaal GIS data CoVo in Barro

Ha |l0 2e|

Ik begrijp uit onderstaande e mail van

vakantie contact hebt metiMIggilen tio 2ejover de noodzakelijke aanpassingen van

kaartbijiage 3 Barro en het GML bestand T b v dit overleg geef ik hieronder alvast

antwoord op de vragen die

dat je voigende week na je10 2e

10 {2e in onderstaande mail stelt

1 Ik ga ervan uit dat met het BARRO kaartbeeld gedoeld wordt op de kaartbijiage 3 en
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het bijbehorende GML bestand Op deze kaart en dit GML bestand worden wijzigingen

aangebracht n a v de uitvoering van RvR maatregelen en de beleidsbeslissingen over

gebiedsreserveringen voor lange termijnmaatregelen voor waterveiligheid Voor deze

wijzigingen is reeds een toelichting opgesteid Het benoemen van alle wijzigingen t o v

het huidige kaartbeeld is niet nodig

2 Op de kaart dient het rivierbed en het stroomvoerend deel van het rivierbed te

worden opgenomen Daar gelden de regels van het Barro Gebieden die o g v art 6 16

Waterbesluit zijn aangewezen worden niet op kaart of GML bestand weergegeven

O g v art 2 4 2 Barro zijn de regels van titel 2 4 Barro niet van toepassing op deze

gebieden

GSB^heeft op 10 augustus jl bijgevoegde kaart rondgestuurd Ik heb de volgende

opmerkingen

De gebiedsreservering voor Varik Heesselt heeft nu een gele kleur Dit is een

gebiedsreservering voor een lange termijnmaatregel in de Rijntakken Deze

gebiedsreservering dient een rode kleur te krijgen gelijk aan de andere

gebiedsreserveringen voor Rijntakken

De beleidswijzigingen uit de tussentijdse wijziging van het NWP op de kaartbijiage
en het GML bestand dienen nog te worden verwerkt Concreet betekent dit dat de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Zutphen de gebiedsreservering voor de

dijkverlegging Noorddiep en de gebiedsreservering voor de dijkteruglegging Heesselt

geschrapt kunnen worden Gebiedsreservering Kampen kan geschrapt worden als het

bestemmingsplan onherroepelijk is dat is nog niet het geval

Groetenj10 2^

« Bestand grote_rivieren_Barro4 2 pdf »

DGRW

Verzonden dinsdag 11 augustus 2015 15 30

Aan I lQ 2e | DON

Van 10 {2e

1 DGRW10 2e

CC H DGRW
I0 2e foxgj DGRW

HBJZ1Q 2e 10 2e 10 2eBIZT

BSK1Q 2e hn 2fi 10 2e

UIjKVV

Onderwerp RE RvRaanpassen wettelijk kaartmateriaal GIS data CoVo in Barro

|ffll0K2gi|en^io 2e |nemen dit op met |io 2^ na diens terugkomst Zo nodig schuiven ze op 7 9

aan bij het geplande overleg van jou io 2e

Aandachtspunten die ik net oppikte bij|i0 2e|jen fio 2e

Het huidige BARRO kaartbeeld gaat flink over de kop Benoemen van alle

verschillen gewenst nodig

1

2 Zijn op de aangeleverde legenda bergend deel rivierbed en gebied ex art 6 16

Waterbesluit

wel relevant

gelet op de tekst van het BARRO die stroomvoerend deel rivierbed centraal stelt

met vriendelijke groet

10 2e
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10 2e

10 2e

10 2e

[10 2e I

10 2e frOK2^ | DGRW
Verzonden maandag IQ auaustus 2015 13 42

Aan I I0 2e | DON

CC iQ 2e \ RB]Zy

Van

^DGRW
DGRW

10K2e

10 2e

Onderwerp RE RvR aanpassen wettelijk kaartmateriaal GIS data CbVo in Barro

Goedemiddag

Ik heb het bestand |waterstaatswerken_new_20150722 even op kaart gezet

Het nieuwe bestand heeft een blauwe lijn die over de andere lagen is gelegd

Wat is nu de bedoeling

« Bestand grote_rivieren_Barro4 pdf »

Greet

fl10 2e|

Van I0 2e H DON [mailtcj I0 2e |3 rws nl1
Verzonden woensdaq 22 lull 2Q15 13 07

DGRWiP 10 2e I0K2^ DGRWAan 10 2e

] HBJZ

Onderwerp RE RvR aanpassen wettelijk kaartmateriaal GIS data CoVo in Barro

CC 10 2e DGRW10 2e

Het verzoek van RWS CIV is overigens om deze gegevens niet verder te verspreiden
maar alleen te gebruiken voor interne doeleinden het voorbereiden van wijziging Barro

Deze data is niet geschikt om vrij te geven

Van | io 2e ] DON

Verzonden woensdao 22 iuli 2015 13 02

DGRW r 10 2e jOK2^ DGRWAan 10 2e

CC J HBJZ

Onderwerp RvR aanpassen wettelijk kaartmateriaal GIS data CoVo in Barro

1Q 2e 10 2e J DGRW

10 2e [^10 2e[|Beste
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Bijgaand GIS data met betrekking tot de RvR maatregelen Cortenoever en Voorsterklei

CoVo in voor de wijziging van het Barro

Graag verneem ik of de aangeleverde gegevens voldoende en helder zijn

Ik heb deze vooraf namelijk niet zelf kunnen checken bij gebrek aan de juiste

programmatuur

Met vriendelijke groeten

« Bestand IWaterstaatswerken_new_20150722 zip »

110 2e

10 2e

ilUKZe

noKzein

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

DGRW [[ fiminienm nl]Van

Verzonden maandaq 22 iuntZOlS 15 36

Aan | io 2e | DON

CC 10 2e I mjz

Onderwerp planning BARRO

10 2e 10 2e

DGRW 10 2e |0K2iyi DGRW10 {2e

Dit lijkt me geen probleem als er dan wel vaart wordt gemaakt i|iQ 2e|i

Voorbehoud als onze Expert in deze|flio 2e] io 2e wel een probleem ziet

met vriendelijke groet

10 {2e

10 2e
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10 2e

10 2e

10 2e

Van I0 2e DON [[
Verzonden maandaa 22 iuni 2015 15 22

DGRW

]@rws nl]10 2e

Aan 10 2e DGRW10 2e

] HBJZ

Onderwerp RE Overleg wijziging kaatten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

CC 10 2e

10 2e ^ |lOX^Beste

Ik krijg van RWS ON het signaal dat het kaartmaterlaal voor RvR maatregel Cortenoever

waarschljnlljk pas later aangeleverd kan worden vanaf eerste weekjull

RWS CIV kan vanwege vakantles niet eerder GIS ondersteuning bieden

Is aanleveren na 1 juli bij jullie in te passen in de procedure voor het Barro of ontstaat

hiernnee een knelpunt

Met groet

fT0 2^

10K2e I

10 2e

f10i 2e

10 2e I

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van io 2e ] DON

Verzonden woensdaa 17 iuni 2015 13 58

Aan DGRW10 2e DGRW10 2e

CC ] HBJZ

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

10 2e

Beste 10 2e

I0 2e heeft Bgr GIS data t b v het Barro biK^0 2^ aangeleverd zie bijgevoegd behcht

« Bericht FW Afronding BGR kaarten »

We zijn nog met RWS ON bezig om GIS data te genereren voor RvR maatregel
Cortenoever Plan is om dit voor eind van de maand aan te leveren bij DGRW

Afgelopen donderdag hebben we met HBJZ Lent besproken De besluitvorming over het
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vergunningvrije gebied is nu nog te onzeker om het project aan te kunnen leveren voor

het Barro

Wellicht is het mogelijk om deze later nog toe te voegen mochten er in de nabije
toekomst toch knopen gehakt worden

Met vriendelijke groeten

10 2e

—Oorspronkelilke afspraak

Van

Verzonden woensdag 17 juni 2015 13 25

AanjJ lQ 2^n ’DONl

I0 2e

10 2e DGRW [[ Pminienm nl]1Q 2e

DGRW

Onderwerp Geaccepteerd Overleg wljziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Tijd maandag 7 September 2015 14 00 15 30 UTC i 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome

Stockholm Wenen

Locatie n t b

CC

HoiG5B2^ buiten verzoek

iQ 2e ]tbv de Barre-ls de voor 1 6 toegezegde actuele rivlerbedkaart van

herziening al bij jou binnengekomen

dank voor je reactle greet van I io 2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit berioht abuslevelijk aan u Is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te meiden ett het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s vsrbonden aan het eiektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aarsprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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1Q 2eVan

Aan

I DGRW

lm ^e n fDONV 10 26 fDONVllOlflei IwFRWTinFRDVr M0W2errito^i HR17

I fMN i]lllUl[2e te2e f10V2e^HBIZ I DGWB I 1U Ze^

10} 2e DGWB

I m 2el |^ | 10 2e LSSmi 10 2e

Data van Wapenveld Veesen

maandag 7 September 2015 16 27 05

Cc 10 2e

Onderwerp
Datum

Allen

Ik heb op aanraden van io 2e]i| de geodata van het inpassingsplan erbij gezet Maar daar

zit nog wel verschil in

Rood gearceerd is data die via po 24 van de provincie Gelderland komt

Groen is data zoals op ruimtelijkeplannen nl staat in het inpassingsplan

Wat moet het worden

Groeten^io 2e |

Van
^

Verzonden maandao 7 September 2015 16 05

DGRW I lQ 2e DON I0 2e | fPONl
BSK | I0 2^r^

1Q 2e I [CD I 10 2e |] RVR ]UR r

CCnillQtRVR JUR

1Q 2e ^DGMI
Onderwerp RE extra punt voor maandag 14 uur

DGRW10 2e

Aan 10 2e 10 2e

] DGRW [ 10 2e

1 DGRW10 {2e

I0 2e EBU ] DGRW DGRW10 2e

Allen

De data die we hebben gebruikt voor Veessen Wapenveld hebben we via

gekregen van I io 2e ^van de provincie Gelderland datum 8 4 2015

10 2e

Is dat de juiste

Groeten

10 2e DGRW

Verzonden vrijdag 4 September 2015 13 15

Aan J io 2e | DON iOK2e ] DON

BSK f I0 2e [ HQ 2e DGRW

RVR JUR

CC |I n0 2e ^rRVR llIRV

DGRW ] I0 2e DGMI

Onderwerp extra punt voor maandag 14 uur

Urgent e Hoog

Van

10 2e |1 HB1ZF 10 2e [I0 2e I

^ CD || 10K2e l| CD ^ r^0K2e j10 2e

DGRW10 2e

DGRW 10 2e froK2^ DGRW10 2e

10 2e

Collega s

Hierbij op de valreep nog een vers extra agendapunt in relatie tot het BARRO

is de term winterbed voor het BARRO relevant Het IPO meent van wel Waarom dan

wel
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Barro gaat uit van het stroomvoerend deel van het rivierbed

In de Ontgrondingenwet is de terminologie heel anders daar zijn GS bevoegd gezag in

het winterbed en Min van I M in het zonnerbed Ook in art 5 10 iid 1 Omgevingswet is

de term winterbed gangbaar

Artikel 5 10 bevoegd gezag provincie aanvraag een activiteit anders dan in

artikel 5 9

1 Bij algemene maatregel van bestuur worden voorde voigende activiteiten gevaiien

aangewezen waarin gedeputeerde staten op de aanvraag besiissen a afwijkactiviteiten
van provinciaal beiang

b ontgrondingsactiviteiten 1° in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende

rivier

IPO voert twee punten op

IPO vraagt wie bevoegd gezag wordt bij aanieg met ontgronding van een

toekomstige geui in het winterbed neemt de Minister dan de plaats van GS ais BG in

Het argument dat het Barro huidige rivierverruimingen codificeert condenseert

en dat dit dus in Barro kader gericht op nationale beiangen een academische vraag is

overtuigt het IPO niet genoeg

1

Andere terminoiogie wat IPO betreft zouden we nu ai bij deze Barro herziening
termen moeten uniformeren en niet wachten op de AmvB het Omgevingsbesiuit

2

merkte eerder op tav de vraag of we winter of zomerbed begrenzen10 2e

Voor de primaire waterkeringen geidt ai een beschermingsregime Het lijkt me iogisch in

het Barro het riviergebied te gaan beschermen tussen de beschermingszones aan beide

zijden van de rivier

met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

—Oorspronkeiijke afspraak
Van iQ 2e | DON

Verzonden woensdag 2 September 2015 15 05
^arws ni]10 2e
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] HBIZjl 10 2e |10 2e

10} 2e

Aan | io 2e | DON | io 2e

pOK2^ dGRW

CD

CCill 10 2ir^RVR 1IIRV

] DGRW

Onderwerp Overleg wijziging kaatten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Tijd maandag 7 September 2015 14 00 15 30 UTC i 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome

Stockholm Wenen

Locatie Den Haag Plesmanweg F01 23

■BSl^ 10 2e

] CD DGRW1Q 2e 10 2e

DGRW 10 2e ^0K2^ | DGRW10 2e

10 2e

2 9 15

Agenda en locatie overleg toegevoegd

Gr

10 2e

Agenda

Wijzigingen per 1 juli 2016

a AMvB bijiagen I en II Waterwet

PlanningI

Actie Wie Start Gereed

Ontwcrp amvb gcrccd

tckst opstGlIon

wijziging wet door lagcrc rcgcling chcckcn

procedure on planning chcckcn

koarten makon HBJZ

RWS RvR 4 mei 2015 22 juni 2015

WctgcvingstoctD HBJZ—HBJZ 22 juni 2015—6 juli 2015—

HUF toots DGRW RWS CD 6 juli 2015 17 augustus 2015

afstcmmcn IPO VNG UvW DGRW 6 juli 2015 17 augustus 2015

Agondoren CEZIM DGRW

Aanleveren CEZIM DGRW

Advies CEZIM DGRW

Behandeling CEZIM

Aanleveren REZIM HBJZ

Behandeling REZIM

Behandeling MR

Voordracht HBJZ

Raad van State

—17 ouguotuo 2015

8 September 2015

8 September 2015

16 September 2015

22 September 2015

29 September 2015

2 oktober 2015

19 oktober 2015

26 oktober 2015 21 december 2015

Nader rapport en ontwerpbesluit opstellen tekenboek gereed HBJZ DGRW 21

december 2015

Vaststelling en publicatie HBJZ 18 januari 2016 8 februari 2016

brieven aan TK en EK voorbereiden en laten ondertekenen HBJZ 8 februari 2016 22

18 januari 2016
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februari 2016

Brieven aan TK en EK verzenden

Nahang 7 maart 2016 6juni2016

22 februari 2016 29 februari 2016

KB

KB Ontwerp opstellen tekenboek gereed maken HBJZ 8 februari 2016 6 juni
2016

KB Vaststelling en publicatie HBJZ 6 juni 2016 30 juni 2016

b Wijziging Waterregeling

PlanningI

Actie Wie Wanneer

Aanleveren autocad bestanden shape files bij RWS regionale dienst waterbeheerder

RWS RvR 31 december 2015

Doorvoeren wijzigingen in GPR van CIV RWS regionale dienst waterbeheerder 26

januari 2016

Verzoek wijziging kaarten Wtr aan BS RWS regionale dienst 26 januari 2016

Genereren kaarten Wtr concept RWS CIV door extern bureau 16 februari 2016

Controle kaarten Wtr RWS regionale dienst waterbeheerder RWS RvR 23 februari

2016

Genereren kaarten Wtr definitief RWS CIV door extern bureau 2 maart 2016

Kaarten Wtr toelichting wijzigingen RvR aan BS HBJZ RWS RvR 7 maart 2016

Doorsturen verzoek wijziging Wtr aan DGRW BS 16 maart 2016

Opdracht wijziging kaarten Wtr aan HBJZ

Ontwerp opstellen wetgevingstoets

Vaststelling en publicatie wijziging Wtr

Inwerkingtreding wijziging Wtr 1 juli 2016

DGRW 23 maart 2016

HBJZ 18 april 2016

HBJZ 2 mei 2016

Wijziging Bgr geldt geen VVM voorc

Planning indicatief loopt ca 4 weken achter op planning WtrI

Actie Wie Wanneer

Aanleveren bestanden Wtr bij RWS WVL RWS CIV 2 maart

Genereren kaarten Bgr concept RWS WVL door extern bureau 2 maart

Bespreken nieuwe kaarten werkgroep rivierbeheer

Kaarten Bgr toelichting wijzigingen RvR aan BS kortsluiten met HBJZ RWS RvR

HBJZ n t b

Genereren kaarten Bgr definitief

Kaarten Bgr toelichting wijzigingen RvR aan BS HBJZ RWS WVL 15 april 2016

Verzoek wijziging kaarten Bgr aan BS RWS WVL 15 april 2016

Doorsturen verzoek wijziging Bgr aan DGRW

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan HBJZ

Ontwerp opstellen wetgevingstoets

Vaststelling en publicatie wijziging Bgr

Inwerkingtreding wijziging Bgr

RWS WVL n t b

RWS WVL door extern bureau 8 april

BS 21 april 2016

DGRW 28 april 2016

HBJZ 2 mei 2016

HBJZ 2 juni 2016

1 juli 2016

d Wijziging Barro

Bespreken kaartbeeidenI

ii Toevoegen Veessen Wapenveld

ill Planning
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Beste collega s

zoals afgesproken in het overleg van 11 juni jl hierbij het vergaderverzoek voor 7

September

Een agenda en locatie voor het overleg volgen nog

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e

□

Water Wegen Werken Rijkswalerstaat
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r 10 2e 1 DGRWVan

Aan ■ HBJZ I 10 f2d^W2e[|s4 HR17

1Q 2e IfVERWDDERD^
extra gebied bij Kampen in Barro

maandag 7 September 2015 16 13 12

CHE2IP 2e

Cc

Onderwerp
Datum

Beste

Hoewel geen vraag voor mij heb ik even rondgevraagd
Dat grote stuk ten noorden van Kampen dat in eens op de Barro kaart verschijnt is het

gevolg van het aanpassen van de BGR kaart aan het waterbesluit

Dat gebied was vergunnningvrijgebied maar het was nooit in de bestaande BGR kaarten

aangepast
Nu we de BGR is aangepast aan de laatste stand van zaken inclusief de waterbesluiten

verschijnt dit gebied ineens als rivierbed op de Barro kaart omdat het vergunningvrij
was

10 2e10 2e
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Artikel 3 Kleine tijdelijke of voor het rivierbeheer noodzakelijke
activiteiten

Initiatief een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de

bestaande bebouwing
activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of verrjiming

tijdeiijke activiteiten andersdan bedoeld in artikei 6 11 eerste iid

onderdeel b van de Waterregeiing of

overige activiteiten van rivierknndig ondergeschikt belang

a

JA¥
b

c

7 Algemene voorwaarden

d

Voor alle artikelen
—

er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de

activiteit dat het veiiig functioneren van het waterstaatswerk

gewaarborgd biijft
—

er is geen sprake van een feiteiijke beiemmering voor

vergroting van de afvoercapaciteit en

—

er is sprake van een zodanige situering en uitvoering van de

activiteit dat de waterstandsverhoging of de afname van het

bergend vermogen zo gering mogeiijk is

^ NEE

JA
4 Bergend regime

f NEE

Stroomvoerend regime — riviergebonden activiteit5

de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken

het reaiisatie van voorzieningen voor een betere en veilige

afwikkeling van de beroeps en recreatievaart

de bouw of wijziging van waterkrachtcentraies

de vestiging of uitbreiding van oversiagbedrijven of het realiseren

van oversiagfaciliteiten uitsiuitend voorzover de activiteit

gekoppeid is aan het vervoer over de rivier

de aanleg of wijziging van scheepswerven
de reaiisatie van natuur

de uitbreiding van bestaande steenfabrieken

de reaiisatie van voorzieningen die oniosmakeiijk met de

waterrecreatie zijn verbonden of

de winning van oppervlaktedeifstoffen

a
Aanvullend voor artikel 4 5 en 6 a t m c

— de resterende waterstandseffecten of de afname van het

bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd

waarbij de financiering en de tijdige realisering van de

maatregelen gezekerd zijn

b

c

JAd

JA

Aanvullend voor artikel 6d

de gevraagde rivierverruimende maatregeien genomen

worden waarbij de financiering en de tijdige reaiisering van

de maatregeien gezekerd zijn

e

f

g

h

^ NEE NEE

Toestemming mogeiijk
—

WatervergunningStroomvoerend regime— niet riviergebonden activi-

teit NEE tenzij

6

een groot openbaar beiang en de activiteit niet redeiijkerwijs buiten

het rivierbed kan worden gereaiiseerd
een zwaarwegend bedrijfseconomisch beiang voor bestaande

grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit redeiijkerwijs
niet buiten het rivierbed kan worden gereaiiseerd
een functieverandering binnen de bestaande bebouwing
een activiteit die per saido meer ruimte voor de rivier opievert op

een rivierkundig bezien aanvaardbare iocatie of

een activiteit die onderdeei uitmaakt van een projectbesiuit als

bedoeid in de pianoiogische kernbeslissing Ruimte voorde Rivier en

waarvan de uitvoering door de Staatssecretaris wordt gefinancierd

a

JA

b

Geen toestemming mogeiijk
c

d

e

NEE
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1 DGRW10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

|10K2eJO 2e

RE extra gebied bij Kampen in Barro

vrijdag 18 September 2015 16 59 41

Hallo| 10 2e

Het gebied was en blijft vergunnningsvrij
Dit gebied was nooit als zodanig in de BGR kaart opgenomen omissie denk ik Nu de

bgr kaart is geactualiseerd wordt deze omissie ontdekt en recht gezet Omdat de huidige
Barro kaart was gebaseerd op de oude BGR kaart met die omissie was dat gebied niet

in de huidige Barro kaart opgenomen En nu verschijnt die in de nieuwe Barro en Bgr
kaart

f^

Van io 2e riQ 2e BSK

Verzonden vrijdag 18 September 2015 16 19

| DGRW

Onderwerp RE extra gebied bij Kampen in Barro

HalloCfloX^

Aan 10 2e

Dank voor deze toelichting Ik bedacht me dat dit ook nog in de toelichting van het

Barro moet Maar wat kan ik hier nu exact voor opschrijven Is het regime veranderd in

de BGR voor dat gebied of is dit per abuis nooit eerder in het Barro gewijzigd Begrijp ik

goed uit je mail dat het eerst wel vergunningvrij was maar nu niet meer

Groet [| §^
Van

VerzQndeni maandan 7 September 2015 16 13

Aan I 10 2e l10 2e

CC

DGRW10 2e

BSK I I0 2e \ HBJZ

] DGRW

Onderwerp extra gebied bij Kampen in Barro

Beste

Hoewel geen vraag voor mij heb ik even rondgevraagd
Dat grote stuk ten noorden van Kampen dat in eens op de Barro kaart verschijnt is het

gevolg van het aanpassen van de BGR kaart aan het waterbesluit

Dat gebied was vergunnningvrijgebied maar het was nooit in de bestaande BGR kaarten

aangepast
Nu we de BGR is aangepast aan de laatste stand van zaken inclusief de waterbesluiten

verschijnt dit gebied ineens als rivierbed op de Barro kaart omdat het vergunningvrij

10 2e

was

10 2e[iiaieBi

206114 0112



KM
tissue

10 2e Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern

HQofdclirectie Bestuurlljke en

Juridische Zaken

Afdeling Water [nfrastructuLr

en Ruimte

Plesmanweg 1 6

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

O nVKuMEND

UlfGAAND

SMfl H
Z J 09 15 15 52

REG NR

012447

beslisnota M h 31 0 6 | 10 2e I
nUKZel Pminienrn nl

Ontwerpbesluit aanpassingen Ruimte voor de Rivier

2016
Datum

24 September 2015

Kenmerk

lENM BSK 2015 154217

Dijlage n}
4

Inleiding

Bijgaand ontwerpbesluit betreft een wijziging van de bijiagen I en II bij de

Waterwet en van het Besiuit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijiagen I en II

van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier Stb 2015 110 in

verband met Ruimte voor de Riviermaatregeien De CEZIM heeft op 16 September
2015 besloten het stuk als hamerstuk door te geleiden naar de ministerraad U

bent voor het ontwerpbesluit de voordragende bewlndspersoon

Geadviseerd besiuit

U wordt geadviseerd
1 bijgaand ontwerpwijzigingsbesluit aan te bieden aan de ministerraad en

daartoe het bijgevoegde ministerraadformulier te ondertekenen ten

behoeve van behandeling als hamerstuk in de ministerraad

2 de bijgevoegde voordracht aan de Koning voor aanbieding van het

ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting aan de Raad van

State voor advies alsmede de nota van toelichting alvast te ondertekenen

zodat de stukken na behandeling in de ministerraad direct naar hen

kunnen worden gestuurd

Beslistermijn
Het is wenselijk het ontwerpbesluit te agenderen voor de ministerraad van 9
oktober 2015 Inwerkingtreding van het ontwerpbesluit is voorzien op 1 juli 2016

Argumentatie
In 2006 is de Planologische Kernbeslisslng PKB Ruimte voor de Rivier

vastgesteid In de PKB zijn ruim 30 maatregelen aangekondigd om de

bescherming tegen overstromingen uiterlijk eind 2015 op het wettelijk vereiste

niveau te brengen en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied te verbeteren

Momenteel zijn de maatregelen volop in reaiisatie De uitvoering van de

maatregelen leidt in een aantal gevalien tot een gewijzigde ligging van de

primaire waterkeringen Met het ontwerpbesluit worden technische

aanpassingen in bijiagen I en II bij de Waterwet doorgevoerd die noodzakelijk

paraaf
HBJZ h WIR

paraaf
HBJZ hoofddirecteur

paraaf
DGRW AWV

BIjgevoegd

paraaf
DGRW BR

Bijgevoegd

4vV
10 2e10 2e
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zijn in verband met deze gewijzigde ligging van primaire waterkeringen De wijzigingen treden

gefaseerd in werking bij koninkiijk besluit zodat ze dicht kunnen worden aangesloten op de

voltooiing van de maatregeien De benodigde publiekrechtelijke besluiten voorde maatregelen
zijn reeds onherroepelijk en derhalve niet meer in rechte aantastbaar

Kader

De Waterwet maakt het in de artikelen 1 3 tweede iid en 2 2 eerste iid mogeiijk om

de bijiagen bij de Waterwet bij algemene maatregel van bestuur te wijzigen
Het besluit van 2 maart 2015 had een vergeiijkbare strekking waarin via gefaseerde

inwerkingtreding werd bereikt dat verschillende maatregelen in de bijiagen bij de

Waterwet verwerkt konden worden Het ontwerpbesluit regelt een maatregel waarvoor

destijds de publiekrechtelijke besluiten nog niet onherroepelijk waren Dijkverlegging
Voorsterklei en een maatregel die wel was opgenomen in dat besluit maar nog niet

volledig is gerealiseerd HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

Krachtenveid en afstemming
• Bij totstandkoming van de PKB heeft een krachtenveldanalyse plaatsgevonden Het

onderhavige ontwerpbesluit beoogt de bijiagen van de Waterwet in overeenstemming
te brengen met de situatie na het gereedkomen van de genoemde maatregelen De

voorbereiding en uitvoering van de genoemde maatregelen is in overleg met de direct

betrokken waterschappen gemeenten en provindes vormgegeven

• RWS is akkoord met dit besluit zoals aangegeven bij de aanlevering voor de CEZIM

• Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gevraagd naar de

lastenstijging voor het waterschap Vallei en Veiuwe De lasten zullen in beperkte mate

stijgen daarover zijn afspraken gemaakt met het waterschap

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e
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HBJZ10 2e

10 2eVan

Verzonden

Aan

Onderwerp

| 10 2e | DGRW

donderdag 24 September 2015 10 42

BSK

FW Uitkomst CEZIM en aanbieding MR wijzigingsamvb bijiagen Waterwet

10 2e io f2e

io 2e bij deze het akkoord medeparaaf
Grner I iQ 2¥yi

Original Message
From [
Sent Thursday September 24 2015 10 35 AM W Europe Standard Time

To | 10 2e I l 10 2e | DGRW

Subject RE Uitkomst CEZIM en aanbieding MR wijzigingsamvb bijiagen Waterwet

DGRW10 2e

Hoi l 10 2e |

Ik heb de stukken voor[ 2oj^even geprint hij heeft er al naar gekeken en zijn akkoord erop gegeven
dus jij kan er als het goed is nu verder mee

Groetjes
| 10 2e |

3 DGRWio 2e van

Veneondcn donderdag 24 September 2015 10 02

DGRW

Onderwerp FW Uitkomst CEZIM en aanbieding MR wijzigingsamvb bijiagen Waterwet

10 2eAan

Hallo| 10 2e [
Ik had a even aan| io 2e7] gevraagd of ik dit voor|n QK2e [ nog moet uitdraaien De stukken zijn voor

akkoord bij| °K^^ | langs geweest voor de CEZIM Nu gaat het naar de MR io 2e is akkoord de stukken

zijn niet gewijzigd na de CEZIM

Als medeparaaf van| io 2e |yia de mail kan stuur ik het Door naar HBJZ

Er zit wat haast achter Ik zit nu in een vergadering maar ik loop straks even langs

Groet l io 2e |

Original Message

From I io 2e |io ^ BSK

Sent Thursday September 17 2015 12 06 PM W Europe Standard Time

RiOK2iyi DGRW ] CD io 2e I DONTo 10 2e 10 2e 10 2e

DGRW CD

Cc I 1 Q 2e | pld 2e J | HBJZ 00 2e H HBJZ

Subject Uitkomst CEZIM en aanbieding MR wijzigingsamvb bijiagen Waterwet

10 2e 10 2e

Beste ailen

Zojuist heb ik vernomen dat de CEZIM gisterenmiddag akkoord is gegaan met aanbieding van het

Besiuit tot wijziging van de bijiagen bij de Waterwet ais hamerstuk aan de ministerraad Dat is goed
nieuws Echter kunnen we het niet meer redden om dit besiuit aan te bieden voor de MR van 25

September voigende week vrijdag want dan zou het over vijf minuten bij DBO aangeieverd moeten

worden Op zich hadden we ook gerekend op een week iater 5 oktober dus geen probieem

1
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

HOOFDDIRECne

BESTUURLUKE EN

JURtDlSCHE 2AKEN

rT 2 OKT tmDatum

Nummer IenM BSK 2015 154174

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot

wijziging van de bijiagen I en II bij de Waterwet en van

het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de

bijiagen I en II van de Waterwet aanpassingen Ruimte

voor de Rivier Stb 2015 110 aanpassingen Ruimte

voor de Rivier 2016

Betreft

1Bijlage n

Daartoe gemachtigd door de ministerraad bied ik Uwe Majesteit het

bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel van bestuur aan Het

ontwerp gaat vergezeld van een nota van toelichting

Ik moge L verzoeken het ontwerp aan de Afdeling advisering van de Raad van

State ter advisering voor te leggen en de Afdeling advisering te machtigen haar

advies rechtstreeks aan mij te doen toekomen

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

10 2e

Aan de Koning Pagina 1 van l
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10 2eVan

Aan

I DGRW

10 2ell10U2a ei HR1Z

^HBJZ pOK2^0 2e ^HBJZ
RE Barro herziening speed in relatie met BGR

maandag 26 oktober 2015 15 55 45

Cc 10 2e

Onderwerp
Datum

De groot gemaakte teksten brengen me in verwarring Ze suggereren althans bij mij
dat het Waterbesluit gesteld dat het in praktijk stroomvoerend rivierbed is

alsnoQ aangepast meet worden

met vriendelijke groet

10 2e

1Q 2e

10K2e

Van io 2e \ HBJZ

Verzonden maandag 26 oktober 2015 15 22

AatuI DGRW

HR17 lTlOX2^ IO ^e |
Onderwerp Kh barro herzieninq spoed in relatie met BGR

finU2e1

CC BSK10 2e

Ha 10 2e

De vraag die RWS moet beantwoorden is Maakt het betreffende gebied onderdeel uit

van het rivierbed

Als het antwoord ja is dan dient het gebied te worden aangewezen op een kaart die

onderdeel is van bijiage IV van het Waterbesluit Uit onderstaande mail van| io 2e

maak ik op dat dit waarschijnlijk het geval is Dat wordt intern RWS nog gecheckt
RWS CD

De aanwijzing zou dan meegenomen kunnen worden in de AMvB voor de Barro

wijziging Maar er zijn ook andere mogelijkheden Keuze laat ik graag over aan onze

wetgevingsjuristen | tio 2e ^ | ioK2e ]
Als het antwoord op de vraag nee is dan halen we de aanwijzing uit de Barro wijziging
en dient de kaartbijiage bij de Bgr te worden aangepast
Groetenj ®®

10 2eVan

Verzonden maandag 26 oktober 2015 15 15

Aan J lQ 2e HBJZ

CC

DGRW

10 2e HBJZ

Onderwerp RE Barro herziening spoed in relatie met BGR

HoflS®

zie ik het vooralsnog goed dat nu het stroomvoerend rivierbed is

eerst het Waterbesluit gewijzigd moet worden en daarna pas het Barro

Of onwaarschijnlijk kan het Barro de wijziging inhouden

Waterbesluit zo direct wijzigen omdat het beide een AmvB is

Optie 2 vind ik vreemd gegoochel met de termen meer en rivier

met vriendelijke groet

10 2e

I0 2e

Ministerie van Infrastructuuren Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

206115 0116



e mail i iQ 2e| I0 2e 5 nninienm nl

tel I0 2e n

10 2e DGRW
n 7R 2015 8 40

Van

Vei zo
10 2e HBJZ I iQ 2e HBJZ

Onderwerp Re Barro herziening spoed in relatie met BGR

Aan

OSS inalyseerde op 19 okt ik zette eea uit op woe daarna

] DGRW
Verzonden Monday October 26 2015 08 32 AM

Aan

Van 10 2e

HBJZ I 1Q 2e HBJZ

Onderwerp Fw Barro herziening spoed in relatie met BGR

Helaas is er nav goede beschouwing vartlMZ^feen flink probleem opgedoken

10 2e

10 2e

Van io 2e WVL [[
Verzonden Thursday October 22 2015 04 45 PM

Aan I 1Q H10K2e ] CD

10 2e

] rws nl]10 2e

Cc DGRW 10 2e WNZ I0 2e DON 10 2e

DGRW

Onderwerp FW Barro herziening spoed irelatie met BGR

Dag I |iQK2e |

Kan jij de heren var 5 i 2e oorzien van een antwoord gegeven vanuit het blik van de

BGR

Blijkbaar is een vrijstelling in de waterregeling niet gelijk aan een vrijstelling in het waterbesiuit

Het Zwarte Meer met de Buiten polders zijn van wezenlijk belang voor de werking van het

gehele systeem van afvoer en berging van water uit de Vecht Delta ten tijde van een gesloten
Ramspol kering
Indien deze gebieden aan het rivierbed worden onttrokken dan kan dit leiden tot functieverlies

van de Ramspol kering en daarbij een integrale verhoging van de dijken rondom het Zwarte

Meer en Zwarte Water

Het gebied van het Zwarte Water heeft m i dezeifde functie ais het Haringviiet in de Rijn Maas

Monding het afvoeren en bergen van water achter een stormvioedkering

ikadviseerdaaromoptiei het aanpassepi vapi het Barro en het

Waterbesiuit
Optie lb is om het gebied dat nu vrijgesteld is van vergunningpiicht wei vergunningplichtig te

maken en te iaten valien onder het bergend regime van de BGR gezien de bovenstaande

argumenten deze discussie hebben we iaatst ook binnen de werkgroep rivierbeheer gevoerd
De achteriiggende documenten die in de onderstaande maiiwisseiing zijn genoemd heb ik niet

ontvangen
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

1u 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van iQ 2e ] DON

Verzonden donderdaq 22 oktober 2015 12 18

DGRW || T0 2e || CD 10 2e DGRWAan

CC C
Onde

Beste

Ais ik kljk naar hoe het kaartmateriaai voor de grote rivieren in het Barro tot stand is gekomen
dan is dat overgenomen uit de Beieidsiijn grote rivieren Bgr Hiervoor heeft RWS WVL begin
dit jaareen actuaiisatie uitgevoerd Voor het gebied boven Kampen zijn grofweg de

kaartnummers 99 104 gegenereerd

10 2e

WVL

erp RE Barro herziening spoed
10 2e

10 2e

206115 0116



Deze kaarten zijn hier te raadplegen
http www helpdeskwater nl onderwerpen wetQevinQ beleid waterwet kaarten kaart

beleidsreaels

Hieruit valt af te leiden dat is vastgesteld dat het gebied boven Kampen tot aan bet Ramsdiep

tot de grote rivieren behoort en daaronn ook een Stroomvoerend of bergend

rivi6rb6d heeft Als dat gebied tot de grote rivieren behoort dan is moet vrijstelling van de

watervergunning geregeld zijn in het Waterbesluit zoalfetojl^bok aangeeft

De kaarten bij het Waterbesluit zijn hierte raadplegen

http www helpdpskwatpr nl nnder\A erppn wetppving belpid watpr\Aypt kaarten kaart

waterbesluit

Daaruit valt op te maken dat in ieder geval het vergunningvrije gebied bij het Zwarte Meer

ni0t is opgenomen ter plekke zijn geen kaarten bij het

Waterbesluit van toepassing
Dan zijn er 2 opties

1 De vergunningvrije gebieden alsnog opnemen in het Waterbesluit hiervoor een procedure

starten duur circa 1 jaar ofwellicht toevoegen aan deze lopende procedure voor de AMvB

Barro of een andere AMvB

2 Dit gebied schrappen uit dit ontwerp Barro en Bgr op grond van het gegeven dat het niettot

de grote rivieren behoort en daarmee geen stoomvoerend of bergend rivierbed kan

hebben

Ad 1

M i zou de betreffende wijziging Wtb en Barro gelijktijdig in working moeten treden Eventueel

kan de wijziging Barro op een later moment per KB in werking treden zoals dat nu ook

opgenomen is voor Veessen Wapenveld

Ad 2

Merk ik op dat RWS RvR voor de maatregel IJsseldelta Zuid Reevediep het vergunningvrij

maken van een camping aan een van de Veluwerandmeren Drontermeer in voorbereiding

heeft Dit terrein zal vergunningvrij gemaakt worden in de kaarten bij de Waterregeling omdat

de Veluwerandmeren geen onderdeel uitmaken van de rivieren Daarom is niet de vrijstelling

uit het Waterbesluit van toepassing maar die uit de Waterregeling

Kort door de bocht zou je hieruit kunnen concluderen dat een meer geen rivier is en het gebied

t p v het Zwarte Meer geschrapt kan worden Uiteindelijk gaat het erom waarje de grens trekt

tussen wel geen rivieren die dan consequent doorvoeren in het wettelijk kaartmateriaal Voor

een bredere afweging van en een toelichting op hoe de grenzen in de Bgr kaarten tot stand zijn

gekomen kunnert[iOK^fen| I0 2e ^wellicht behuipzaam zijn

Tenslotte zijn de kaarten 103 en 104 Bgr niet juist omdat het vergunningvrije gebied dat daarop

is weergegeven niet is opgenomen in de kaarten bij het Waterbesluit Wellicht goed om deze van

helpdeskwater af te laten halen Het vergunningvrije gebied is overigens wel opgenomen op

de kaarten bij de Waterregeling zie kaarten 200 en 201

http www helpdeskwater nl onderwerpen wetgevine beleid waterwet kaarten kaart

waterregeling detail_kaarten 2e rij ka3i~t

Met vriendelijke groeten

FiOK2^

DGRW [j
Verzonden woensdag 21 oktober 2015 17 18

Aan | iQ 2e | DON | ^[I0 2e |^CD
Onderwerp Barro herziening speed

Van ^minienm nll10 2e f10 {2e

DGRW10 2e
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Hi

Graag reactie op de 2 punten vartilMl^bp p 24 doorlopend naar p 25

Bvd 10 2e

Van I0 2e HBJZ

Verzonden Monday October 19 2015 09 02 AM

Aan i 1 HBJZ^ DGRW

DGRW I I0 2e DON

10 2e 10 2e

]}CD rplQ 2^10 2eCc 10 2e10 2e

BSK

Onderwerp RE Barro herziening maandag 19 10 voor 10 uur

Ha 10 2e

Bijgevoegd mijn opmerkingen vragen en tekstvoorstellen

@ I io 2e De vraag varK^^^ordt in bijgevoegde versie ook beantwoord

Groetenffo®

DGRW

iREOber 2015 10 12

] DGRW lQ 2e \ HBJZ

HBJZ

Van

Verzj
Aan

10 2e

1Q 2e

CC 10 2e

Ondenverp Barro herziening maandag 19 10 voor 10 uur

Urgentie Hoog
Hotho H eiitgsa

Voorafgaand aan de wetgevingstoets vraag ik je nog 1 maal de Barro wijziging Rivieren

te checken

Eventuele opmerkingen graag maandag 19 10 voor 10 uur naar mij en

zie c c

mpt v ripnrlpiiiEp grnpt

10 2e

10 2e

1Q 2e I

Dit bericht kan informatie bevatten die riet voor u is bestemd indien u niot de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is

toegszonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bestuursstaf RWS
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

ri0W2eTn I
T 06j 10 2e |

memo Wijziging waterregeling
Datum

6 november 2015

Hierbij een overzicht van en een toelichting op de gewenste wijzigingen in de

waterregeling per 1 januari 2016 Het overzicht is ingedeeld naar beheersgebied

RWS Zee en Detta

In het kader van de gebiedsontwikkeling Perkpolder is recent de primaire dijk

verlegt en is een groot estuarien gebied toegevoegd aan de Westerschelde De

kaarten van de Waterregeling dienen hierop te worden aangepast

De aanpassingen betreffen de kaarten 90 en 93 van de Waterregeling De

betreffende kaarten en een tekening van de gebiedsontwikkeling zijn bijgevoegd

RWS Noord Nederland

Door de uitvoering van het aanleg project aquaduct te Burgum zal het

beheergebied van Rijkswaterstaat wijzigen De provincie Friesland is bezig met het

realiseren van de Centrale As Voor realisatie van dit project wordt bij Burgum een

aquaduct aan gelegd Met de bouw van het aquaduct wordt ook het Prinses

Margrietkanaal verlegd Dit betreft gronden die voor de Waterwet onder het

beheer van Rijkswaterstaat zullen vallen Fliervoor is een wijziging van de kaarten

in bijiage II III en IV bij de Waterregeling vereist

Voor de wijziging van de kaarten bij het Waterbesluit en bij de Waterregeling heefl

Rijkswaterstaat Noord Nederland de gegevens aangeleverd in de

GeoProjectRuimte De hierin door de regio s ingevoerde wijzigingen vormen de

basis voor de wijziging van de kaarten bij de Waterregeling per 01 01 2016

De aanpassingen betreffen de kaart 330 van de Waterregeling De betreffende

kaart is bijgevoegd

Tevens is een wijziging van de kaart in bijiage IV bij het Waterbesluit vereist

De wijziging van de kaart bij het Waterbesluit voIgt op een later moment

RWS Oost Nederland

In het beheergebied van RWS ON vindt deze periode 1 wijziging plaats Deze

Pagina 1 van 2
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wijziging is op de bijbehorende kaarten van de Waterregeling overgenomen en

zullen op 1 januari 2016 in working treden

Bestuursstaf RWS

Datum

17 maart 2015

Bij Nieuwegein heefi RWS ON van Provincie Utrecht het verzoek gekregen om een

buitendijks gelegen woonwijk als droge oevergebied aan te wijzen Deze woonwijk
wordt omringd door een dijk met een beschermingsniveau van 1 250 jaar RWS

ON hanteert als interne richtlijn voor een droge oevergebied een

overstromingsfrequentie van 1 10 jaar Omdat de overstromingskans van deze

woonwijk nog veel lager iigt is bevoegd gezag RWS ON akkoord met verzoek van

de provincie

De aanpassing betreft de kaart 154 van de Waterregeling De betreffende kaart is

bijgevoegd

Het verzoek tot wijziging komt later dan gewoonlijk Hiervoor mijn excuses Ik

verzoek je deze wijzigingen met spoed door te zetten naar HBJZ

Vriendelijke groet

10 2e
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FORMULIER I en M REGELGEVINGSTOETS

1 Aanbieding toetszaak [in te vullen door de opsteller en met concept regelgeving zenden aan

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving Regeling tot wijziging van de Waterregeling kaarten 2016 1

KIWI nummer

Keten ID

6726

Telefoon 06 I0 2eNaam opsteller 10 2e

13 november 2015Datum verzending

Aangeboden als Eindtoets^ X Tussentoets^ Q Spoedtoets^Q

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

Wie^ heeft de aangeboden
toetszaak kwalitatief beoordeeld

voor aanbieding toetszaak aan

toetspooi

10 2e

Bijzonderheden De regeling zou op 1 januari 2016 in werking moeten treden

Indien wetsvoorstel

referendabel

Zo nee waarom niet®

2 Registratie toetszaak en afronding [in te vullen door secretariaat Toetspool laatste punt door

toetser]

Nummer toetszaak

Naam toetser

Datum uitvoering toets

Datum afronding toetsing
Wel geen^ akkoord toetser en bij

geen akkoord reden aangeven

2015T

10 2e

16 11 15

16 11 15

Akkoord

3 Algemene opmerkingen bij uitvoering van de toets [in te vullen door de toetser]

^ Toets vindt plaats binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder mededeiing door

toetser uitiopend tot 10 werkdagen
^ Voor periode waarin toetsing piaats vindt zie nt 1
^
Spoedtoets vindt plaats binnen 3 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder motivering

van reden van spoed en evt genoemde einddatum toets Er moet in geval van een spoedtoets wel tijdig
contact zijn opgenomen met een van de toetspoolcoordinatoren
^
Afdelingshoofd dan wel ervaren wetgevingsjurist binnen de sector afdeling van de opsteller

^ Lid o g v artikel 5 Wet raadgevend referendum noemen dat van toepassing is
®
Doorhalen wat niet van toepassing is

IENM BSK 2012 83817 1
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Algemene opmerkingen
over de toetszaak dan wel

opmerkingen van algemene aard

en leerpunten voor HBJZ

n v t

Apart document met opmerkingen
w o aantekeningen in getoetst
stuk aangehecht

Ja

Bijzonderheden Nee

4 Beoordeling [in te vullen door de toetserj

De toetser kijkt in elk geval naar de volgende punten

Hoger recht Evt opmerkingen

Grondwet Statuut

EG EU recht

Verdragen

Wetgevingskwaliteit en

vtfetgevingstechniek

Evt opmerkingen

Grondslag en delegatie

Integraal afwegingskader marginale
toets of de zeven centrale vragen in de

context van de regeiing voidoende en

herkenbaar beantwoord zijn in de

toeiichting Zie www naarhetiak ni

Afstemming andere regels aigemene
wetten bv Awb Wrr en

wetssystematiek

Aanwijzingen voor de regelgeving
techniek en algemene leerstukken bijv
Zbo s wederzijdse erkenning
ACTAL berekening adm burger en

bedrijf cf standaardkostenmodel BET

inclusief nalevingskosten NLK MET

UaH Zie www naarhetiak nl fase 3

gevolgenbeoordeling
Uitvoeringstoets Inspectie RWS ZBO

Overig bijv CBP bij bescherming

persoonsgegevens ex art 96

Comptabiliteitswet 2001 met Algemene
Rekenkamer

Gebruik uitzonderingsgrond WM

systeem zo ja welke Zie

http intranet minienm ni Onderst6unina

Juridisch Wetaevinasaanaeleaenheden V

a voor de termijn tussen publicatie en inwerkingtreding

aste Verandermomenten

Voorhang nahang verplichting

Notificatitle Evt opmerkingen

Notificatie o b v algemene of

bijzondere richtlijn of verdrag

bijv technische voorschriften o b v RL

98 34 EG 98 48 EG Securitel RL

2006 123 dienstenrichtlijn en WTO of

Staatssteun ]

IENM BSK 2012 83817 2
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Toelichting Evt opmerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handleiding

schrijven algemeen deel toelichting
Resuitaten toetsen afstemming

Transponeringstabel bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht

ja

Uitzondering o g v artikel 5Wrr

aangegeven en toegelicht
Resuitaten notificatie

IENM BSK 2012 83817 3
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ra T e I [rsiVan

Aan

Onderwerp

Datum

] BSK r 10 2e

RE Wijzigitig Waterregeling 1 1 2016

woensdag 18 november 2015 09 ^6 38

1 DGRW

Beste| io 2e L

10 2eIn afwezigheid van

Vr

hierbij akkoord namens RWS

ii10 zei

10 2e
no 2e

Van l 1QK2eniOK2e

Verzonden dinsdag 17 november 2015 18 55

Aan

Onderwerp Wijziging Waterregeling 1 1 2016

Urgentie Hoog

J BSK [[ Jminienm nl]1Q 2e

DGRW I iQ 2e BS10 2e

Beste I0 2e ertfTO

Bij dezen stuur ik jullie de regeling tot wijziging van enkele kaarten bij de Waterregeling
en de bijbehorende beslisnota

Kunnen jullie zo spoedig mogelijk een medeparaaf geven vanuit DGRW respectievelijk
RWS zodat de regeling door kan voor ondertekening door de minister

Met vriendelijke groet

10 2e

205123 0120



Ministerie van Infrastructuur en Milieu■ii

Minister Bestuurskem

Hoafddirectie Bestuurlijke en

Juridische Zaken

Afdeiing WIR

Plesmanweg 1 6

DEN HAAG

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

Contactpersoon

beslisnota
M 31 0 6 10 2e

lUKZe jiminienrn nl

Datum

20 november 2015Wijziging van de Waterregeling kaarten 2016 1

Kenmerk

IENM BSK Z015 190024

Bijlage n

3

Inleiding
Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden een ontwerp van een ministeriele

regaling tot wijziging van de Waterregeling kaarten 2016 1

Geadviseerd besluit

Indian akkoord wordt u geadviseerd zowel de regeiing als de toelichting te

ondertekenen

Beslistermijn
Met het oog op inwerkingtreding op 1 januari 2016 is een voortvarende

afhandeling wenselijk

Argumentatie
Er worden kaarten bij de Waterregeling gewijzigd Deze kaarten zijn bepalend
voor het waterkwaliteitsbeheer het waterkwantiteitsbeheer en het

waterstaatkundig beheer door RWS De wijzigingen vioeien voort uit technische

correcties en overdrachten van beheerobjecten als gevolg van de uitvoering van

projecten De wijzigingen van de kaarten hebben gevolgen voor de

administrative lastendruk noch de uitvoeringslasten van overheden

Kader

Op grond van de artikelen 3 1 eerste en tweede lid 3 3 en 6 16 tweede

lid van het Waterbesluit kunnen bij ministeriele regeiing beheergrenzen
worden vastgesteld waarbinnen het Rijk waterbeheerder is

• RWS controleert regelmatig de vastgestelde grenzen op grond waarvan

aanpassingen noodzakelijk kunnen blijken Via de Bestuursstaf van RWS

wordt naar aanleiding van de controles hoogstens eenmaal per halfjaar
verzocht de beheergrenzen aan te passen

Krachtenveld afstemming en financiele implicaties
• De wijzigingen van de kaarten zijn volgens RWS afgestemd met de

betrokken gemeenten en waterschappen De aanpassingen van de

paraaf
DGRW BR

Bijgevoegd

paraaf
RWS

Bijgevoegd

paraaf
HBJZ WIR

paraaf

HBJZ Dtr

paraaf

Toetspool akk

16 11 2015

10 2e 10 2e
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kaatten volgen hieruit De besluitvorming is geheel afgerond en onherroepelijk
• De wijzigingen hebben geen financiele gevolgen

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN
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Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

10K2e | lQ 2e l ^ DGRW [[
\ riiHaft Pf nr \ pmhor 9Q | 5 9l06

BSK

FW Wijziging Waterregeling 1 1 2016

iiminienm nl]10 2e

10 2e n0 2e

Hallo 10 2e

Hierbij medeparaaf vanuit DGRW voor de wijziging van de Waterregeling

Groet inp 2e |

Van

Veno

Aan

DGRW

november 2015 17 55

10} 2e| 10 {2e | J DGRW

f BSK

10 2e

CC 10 2e

Onderwerp RE Wijziging Waterregeling 1 1 2016

l 10 2e |

^KKOord
10 2e

l6 2e ~| ^°K2eFlQ ^ DGRW

Verzonden rinnriprdan 1Q nfivember 2015 12 03

Aan

Onderwerp FW Wijziging Waterregeling 1 1 2016

Urgentie Hoog

10 2e DGRW

10 2e

Dit is de voorgestelde wijziging van de Waterregeling waarvoor we vorige week het verzoek van RWS

naar HBJZ hebben doorgezet Gevraagd wordt om medeparaaf die wat mij betreft gegeven kan

worden

Groet |rpQX2^

BSKVan II io 2e hn 2s

~

10 2el i0 2e DGRW 1Q 2e BS

Onderwerp Wijziging Waterregeling 1 1 2016

Urgentie Hoog

Aan

BesteirciQMertpg^^

Bij dezen stuur ik jullie de regaling tot wijziging van enkele kaarten bij de Waterregeling en de

bijbehorende beslisnota

Kunnen jullie zo spoedig mogelijk een medeparaaf geven vanuit DGRW respectievelijk RWS zodat de

regaling door kan voor ondertekening door de minister

Met vriendelijke groet

10 2e

i

205087 0121



Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

[\ io 2e ^rws nl]
woensdaa 18 november 2015 9 47

f BSK

I 10 2e I

I 10 2e kioy2e^

htt vvijziging vvaterrejgeling i i ziuid

nOU2e1 1Q 2e DGRW

Beste 10 2e

In afwezigheid van io 2e hierblj akkoord namens RWS

Vr gr i^

I013e
10 2e

I f10 f2e’ I

Van no 2e iioH2e

Verzonden dinsdag 17 november 2015 18 55

Aan

Onderwerp Wijziging Waterregeling 1 1 2016

Urgentie Hoog

BSK[ 10 2e ]iminienm nn

iQy2efT0K2gT1 DGRW iQ 2e I B5

Bestd [ T0 2^eri|l[0K^|

Bij dezen stuur ik jullie de regeling tot wijziging van enkele kaarten bij de Waterregeling en de

bijbehorende beslisnota

Kunnen jullie zo spoedig mogelijk een medeparaaf geven vanuit DGRW respectievelijk RWS zodat de

regeling door kan voor ondertekening door de minister

Met vriendelijke groet

1Q 2e

1

205087 0121



10 2Van

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

1 BSKl luil2e |0 2e

FW Wijziging Waterregeling 1 1 2016

vrijdag 20 november 2015 09 06 01

Hallo| 10 2e |

Hierbij medeparaaf vanuit DGRW voor de wijziging van de Waterregeiing

Greet l ioK2e i

Van [
Verzonden donderdaa 19 november 2015 17 55

1Q 2e 1Q 2ej~] DGRW

J BSK

Onderwerp RE Wijziging Waterregeiing 1 1 2016

] DGRW10 2e

Aan

CC 10 2e

l 10 2e ||

Akkoord

10 2e

10 2e | 10 2eri0j 2^ | DGRW
Verzonden donderdag 19 november 2015 12 03

] DGRW

Onderwerp FW Wijziging Waterregeiing 1 1 2016

Urgentie Hoog

Aan 10 2e

l 10 2e |

Dit is de voorgestelde wijziging van de Waterregeiing waarvoor we vorige week bet

verzoekvan RWS naar HBJZ hebben doorgezet Gevraagd wordt om medeparaaf die wat

mij betreft gegeven kan worden

Groet

Van 1Q 2eniOK2e

Verzonden dinsdaq 17 november 2015 18 55

Aan

Onderwerp Wijziging Waterregeiing 1 1 2016

Urgentie Hoog

BSK

1Q 2et10 2e1 DGRW l~ 1Q 2e | IfBSl

BesteHmieK^^

Bij dezen stuur ik juiiie de regeiing tot wijziging van enkeie kaarten bij de Waterregeiing
en de bijbehorende beslisnota

Kunnen juiiie zo spoedig mogeiijk een medeparaaf geven vanuit DGRW respectievelijk
RWS zodat de regeiing door kan voor ondertekening door de minister

Met vriendeiijke groet

1Q 2e

205120 0122



riMinaii10K2Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

DGRW

l lmi^ei0 2e V BSK

RE HPRM FW Wijzigitig Waterregeling 1 1 2016

maandag 23 november 2015 11 35 36

vanaf 66n inultifLinctionfifil apparaat pdf

Rpqtfj [1Q 2e |^

Hierbij gevoegd de gescande medeoaraaf vanlliOK2BRe [pp dg beslisnota

Greet

Van lQ 2eHlO 2e

Verzonden vriidag 20 november 2015 13 24

Aan

Onderwerp RE HPRM FW Wijziging Waterregeling 1 1 2016

BSK

1Q 2et10 2e DGRW

Hallo | 10 2e ||

Geen probleem hoor was alleen benieuwd

maar ik zal zorgen dat de stukken doorgaan

buiten verzoek

Greet nHOKleJ

[TO2»0 2e DGRW

Verzond^ vriidag 20 november 2015 12 18

Aan I l0 2e 1 l0K2e

Onderwerp RE HPRM FW Wijziging Waterregeling 1 1 2016

BSK

Het kan zijn dat het maandag wordt hij heeft de hele dag DT

Groet rra2ijr

Van r iQ 2eyiio 2e

VerzQnden vriidao 20 noyember 2015 12 14
10 2epQ 2^ I DGRVV

Onderwerp RE HPRM FW Wijziging Waterregeling 1 1 2016

BSK

Aan

Hallo l 10 2e |

Dank Is het nader rapport nog niet langs geweest bij iQ 2e

Greet | io 2e

10K2^ 2e 1 1Q 2enO 2e DGRW

Verzonden vrijdag 20 november 2015 9 06

Aan rriOKSe |i0 2e

Onderwerp HPRM FW Wijziging Waterregeling 1 1 2016

BSK

Hallo| 1Q 2ej]

Hierbij medeparaaf vanuit DGRW voor de wijziging van de Waterregeling

Greet l io 2e t

DGRW

Verzonden donderdaq 19 november 2015 17 55

Aan

Van 10 2e

io 2dTioj^ DGRW

] BSK

Onderwerp RE Wijziging Waterregeling 1 1 2016

CC 10 2e

206349 0123



rnroi

Akkoord

| 10 2e |

10 2e | DGRW

Verzonden donderdag 19 november 2015 12 03

] DGRW

Onderwerp FW Wijziging Waterregeling 1 1 2016

Urgentie Hoog

Aan [ 10K2e

Dit is de voorgestelde wijziging van de Waterregeling waarvoor we vorige week het

verzoekvan RWS naar HBJZ hebben doorgezet Gevraagd wordt om medeparaaf die wat

mij betreft gegeven kan worden

Greet l io 2e

Van fTlQj 2^ IOK2e BSK

Verzonden dinsdag 17 november 2015 18 55

lOV etlO 2eq DGRW [T°TOgSrn BS

Onderwerp Wijziging Waterregeling 1 1 2016

Urgentie Hoog

Aan

Beste |l i0 2e || eiflgglfe

Bij dezen stuur ik jullie de regeling tot wijziging van enkele kaarten bij de Waterregeling
en de bijbehorende beslisnota

Kunnen jullie zo spoedig mogelijk een medeparaaf geven vanuit DGRW respectievelijk
RWS zodat de regeling door kan voor ondertekening door de minister

Met vriendelijke groet

1Q 2e

206349 0123



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern

Hoorddirectie Bestudrlijke er

Juridische Zsken

Afdeling Water Infrastructuur

en Ruimte

Plesmanweg 1 6

Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

beslisnota M 31 OI64TTO 2e I

lOKZe Pminlenm nl

Nader rapport wijziging bijiagen I en II bij de Waterwet

in verband met Ruimte voor de Riviermaatregelen
Datum

20 november 2015

Kenmerk

iENM BSK 2015 231026

Bijlage n

Inleiding

Op 4 november 2015 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State bianco

advies uitgebracht over het ontwerpbeslult tot wijziging van de bijiagen I en II bij
de Waterwet en van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijiagen I

en II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier {Stb 2015 110

aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016 Naar aanleiding van het advies is een

nader rapport opgesteld In het ontwerpbeslult en de nota van toelichting zijn
enkele ondergeschikte wijzigingen aangebracht

Geadviseerd besluit

Indian u akkoord bent wordt u verzocht het nader rapport en de gewljzigde nota

van toelichting te ondertekenen

Beslistermijn
Het besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip
Voorzien is dat ten aanzien van een deel van het besluit inwerkingtredirg met

ingang van 1 juti 2016 gewenst is

Argumentatie
Het voorliggende besluit strekt tot wijziging van bijiagen I en II bij de Waterwet

en van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijiagen I en II van de

Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier in verband met het operationeel
worden van een aantal maatregelen in het kader van de PKB Ruimte voor de

Rivier Met het besluit worden technische aanpassingen in bijiagen I en II bij de

Waterwet doorgevoerd die noodzakeiijk zijn in verband met de gewijzigde ligging
van primaire waterkeringen Het besluit vormt een technische formaliteit ter

afronding van de bestuurlijke en juridische sporen

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is bianco wat

inhoudt dat ze geen opmerkingen heeft over het haar aangeboden ontwerpbeslult
en de bijbehorende nota van toelichting Van de gelegenheid is gebruikgemaakt
om ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het ontwerpbeslult en de

paraaf
HBJZ WIR

paraaf
HBJZ Dir

paraaf

DGRJij 10 2e |

10 2e
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bijbehorende nota van toelichting De aangebrachte wijzigingen betreffen verwijzingen naar het

besluit van 2 maart 2015 en verduidelijking van de veiiigheidsnorm voor de nieuwe dijkring die

ontstaat Het nieuwe ontwerpbesluit en de nieuwe nota van toelichting worden met het nader

rapport meegestuurd en de nieuwe nota van toelichting dient daarbij ondertekend te worden

Het besluit kan nu tezamen met het nader rapport ter vaststelling worden aangeboden aan de

Koning Na contrasignering en publicatie in het Staatsbiad wordt het besluit op grond van de

Waterwet naar beide Kamers der Staten Generaal gezonden voor de zogenoemde nahang Er

worden geen opmerkingen of vragen verwacht de bestuitvorming over de betreffende

maatregelen is geheel afgerond Na de nahang van drie maanden is gefaseerde

inwerkingtreding beoogd inwerkingtreding hangt samen met de ingebruikname van de

maatregelen

Kader

• De Waterwet maakt het in de artikelen 1 3 tweede lid en 2 2 eerste lid mogelijk om

de bijlagen bij de Waterwet bij algemene maatregel van bestuur te wijzigen
• Het besluit van 2 maart 2015 had een vergelijkbare strekking als het ontwerpbesluit

Via gefaseerde inwerkingtreding werd bereikt dat verschillende maatregelen in de

bijlagen bij de Waterwet verwerkt konden worden Het voorliggende ontwerpbesluit

regelt een maatregel waarvoor destijds de pubiiekrechtelijke besluiten nog niet

onherroepelijk waren Dijkverlegging Voorsterklei en een maatregel die wel was

opgenomen in het besluit van 2 maart 2015 maar die nog niet volledig is gerealiseerd

HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

Krachtenveld en afstemming
• Voor wat betreft de totstandkorning de afstemming en de gevolgen van het voorstel

wordt kortheidshalve verwezen naar de beslisnota voor de aanbieding van het

ontwerpbesluit aan de ministerraad IENM BSK 2015 154217 zie bijiage
• RWS is akkoord met het ontwerpbesluit en het nader rapport aangezien er na

aanlevering voor de CEZIM geen fundamentele wijzigingen zijn geweest

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

f|10 2e|
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I

Ministerie van Infrascructuur en Milieu

m

Minister Bestiiurskern

HoaFddirectie Bestuurlljke en

Juridische Zaken

Afdeling Water Infrastructeur

en Ruimte

Plesmanweg 1 6

Den Haag

Postbus 20901

2S00 EX Den Haag

Contsctpersoon

O INKOMEND

^ UITGAAND

1231026

m3iiH

REG NR

013504 24 11 15 13 10
beslisnota M 31tQ 6rfTD 2e I

l6 Ze1 jiminienm nl

Nader rapport wijziging bijiagen I en II bij de Waterwet

in verband met Ruimte voor de Riviermaatregelen
Datum

24 november 2015

Kenmerk

IENM BSK 2015 231026

Bijlage n

6

Inleiding

Op 4 november 2015 heeft de Afdeiing advisering van de Raad van State bianco

advles uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van de bijiagen I en II bij
de Waterwet en van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijiagen I

en II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier Stb 2015 110

aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016 Naar aanleiding van het advies is een

nader rapport opgesteld In het ontwerpbesluit en de nota van toelichting zijn
enkele ondergeschikte wijzigingen aangebracht

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent wordt u verzocht het nader rapport en de gewijzigde nota

van toelichting te ondertekenen

Beslistermijn

Het besluit treedt in werking op een bij koninkijjk besluit te bepalen tijdstip
Voorzien is dat ten aanzien van een deel van het besluit inwerkingtreding met

ingang van 1 juli 2016 gewenst is

Argumentatie
Het vooriiggende besluit strekt tot wijziging van bijiagen I en II bij de Waterwet

en van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijiagen I en II van de

Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier in verband met het operationeel
worden van een aantal maatregelen in het kader van de PKB Ruimte voor de

Rivier Met het besluit worden technische aanpassingen in bijiagen I en II bij de

Waterwet doorgevoerd die noodzakelijk zijn in verband met de gewijzigde ligging
van primaire waterkeringen Het besluit vormt een technische Formaliteit ter

afronding van de bestuurlijke en juridlsche sporen

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is bianco wat

Inhoudt dat ze geen opmerktngen heeft over het haar aangeboden ontwerpbesluit
en de bijbehorende nota van toelichting Van de gelegenheid is gebruikgemaakt
om ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het ontwerpbesluit en de

paraaf

HBJg Wll

paraaf
HHJZ I

paraaf
DGRW

10 2e

A
■
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bijbehorende nota van toelichting De aangebrachte wijzigingen betreffen verwijzingen naar het

besluit van 2 maart 2015 en verduidelijking van de veiligheidsnornn voorde nieuwe dijkring die

ontstaat Het nieuwe ontwerpbesluit en de nieuwe nota van toeiichting worden met het nader

rapport meegestuurd en de nieuwe nota van toeiichting dient daarbij ondertekend te worden

Het besluit kan nu tezamen met het nader rapport ter vaststeiling worden aangeboden aan de

Koning Na contrasignering en publicatie in het Staatsbiad wordt het besluit op grond van de

Waterwet naar beide Kamers der Staten Generaal gezonden voor de zogenoemde nahang Er

worden geen opmerkingen of vragen verwacht de besiuitvorming over de betreffende

maatregelen is geheei afgerond Na de nahang van drie maanden is gefaseerde
inwerkingtreding beoogd inwerkingtreding hangt samen met de ingebruikname van de

maatregelen

Kader

• De Waterwet maakt het in de artikelen 1 3 tweede iid en 2 2 eerste lid mogelijk om

de bijiagen bij de Waterwet bij algemene maatregei van bestuur te wijzigen
• Het besiuit van 2 maart 2015 had een vergelijkbare strekking ais het ontwerpbesiuit

Via gefaseerde inwerkingtreding werd bereikt dat verschillende maatregelen in de

bijiagen bij de Waterwet verwerkt konden worden Het vooriiggende ontwerpbesluit

regelt een maatregei waarvoor destijds de publiekrechtelijke besluiten nog niet

onherroepeiijk waren Dijkverlegging Voorsterklei en een maatregei die wel was

opgenomen in het besluit van 2 maart 2015 maar die nog niet voliedig is gerealiseerd
HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

Krachtenveld en afstemming
• Voor wat betreft de totstandkoming de afstemming en de gevolgen van het voorstel

wordt kortheidshalve verwezen naar de beslisnota voor de aanbieding van het

ontwerpbesluit aan de ministerraad IENM BSK 2015 154217 zie bijiage
• RWS is akkoord met het ontwerpbesluit en het nader rapport aangezlen er na

aanlevering voor de CEZIM geen fundamentele wijzigingen zijn geweest

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURUJKE EN JURIDISCHE ZAKEN
■o

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur en MilieuSlt

Minister Bestuurskem

Hoofddirectie Bestuurlijke en

Juridische Zaken

Afdellng Water Infrastructuur

en Ruimte

Plesmanvieg 1 6

Den Haag
PoEtbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersaon

O tNKOMEND

^ UITGAAND

REG NR

QSiOie 4
17 12 15 15 42

22ioZo

014034

beslisnota M 31 0 6i 10 2e

10 2e Dminienm nl

Nahang Besluit aanpassingen Ruimte voor de Rivier

2016
Datum

16 december 2015

Kenmerk

IEKM BSK 2015 Z55587

Bijlage n

3

Inleiding

Op 15 december 2015 is het Besiuit aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016

waarbij de bijiagen I en II bij de Waterwet worden gewijzigd gepubiiceerd in het

Staatsbiad Voordat dit besluit bij koninkitjk besluit in werking kan treden meet

het besluit worden nagehangen Daartoe worden brieven met daarbij het

gepubliceerde besiuit naar de Kamers der Staten Generaal gestuurd

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd de bijgevoegde brieven aan de Tweede en Eerste Kamer der

Staten Generaal te ondertekenen

Beslistermijn
De termijn van nahang bedraagt drie maanden Voorzien is het besluit per 1 juli
2016 bij koninktijk besluit gedeeltelijk in werking te laten treden Het is wenselijk
de nahangtermijn uiterlijk eind januari 2016 te starten

Argumentatie
Het besluit strekt tot wijztging van de bijiagen I en II bij de Waterwet en van het

Besluit van 2 maart 2015 tot wljziging van de bijiagen I en II van de Waterwet

aanpassingen Ruimte voor de Rivier in verband met het operationeel worden

van maatregelen in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier Met het besluit

worden technische aanpassingen in bijiagen bij de Waterwet doorgevoerd die

nodig zijn in verband met de gewijzigde ligging van primaire waterkeringen

Het besluit dient op grond van de Waterwet naar beide Kamers der Staten

Generaal gezonden te worden voor de zogenoemde nahang Het besiuit mag niet

eerder dan drie maanden na deze verzending in werking treden Er worden geen

opmerkingen verwacht de besluitvorming over de betreffende maatregelen is

geheel afgerond Na de nahang van drie maanden is gefaseerde inwerkingtreding

beoogd inwerkingtreding hangt samen met de ingebruikname van de projecten

5

1 10 2e

paraaf paraaf
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Kader

De Waterwet maakt het in de artikelen 1 3 tweede lid en 2 2 eerste lid mogelijk om de

bijiagen bij de Waterwet bij algemene maatregel van bestuur te wijzigen In het derde lid van

artikel 1 3 van de Waterwet wordt een nahang van drie maanden voorgeschreven

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e
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Van

Aan ^ he4 a
T pg^yjCot

Onderwerp
Datum

Bijlagen

Pf BehesrTheodonjshaven Bergen op Zoom vervolg

wDOisdag 20 januari 2016 09 ^ 13

ten vriistellina OGl odf
110025 ^mrterodnrtie 2S fems odf

091015

Ik hebeven contact gezocht met CIV hoe we dit het beste kunnen aanpakken De GPR waarin gemjteerd moet worden kent geen aparte laag hiarvoor Da GPR

aanpassen is geen optie op korte termijn Wat wel kan is

1 RWS ZD levert de shape file aan

2 Wij gaan maandag bepalen a de naam van de lagenda eenhaid en b de kleur daarvan

3 Tevens moeten we beslissen of het een aparte kaart pdf moet worden of dat we de haven op de bestaande kaart waterstaatswerken vrijstellingen 081

moeten toevoegen

Ad 3 Ik heb de bestaande kaart even bijgevoegd 3e ziet dat ook zelfs op deze kaart de legenda eenheid Eems Dollard verdrag staat Als wij dus een extra

legenda eenheid willen toevoegen waterstaatkundig beheer derden oid moet dat op alle 337 kaarten van de waterregeling gebeuren Want de legenda moet

uniform zijn Als we daarvoor alle kaarten moeten wijzigen en ter inzage leggen vrees ik dat dat een flinke opdracht wordt

Andere optie is een aparte kaart ^waterstaatswerken derden 081
^

Op die kaart staat dan alleen de Theodorushaven aangegeven metals legenda de naam die wij
bederken Dat moet volgers mij haalbaar zijr Djs in het plaatje hierorder komt er 1 kaart bij te staan

Waarschijnlijk moeten we voor deze kaart een aparte opdracht wegzetten bij Grontmij Dat bespreek ik met CIV

Vr groeten

I [■I } jg| I

Q IMpdKkWitv twifflEH XrTis

C 11 ^ hdpdokmifa« t e ra » •
v hd^olMratB iiil cndiv tivet vtiq • Jii

Cgicfan C»nua Entfitfi

Helpdesk Water

[ IZwIrl
teiuil OntferweriKfl I¥b

^ gQgcj nsf tjg ^ SfeiaBxm »24s5i5ja ^ auacjftat jSJWiliu
WMafrBdelina 3«rj Iqjgrt i »■ B4te«r^r«nun ftWS l 6«i ddl

Toedeting beheer Rijkswateren tocatie S1

en

EfTMiiatwhHr

»

win l Pe begrtnimji v n 0 beNjfrr fij
vccj d« sfttise Upectuii

Mordoring

Water en rLtmte

W«ieitofl«ms

i W«t rv«H|Bgh4id

w«ta»^irkfl er

HificttrMk WM«r

w Watfemti

a_a
l

l_
5tef£Mis«ntrriK5

ijQfirasasasaiii
t VwuDDrgan en rrveldingBfl

IXI smurJaor
Wat««ret

er wmmunwBtie

□□anBrOCfHirtS docwTwnien

•

Acttergronci Wntervret

V«l9Hc^d«vT49«ri«n
ant«iMrel»n F Q

t ICiidemditljjn Water

eU RkW jn
Oy r«rgrwn« n™ t

fantboek Water

VandlKuqgO
Verzonden dinsdag 19jan

] HBJZ [[ jimihienm nl]2e
onifi 1 p b

10U2e CDAar

CC f} UGKW
Onderwerp RE Beheer Theodorushaven Bergen op Zoom vervolg

Hii d0S2fe

Na overleg het ons verstandig dit dan toch volgende week maandag te bespreken met DGRW erbij De kaart zou dan of later nog

gemaakt moeten worden^ of een half jaar later in de Waterregeling worden verwerkt Helaas kunnen we eerder niets meer doen nu op dit moment

nog discussie ontstaat over wie nu eigenlijk wat moet regelen Ons idee was namelijk dat de kaart wel gemaakt kon worden maar we hooguit nog

moesten nadenken over de naamgeving En die konden we in ons reguliere overleg niet eerder dan 25 januari bespreken

Met vhendelijke greet

10 2e

^D [mailt^ 10 2e |q} \vs nl]
Verzonden dinsda^ 19iariLiari2Uitt iP 4b

1 HBJZ

iai«MaiVai

Aan | 1U 2e
rr \ Kl iiVp i

Onderwerp Re Beheer Theodorushaven Bergei op Zoom vervolg

Inderdaad moet ik voor 20 januari 201G I de aanpassing laten doorvoeren maar er i nu geen laag beschikbaar waarin de wijziging kan worden doorgevoerd
Eriseenaantal smaken waarorderwaterstaatkundigbeheer waterkwaliteitetc Maar waterstaatkundig beheer derden gemeenten oid is nog met beschikbaar

]10 26pf aan dat hijdat niet aan kan maken Ook mijn CIS contaetpersoon bij CIV zal dit niet eigenhandig kunnen

Wat mij betreftgeeft BS aan DGRW of HDJ2 opdracht om de legenda uit te breiden Wij leveren wel de shapesfiles aan van de Theodorushaven

Vrgroet

1EH2e

206116 0127



Vanil 10l 2eTn[CD
Verzonaen i uesday Januar 19 2016 11 57 AM

HBJZ l 1U} 2^ ZDAani

Cc

Onderwerp RE Beheerlheodomshaven Bergei op Zoom vervolg

Bes^^EOe

1 Q ^^ P fl^nt vannsn met het verzoek om v66r 20 januari 1996 de gegevens aan te leverenOp 7 december heb je bijgaande mail van

Hartelijke groat

1^3

^5^ 2e

10 2e

Water Wegen Werken RHkswaterstaat
Kljk voor meer In formatle op ww rulmtevoorderlvler nl

TTOTfaeV

Vantjfl U [^gh f7p i ^ HBJZ [| 10 2e Bminienm nll
Verzonden din^ag 19 janiiari 2016 9 30

Aanjl 1U [2e} IlfCD

Onderwerp FW BeheerTlieodorusliaven Bergen op Zoom vervolg

HallMDSa

Hieronderde vraag va hl|Q 2|a^ie eigenlijk gaat regelen dat er een nieuwe legenda eenheid word opgenomen in de kaarten bij de Waterregeling Het

lijkt me goed dat wij hierover nadenken tijdens het oveiieg van volgende week maandag Ik denk dat omdat CIV ook de kaarten maakt deze ook de

nieuwe legenda moet toevoegen HBJZ en CD staan hoogstens aan de lat om na te denken over hoe de aanwijzing eruit zou moeten zien wat moet

worden aangewezen hoe de aanwijzing in de legenda moet worden aangeduid etc Wat denk jij

Met vhendelijke greet

1 QHawTTauTfTgap c
Verzqnden rriaVndag IS lanuari 2016 10 47

Aan l4iX4^£ 2e
Ondehverp kb Keteer inbodorushaven Bergen op Zoom vervolg

]3invs n I]10K2e

HBJZ

Het verzosk is inderdaad al naar BS gestuurd Als er inhoudelijk geen vragen zijn bij jullie blijft er voor mij nog 1 zorgpunt over Het is itiij nog niet duidelijk wie

gaat regelen dat er een extra legenda eenheid wordt aangemaakt om op de kaarten aan te geven waterstaatkundig beheer gemeente of iets dergelijks Hier

moet over na gedacht worden en het moet technisch geregeld worden CIV verwijst naar CD en andersom Omdat dit bij alle voorgaande aanpassingen nog niet

aan de orde is geweest wil ik weten wie hiervoor aan de lat staat zodat ik tijdig uitleg kan geven over de gewenste aanpassing

Vr groet

1Me

Van lLLLK4SlI 2e \ HBJZ II l1UH2el Bminienm nll

Verzondeni vrgaag lb januari 2016 17 31

Aan

Onderwerp Kt belieerlheodorushaven Bergei op Zoom vervolg

HalMHriT2te

Hab je reeds overlagd il j^erovar Ik heb je verzoek aan BS gezien maarwaat niet of het nog nodig en zinvol is iets te basprekan met mij

Groel |2]2i

De

Vai [ma
■dag 17 december 2015 12 07

ri0V 2e n ZD

WSJll]
Verzonden coraer

K2e BSK

1Q 2e I ZDCD

Onderwerp RE BeheerTheoWnsfravsT

CC lUKzeJ IHLivj i lUM^gJ

jsrnjp^oom vervolg

Bes{^ 0

Graag mask ik van die mogelijkheid gebrulk om voorafgaand aan de 25^ januari deze aanpassinq te bespreken
Ik moet voor 20 januari de wijziging in de shape files hebben laten doorvoeren Dat bewaakt| 1 J j 1 U

De voorbereidingen hebben al plaatsgevonden [ 10 26
van bewustdat er nog wel eens iets met enige spoefl geregeld moet gaan worden

IIV

ICIV maar omdat het geen standaardwijziging Is er moet een aparte laag kpmen ben ik mij er

Op zeer korte termijn wil ik via onze directeur het verzoek tot aanpassing toesturen aanl 1 0 26 kari BS Ik zetdaaroml 10 2

Bijgaand

alvast in de mailing

Een nadere toelichting over deze wijziging concept memo en concept brief

Het verzoek van de gemeente Bergen op Zoom om aanwijzing van de Theodorushaven

Een pdf met daarop aangegeven de betreffende haven

Vr groeten

10 2e

Van I 10 f2el IfCD
Verzonden dorderdaq 17 december 2015 10 14 |

Aan irrW2^ ZD QlQg2eP ZD |[tQa2B M0W2eJ BSK

1 CD

Onderwerp RE Beheer Theodorushaven Bergei op Zoom vervolg

CC

Bss^ome

206116 0127



|10 2^eft2ijn sCage bij de CD RWS beeindigd maar is eerste aanspreekpunt bij HJBZ voor wijzigingen van de kaartbijiagen die worden vasCgesteld bij of

KracFrdens de Watarvyet

Ik he
p |

mailadres van H3BZ in dit bericht opgenomen zodat hij jouw bericht heeft en jij contact met hem kan leggen

Op 25 jar jari hebben we van 13 00 tot 14 30 uur op het ministerie in den Haag een periodiek overleg over wijziging van de kaartbijiagen gepland staan

Wellicht kunnen we voorafgaand of daarna de aanwljzlng van de gemeenCe als beheerder van deJheodorus haven bespreken

Harteiijk

10226

10 2e

e groet

rro iie

10 2e

Water Wegen Werken ItQkswaterstaat

Kijk vocr meer in formatle op ruJirileyaflrflerl r terjii

{10 2e

Vatf 1UKz^l0} 2e|g»
Verzonden woensdaq 16 december2015 15 13

2e I ZD I 1 u 2ern CD

CC I n0 2e} I CO

Onderwerp RE BeheerTheodorushaven Bergei op Zoom vetvolg

M 10 2e I

In onderstaande mail van|[lil 2e|konn ik de volgende passage tegen waarover ik een vraag wil stellen

Ik heb I 1Q 2e I gevraag hoe bij de Invulling van de mlnisterlele regeling voor zich ziet HI] denkt dat het het duidelijkst en makkelijkst is om het beheer

van de gemeente in de kaarten bij de Waterregeling Ce zetten Daarvoor zou dan wel een andere kleur arcering gevonden moeten worden Met het oog op de

bestendigheid kan volstaan worden met de aanwijzing van de gemeente generisk als beheerder Overigens moet het beheer van andere overheden van het Rijk
dan ook nog worden verwerkt in de tekst van de Waterregeling^ als ware het een grondslag voor het opnemen van een arder overheidsorgaan als beheerder Hij
gaat e e a verder uitzoeken

Mijn vraag is wie kan er voor morgen dat er een extra laag wordt aangemaakt in de Waterregeling ^odat jvaterstaatkundig beheer gemeente aid
’

kan ivorde n

aangegeven

Wij ZD gaan een brief sturen naar

worden aangemaakt Maar ik zou gr

met hetverzoek deze aanwijzing te formaliseren In deze brief noemen wij ook dat er een extra laag shape moet

pend op de brief al in contact treden met de betreffende persoon die dit kan gaat regelen

Vr groeten

10K2eTl ZDu

{ \^ {ze | CD

en dinsdag 1 december 2015 15 02

Van I
Verzond

Aan UX ZD] iyji^ 2ePD
l

Onderwerp RE BeheerTheodorushaven Bergei op Zoom veivolg

LZe

CDIU K^6

1022eHall^tS ^2£^i1QH2e

^a neemtl 1 0 2e n mijn werkzaamheden t a v Theodorushaven Bergen op Zoom overbuiten verzoekOmdat ik per

Willen jullie

Veel succes

Groeten |luX^

Met urlendelijke groet

Van I I0j 2g I CD

Verzonden maandag 2 riovember 2015 11 32

til iO ^e |bbK
Onderwerp Rt beheer I heodorushaven Bergei op Zoom vetvolg

Haiifctmt2^^mr2e

Dank voor de terugkoppeling van jullie overleg met de gemeente Bergen op Zoom

Aan

Ik ben enigszins verbaasd dat jullie nu toch voor de optie van het aanwijzen door de M hebben gekozen Op grond van historische gegevens en de brief uit 1987

J j do6ll05 2lftiiin aangedragen email van 15 okt had het meer voor de hand gelegen om de provincie de gemeente te laten aanwijzen Mede vanwege betfeit

dat het waterschap wellicht al als beheerder is aangewezen op grond van het Reglement voor het Waterscbap Brabantse Delta 2008 Daarin staat in artikel 4

eerste lid over de taken van het waterschap De taak van het|^Marar rh^p js de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied voor zover deze taak niet aan

andere publiekrechtelijke licbamen is opgedragen zie mail vaM 0 ^feQX2l©^n 12 oktober

Vanuit lenM was er een voorkeur voor de aanwijzing op grond van arc WCw Maar misschien heb ik dat niet duidelijk genoeg gecommuniceerd richting jullie

die

Hetaanbod is nu gedaan en de gemeente heeft het aangenomen We zullen nu dus de route van art 3 1 lid 6 Wtw moeten gaan doorlopen

1 01 26^Ik heb

van de gemeente in de kaarten bij de Waterregeling te zetten Daarvoor zou dan wel een andere kleur arcering gevonden moeten worden Met het oog op de

bestendigheid kan volstaan worden met de aanwijzing van de gemeente generiek als beheerder overigens moet het beheer van andere overheden van het Rijk
dan ook nog worden verwerkt in de tekst van de Waterregeling als ware het een grondslag voor het opnemen van een ander overheidsorgaan als beheerder Hij
gaat e e a verder uitzoeken

] gevraag hoe hij de invulling van de ministeriele regeling voor zich ziet Hij denkt dat het het duidelijkst en makkelijkst is om het beheer

Vanuit ZD zal via de directeur een officieeh^rzoek tot wijziging van de kaarten bij de Waterregeling moeten worden ingediend bijl 10 26 t^S Zonderzo n

verzoek gaat HBJZ niet aan bet werkfl l Q 2l ^et hoe de procedure werkt

Gaan jullie aan de slag met het exact aangeven van de grenzen voor op de kaart En met een verzoek vanuit de directeur

Natuurlijk zullen ook de overig betrokken bestuursorganen provincie waterschap geinformeerd moeten worden over de uitkomst van jullie overleg met BopZ Er

zal overeenstemming moeten zijn bij alle betrokken bestuursorganen

Groet|i1 Q 2ejt
Met uriendelijke groet

en _dpriderdag 22 oktober 2015 10 22

CC | 10^2^ ZD

Onderwerp BeheerTheodorushaven Bergen op Zoom vervolg

Verzond

CDAan 1 1

206116 0127



Hallajj Q 2g|

Bedankt dat je dinsdag mijn mail nog hebt beantwoord terwiji je vrij was Met heeft er toe bijgedragen dat| | |Q l 26 I en ik een goed overleg met de gemeente

Bergen op Zoom hiebben gehad We hebben aanboden om de gemeente aan te wijzer voor het wat^rstaatkundig beheer van de haven op grond van heC nieuwe lid

6 van art 3 1 Wtw De gemeente heeft dit aanbod met beide handen aangegrepen

De vraag is nii wel hoe we dit praktisch gaan regelen Lid 6 spreekt van een minstehele regeling waarbij de aanwhzing wordt gedaan Betekent dit nu dat de

kaarten bij de Waterregeling aangepast worden En als dat zo is hoe moet dat er dan uitzien Een extra laag waamit blijkt dat niet het Rijk maar een ander

bestuursorgaan i c de gemeerts BoZ Waterstaatkundig beheerder is

We hebben al wel de gemeente gevraagd om met een collegebesluit te komen waarjit blijkt dat de gemeente het waterstaatkundig beheer accepteert Op deze

manier wordt invulling geven aan de laatste zir van lid 6 aanwijzing gebeurt in overeenstemming met het desbetreffende bestuursorgaan

Een andere vraag die nog blijrt hangen is de kwesde van het passief beheer Via de aanwijzing van lid 6 kan alleen actief beheer worden aangewezen

Vergurningverlering en handhaving zijr daarmee nog steeds niet geregeld Voor de casus van de Theodorushaven is deze vraag op dit moment niet zo aan de

orde maar we zijn toch wel benieuwd hoe dit zit Mocht er ooit iemand een activiteit in de Theodorushaven wlllen ontplooien waarvoor een vergunning ogv de

Waterwet benodigd is dan Is daar nog steeds geen bevoegd gezag voor

Beantwoording van deze vragen kan gerust na je vakantie Komende week is het In Zeeland herfstvakantie en dan zi^i10 2ia i ik vrIj

Groeten

1230®

10 2e

□it bericht han bevattan dia niet voor u is i drassaarda bent of dit bencht abuse

»fprtjand hwidt met riaco’s verbcndw aan het elakfroniwh verzenden van herifhten

aan u istoegazonden wordt u verzochtdal aan de atzerdar te melden en het bericht tau niet Eie

De •3aa t aanvaardt gew aansprah^ijkheici vijor chade van vre ke aard ook

This message may contaEn infbrmaticin that is nrt intended for you If you arenotlheadiiassea or if this message was sent io yoy by mistake you are requested to infam the sender and delete the message
no liability for damage oFany kind resulting from the risks irrherenl in theelecfexinjc transnission of messages

dS
The State

Dit bericht kan infcimatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerdebent of dit bericht abudeveiijk aan u istoegezonden wordt u verroehtdai aan deafeerdarte melden en het bericht teverwijderen
□e Steal aanuaardi geen aansprak^ijkheid voor schade van welke aardock die houct met risico s

Thismessa

accepts no

aan hrt eletctronisch var^enden van berichten

gemy contain information fi^at is not intended for you If you are not Sie addressee or ifthis message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the messE^ The Stale
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I 1 nV7ifRj j ell6^ HR17

10 2e I hri7~
Van

Aan [fmiigBa

1 HBJZ BgH213IO 2e 1 HBJZ [ 10 2eCc HEJZ10 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

RE analyse onderdelen wijzing Barro

donderdag 21 janiiari 2016 12 22 33

Memo over wiizicinc Barro doc

Op jouw verzoek hebbenrrio 2e IfTioX^e [| io 2e |en ik bijgevoegd memo opgesteld
over de wijziging van Barro Gelet op de politieke aandacht voor de regels over het

kustfundament is het niet onwaarschijnlijk dat de voorhangprocedure langer gaat duren

dan gepland Dat kan tot gevolg hebben dat het besluit niet op de geplande datum in

werking kan treden Je hebt ons gevraagd om in dit kadertwee punten te anaiyseren
De gevolgen van een mogelijke latere inwerkingtreding voorandere onderdelen van

het ontwerpbesluit
De mogelijkheden om de onderdelen die betrekking hebben op kustfundament uit

het ontwerpbesluit te schrappen en de procedure voor de overige onderdelen

voort te zetten

De resultaten van onze analyse zijn opgenomen in het memo

GroetentlMl^
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

f fW2W f2e Bestuurskern

Hoofddir Bestujrlijke

Juridische Zaken

Afdeling WIR

Plesmanweg 1 6

Den Maag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

I t10K2e I mcJK^ell

10 2e ]

memo T 070l 10 2e |
M P31^ 10 2e

I nUKZe lminienm nl

Wijziging Barro

Datum

21ianuari 2016
Op 18 december jl heeft de ministerraad ingestemd met het starten van de

voorhangprocedure voor het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit

algemene regels ruimtelijke ordening in verband met de herziening van de

Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen hierna ontwerpbesluit Gelet op de

politieke aandacht voor de onderdelen die verband houden met de herziening
van de Beleidslijn kust is het niet onwaarschijnlijk dat de voorhangprocedure

langer gaat duren dan gepland en of ertoe leidt dat overwogen wordt bepalingen
te wijzigen of buiten het ontwerpbesluit te laten Dit kan tot gevolg hebben dat

het besluit niet op de geplande datum 1 juli 2016 in werking kan treden

Op jouw verzoek hebben|rio 2e [| ioK2e | | io 2e |en ik geanalyseerd welke

gevolgen een latere inwerkingtreding voor andere onderdelen van het

ontwerpbesluit kan hebben Uit deze analyse blijkt dat een latere inwerkingtreding
voor de overige onderdelen niet wenselijk is maar dat het geen grote nadelige

gevolgen heeft Vooralsnog zien wij dan ook geen noodzaak om het ontwerpbesluit
te splitsen zodat de procedure voor de overige onderdelen conform planning kan

worden voortgezet

Indien het toch wenselijk wordt geacht om de procedure voor de andere

onderdelen voort te zetten dan is dat ons inziens te kenmerken als een

ingrijpende wijziging van het ontwerpbesluit Aangezien de ministerraad alleen

heeft ingestemd met het aanbieden van het ontwerpbesluit aan de Raad van State

als daarin geen ingrijpende wijzigingen zijn aangebracht dient de ministerraad

hierover te worden geinformeerd voordat het ontwerpbesluit aan de Raad van

State wordt voorgelegd

In de paragrafen 1 t m 3 van dit memo is de onderbouwing voor deze conclusies

opgenomen In paragraaf 1 wordt eerst de procedure voor het wijzigen van het

Barro toegelicht Vervolgens worden in paragraaf 2 de mogelijke consequenties
van een inwerkingtreding later dan 1 juli 2016 beschreven Paragraaf 3 gaat in op

de mogelijkheden om de procedure voor onderdelen die geen verband houden met

de herziening van de Beleidsiijn kust voort te zetten

§ 1 Procedure

In het kader van de voorhangprocedure dient een ontwerpbesluit aan de Eerste en

Tweede Kamer te worden aangeboden Dat is gebeurd op 20 januari Tegelijkertijd
is het ontwerpbesluit in de Staatscourant bekendgemaakt Een ieder heeft vier

weken tot 18 februari de tijd om opmerkingen over het ontwerp aan de minister

kenbaar te maken
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Na verwerking van deze opmerkingen wordt het ontwerpbesluit aan de Raad van

State voorgelegd Na verwerking van het advies van de Raad van State wordt de

Barro wijziging vastgesteld De vastgestelde Barro wijziging wordt vervolgens aan

de Eerste en Tweede Kamer aangeboden en gepubliceerd in het Staatsbiad De

wijziging treedt niet eerder in working dan de eerste dag van de tweede

kalendermaand na de dagtekening van het Staatsbiad nahang

Bestuurskern

HoofddirBestujrlijke 6

]uridische Zaken

Afideling WIR

Datum

21 januari 2016

§ 2 Consequenties van een latere inwerkingtreding
De ontwerpwijziging bevat naast de onderdelen die verband houden met de

herziening van de Beieidsiijn kust de voigende onderdelen

1 Wijzigingen in verband met de uitvoering van het programme Ruimte voor de

Rivier

2 Wijzigingen van de reserveringsgebieden voor de lange termijn grote
rivieren

3 Toevoeging van de mogelijkheid om een bestemmingsplan in het

stroomvoerend deel van het rivierbed te wijzigen ten behoeve van het behoud

van archeologische monumenten

4 Het vervallen van de vestigingsplaats grootschalige elektriciteitsopwekking
Galieistraat

5 Wijzigingen in verband met de overgang van de ecologische hoofdstructuur

naar het natuurnetwerk Nederland

6 Wijzigingen in de titei IJsselmeergebied

Ad 1

Door de uitvoering van maatregelen in het kader van het programme Ruimte voor

de Rivier is de feitelijke ligging van het stroomvoerende deel van het rivierbed

gewijzigd Met onderdelen Q en R van de ontwerpbesluit wordt de ligging van dit

deel van de rivierbed op kaartbijiage 3 van het Barro in overeenstemming

gebracht met de feitelijke ligging na uitvoering van de RvR maatregelen Met deze

onderdelen wordt derhalve het geografische toepassingsbereik van de regels van

titei 2 4 Barro gewijzigd

Voor deze onderdelen is het niet noodzakelijk dat ze op 1 juli 2016 in working
treden De wijzigingen in de ligging van het rivierbed zijn of worden ook

doorgevoerd in de kaartbijiagen bij de Waterwet het Waterbesluit de

Waterregeling en de Beleidsregels grote rivieren Doordat de kaartbijiagen bij deze

regelingen reeds actueel zijn worden de waterbelangen reeds met het waterspoor

geborgd De wijziging van het Barro zijn noodzakelijk voor de doorwerking in het

ruimtelijk spoor tweesporenbeleid

Ad 2

Het Barro bepaait dat in een reserveringsgebied voor toekomstige rivierverruiming

geen nieuwe grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk worden

gemaakt die toekomstige rivierverruimingen kunnen belemmeren In het kader

van het deltaprogramma is onderzoek verricht naar de reserveringsgebieden Dit

heeft tot het voorstel voor actualisatie van de reserveringsgebieden geleid Dit

voorstel is opgenomen in de Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan en

is derhalve rijksbeleid

In onderdeel Q van de ontwerpwijziging zijn de wijzigingen van de

reserveringsgebieden opgenomen Drie reserveringsgebieden komen te vervallen

Als de wijziging van het Barro later in werking treedt dan betekent dit dat de
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beperkingen van het Barro voor deze drie gebieden langer blijven gelden Dat

kan ruimtelijke ontwikkelingen beperken Indien er voor een van deze gebieden
een concreet plan is kan daar een ontheffing voor worden verleend Er zijn geen

concrete plannen bekend

Bestuurskern

HoofddirBestujrlijke 6

]uridische Zaken

Afideling WIR

Datum

21 januari 2016Ook wordt met onderdeel Q een reserveringsgebied toegevoegd voor de

hoogwfatergeul Varik Heesselt Zolang dit gebied niet in het Barro is aangewezen

als reserveringsgebied gelden de beperkingen uit het Barro niet lenM dient in dit

geval alert te zijn op mogelijke ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit

gebied De minister van lenM heeft instrumenten om te voorkomen dat in het

gebied grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen plaatsvinden die de

aanleg van de hoogwatergeui zouden kunnen belemmeren Een latere

inwerkingtreding hoeft derhalve niet tot problemen te leiden

Ad 3

In artikel 2 4 4 wordt een wijziging van technische aard voorgesteld om het in lijn
te brengen met de Monumentenwet 1988 Gemeenten moeten bij het opstellen
van het bestemmingsplan rekening houden met bekende of te verwachten

archeologische waarden Voor de instandhouding daarvan is bescherming via

planvoorschriften van het bestemmingsplan de in de Monumentenwet aangewezen

weg Met het toegevoegde artikelonderdeel wordt bereikt dat een wijziging van

een bestemmingsplan in het stroomvoerend deel van het rivierbed ten behoeve

van het behoud van archeologische monumenten mogelijk is Dit onderdeel is

samen met het Ministerie van OCW ontwikkeld Wegens de technische aard

verwachten we geen problemen als de Barro wijziging vertraging opioopt OCW

dient wel geinformeerd te worden over een eventuele vertraging

Ad 4

Titel 2 8 van het Barro wijst vestigingsplaatsen voor grootschalige

elektriciteitsopwekking aan Met onderdeel K van de ontwerpwijziging komt de

vestigingsplaats aan de Galileistraat te vervallen Een latere inwerkingtreding van

dit onderdeel in niet bezwaarlijk omdat door de ministers van EZ en lenM reeds

een ontheffing is verleend om het betreffende gebied te ontwikkelen Een

vertraging heeft geen gevolgen voor die ontwikkelingen Wel ligt het voor de hand

om EZ tijdig te informeren over een mogelijke vertraging

Ad 5

De onderdelen I tot en met K M en N van de ontwerpwijziging bevatten

voorstellen voor het vervangen van ecologische hoofdstructuur door

Natuurnetwerk Nederland en enkele technische wijzigingen Dit is een redactionele

exercitie naar aanleiding van beleid van het Ministerie van EZ Natuurnetwerk

Nederland is reeds een gangbare term die in de praktijk wordt gebruikt De

wijziging van het Barro kan worden beschouwd als een formaliteit die geen

inhoudelijke gevolgen heeft Ook hiervoor geldt dat het voor de hand ligt om een

mogelijke vertraging aan EZ te melden

Ad 6

In titel 2 12 van het Barro zijn regels opgenomen ten aanzien van ruimtelijke

ontwikkelingen in buitendijkse delen van het IJsselmeergebied Alleen de

ontwikkelingsmogelijkheden die in het Barro worden benoemd zijn toegestaan
Met onderdeel L van het ontwerpbesluit worden twee ontwikkelingsmogelijkheden
aan deze titel toegevoegd Door deze toevoeging wordt de uitvoering van reeds op
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stapel staande projecten makkelijker De inschatting is echter dat er geen

problemen optreden als de Barro wijziging later in werking treedt De wijzigingen
van onderdeel L zijn voornamelijk bedoeld als verduidelijking en om discussie over

op stapel staande projecten te voorkomen

Bestuurskern

HoofddirBestujrlijke 6

]uridische Zaken

Afideling WIR

Datum

21 januari 2016§ 3 Splitsen van de ontwerpwijziging
Het is niet ondenkbaar dat het ontwerpbesluit naar aanleiding van de

voorhangprocedure wordt gewijzigd of dat de procedure alleen voor de

onderdelen die in paragraaf 2 zijn beschreven voort wordt gezet De vraag doet

zich dan voor op welke wijze de procedure voor deze onderdelen kan worden

voortgezet

Uit het formulier voor de ministerraad blijkt dat de ministerraad op 18 december

2015 heeft ingestemd met het volgende besluit Instemmen met voorhang en

voorpubUcatie van het ontwerp van het Besluit tot wijziging van het Barm op

grand van artikel 4 3 vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening en indien

voorhang en voorpubUcatie niet ieiden tot inariioende wiiziainaen het

ontwerpbesluit daarna om advies bij de Raad van State aanhangig te maken

De afweging is dus of sprake is een ingrijpende wijziging 0ns inziens is daar

sprake van De onderdelen van het ontwerpbesluit die verband houden met de

herziening van de Beleidslijn kust kunnen gekenmerkt worden als de belangrijke

beleidsinhoudelijke wijzigingen Indien de minister naar aanleiding van de

voorhang overweegt deze onderdelen uit het ontwerpbesluit te schrappen dan

dient de ministerraad daarover te worden geinformeerd voordat het

ontwerpbesluit aan de Raad van State wordt voorgelegd

Een andere mogelijkheid is om de in paragraaf 2 beschreven onderdelen aan een

andere AMvB toe te voegen De technische aard en het feit dat de ministerraad

deze onderdelen heeft geaccordeerd maakt dat een dergelijke toevoeging

geen weinig risico s met zich meebrengt Voor zover bij ons bekend is er echter op

dit moment geen AMvB in voorbereiding die zich hiervoor leent Een AMvB waar

het inhoudelijk wel in zou passen maar die nog niet in voorbereiding is is een

AMvB in het kader van de uitvoering van Ruimte voor de Rivier om kaartbijiagen

bij het Waterbesluit te wijzigen De geplande inwerkingtreding voor deze AMvB is

1 januari 2017 Nadeel van het toevoegen van onderdelen die het Barro wijzigen
aan deze AMvB is dat de AMvB dan belast wordt met een zwaardere

voorbereidingsprocedure Voor wijzigingen van het Barro geldt immers de

procedure die in paragraaf 1 is beschreven waaronder voorhang en nahang
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I 10 2el

rluH^e i

RE Barro uitleg

donderdag 21 jantari 2016 07 ^ 10

s HBJZ

]■ HBJZ pBS2g|in fi

Van

Aan

Onderwerp

Datum

HBJZ

Ik probeer het hieronder uit te leggen Ik hoop dat dit duidelijk is anders kan ik of

io 2e | het uiteraard ook mondeling even toelichten

We hebben het waterspoor en het r o spoor

Waterspoor
Voor het gebruik van een waterstaatswerk bijvoorbeeld het bouwen in rivierbed

van de grote rivieren of bouwen in het IJsselmeergebied gelden regels o g v

paragraaf 6 6 van het Waterbesluit In de meeste gevallen is voor een dergelijke
activiteit een watervergunning vereist o g v art 6 12 Waterbesluit

Een vergunningaanvraag voor een activiteit in het rivierbed van de grote rivieren

wordt getoetst aan de Beleidsregels grote rivieren Bgr In de bijiagen bij de Bgr

zijn kaarten opgenomen die het toepassingsbereik van de Bgr weergeven

In artikel 6 16 eerste lid is bepaald dat paragraaf 6 6 niet van toepassing is op de

gebieden binnen de beorenzino van de rivier die in bijiage IV van het

waterbesluit zijn aangewezen

In het tweede lid van art 6 16 is bepaald dat voor andere waterstaatswerken dan

de rivieren gebieden kunnen worden aangewezen waarop paragraaf 6 6 van het

waterbesluit ook niet van toepassing is

Het gebied ten noorden van Kampen is op grond van artikel 6 16 tweede lid

aangewezen als een gebied waar paragraaf 6 6 niet van toepassing is Voor dit

gebied gelden de regels van paragraaf 6 6 waaronder de vergunningplicht dus

niet

Op 1 juli jl zijn de kaartbijiagen bij de Bgr gewijzigd Het gebied ten noorden van

Kampen is daarbij onder het toepassingsbereik van de Bgr gebracht omdat dit

gebied onderdeel uitmaakt van het rivierbed van de grote rivieren

RO spoor

Titel 2 4 van het Barro bevat regels voor bestemmingsplannen die betrekking
hebben op gronden in het rivierbed van de grote rivieren

De begrenzing van het rivierbed van de grote rivieren is op grond van artikel 2 4 1

eerste lid van het Barro vastgelegd in bijiage 3 bij het Barro en het GML

bestand

Nu is bepaalt dat het gebied ten noorden van Kampen onderdeel uitmaakt van dit

rivierbed dient dit gebied te worden aangewezen op kaartbijiage 3 bij het Barro

Dat wordt met de ontwerpwijziging van het Barro beoogd
Voor nieuwe bestemmingsplannen die betrekking hebben op dit gebied heeft dit

echter geen gevolgen Op grond van artikel 2 4 2 van het Barro zijn de

bepalingen van het Barro namelijk niet van toepassing op dit gebied omdat de

vergunningplicht o g v art 6 12 Waterbesluit niet geldt voor dit gebied
Dit gebied is namelijk op grond van artikel 6 16 tweede lid van het Waterbesluit

aangewezen ais een gebied waarop paragraaf 6 6 van het Waterbesluit niet van

toepassing is

In het ontwerpbesluit wordt ook nog melding gemaakt van een omissie die nog

hersteld dient te worden Omdat het gebied deel uitmaakt van het rivierbed

dient de vrijstelling van par 6 6 Waterbesluit niet o g v het tweede lid van art

6 16 Waterbesluit plaats te vinden maar op grond van het eerste lid van dat

artikel in kaartbijiage IV van het Waterbesluit

GroetenjlMl^

Van l iQ 2e |J r iQ 2^ | HBJZ

Verzonden woensdag 20 januari 2016 23 06

Aan | 1Q 2e ^ HBJZ rXlO 2e 1lOV2e

Onderwerp Barro uitleg

Kunnen jullie voor mij nog eens in mensentaal uitleggen wat er gebeurt bij de

technische wijziging die in het Barro is opgenomen Gaat over het gebied boven

Kampen Als ik het nu weer lees snap ik er niets van Is wel handig om te begrijpen

HBJZ
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wat er gebeurt als er iemand naar vraagt
Greet
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e [CDlVan

Aan HBJZ lOKZe I fZD^

I 10 2e |IgPI | 10 2e

RE art 3 1 lid 6

vrijdag 29januari 2016 12 32 42

Cc [tuiKiiaiiisl rcDi

Onderwerp
Datum

Collega s

Wellicht helpt het onderstaande bij de discussie

De MvT bij de Waterwet Tweede Kamer vergaderjaar 2006 2007 30 818 nr 3 pag 96

vermeldt het volgende

“In artikel 3 2 tweede Hd is een voorzienmg getroffen die betrekking heeft

op uitzonderingsgevallen waarin niet een waterschap wordt belast met

een of meet onderdelen van de waterstaatkundige verzorging van

gebieden Dergelijke gevallen zijn reeds genoemd in het algemeen deel

van deze memorie De toepassing daarvan houdt veelal verband met

bestaand provinciaal of gemeentehjk bakbeheer van vaarwegen havens

vij vers of grachten Het is gewenst dat de normering van de Waterwet

doorwerkt in de uitoefening van die waterstaatkundige taken zonder dat

daardoor nieuwe planverplichtingen of complicaties in het stelsel van

vergimningen en algemene regels ontstaan Artikel 3 2 maakt daarom

weliswaar de aanwijzing van andere openbare lichamen dan waterschappen
als beheerders mogelijk mils in overeenstemming met de

Waterschapswet bijvoorbeeld in gevaUen als bedoeld in artikel 2 tweede

lid van die wet maar niet voor de toepassing van de hoofdstukken 4 6

7 en 8 van de Waterwet
”

Kennelijk heeft de wetgever hier voor ogen dat andere overheidslichamen dan het Rijk en

waterschappen kunnen worden belast met een of meer onderdelen van de waterstaatkundige
verzorging van

Gebieden zonder dat ze als passief beheerder in de zin van de wet de wet worden

aangemerkt Kennelijk acht de wetgever andere overheidslichamen dan het Rijk en

waterschappen als actief beheerder wel bevoegd tot toepassing van hoofdstuk 5 van de Wet

Hartelijke groet
10 2e

Iminienm nl]Van I io 2e [io 2e HBJZ [
Verzonden donderdag 28 januari 2016 17 14

Aan I 10 2e | ZD

CC tiQ 2e ] ZD I io 2e I CD || io 2e I^CD
Onderwerp RE art 3 1 lid 6

10 2e

Hallo l 1Q 2e |^

Sowieso is een duidelijke toelichting een must hierbij daar heb je helemaal gelijk in

Vender kan ik me wel in jouw schets vinden met het voorbehoud dat actief

waterstaatkundig beheer van de gemeente overeenkomt met alle bevoegdheden die in

de Waterwet worden toegekend aan de beheerder Daar heb ik niet een heel duidelijk
beeld bij maar zou heel goed kunnen kloppen

Groet l io 2e |

fOKZ^ir ] ZD [[
Verzonden donderdag 28 lanuari 2016 16 48

Aan I 10 2e M0 f2e

CC | 10 2e l| 1QK2e ^ZD^

ftrws nl]10 2e 10 2e

HBJZ

] CD || io 2e || CD10 2e
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Ondemerp RE art 3 1 lid 6

Beste | io 2e

Ik geloof dat ik het nu begrijp De tweetrapsraket was mij ontgaan maar ik geloof dat het als

voIgt in elkaar zit

Nu voordat er een minsteriele aanwijzing heeft plaatsgevonden berust waterkwaliteitsbeheer

en waterkwantiteitsbeheer bij de minister en is waterstaatkundig beheer niet geregeld
Theodorushaven wordt op kaart in bijiage IV ingekleurd waarmee de minister ook wat betreft

het waterstaatkundig beheer van de haven bevoegd is

Tegelijkertijd wordt de gemeente aangewezen als waterstaatkundig beheerder zij het voor het

actief beheer

Na minsteriele aanwijzing is de situatie aldus Alle vormen van beheer zoals bedoeld in de

Waterwet komen toe aan de minister behalve het actief waterstaatkundig beheer zoals het

baggeren en het verdere onderhoud van de haven en het opieggen van gedoogplichten Deze

vorm van beheer berust bij de gemeente

Het is misschien en idee om eaa tot uiting te laten komen in de toelichting die in de maak is

voor de wijziging van de Waterregeling zodat in ruimere kring bekendheid kan ontstaan over

dit ingewikkelde probleem

Vriendelijke groeten

l 10 2e |

HBJZ [[
Verzonden donderdag 28 januari 2016 14 30

liminienm nnVan 10 2e |10K2e 10 2e

Aan ZD10 2e

CC 10 2e ] ZD j
Onderwerp RE art 3 1 lid 6

TCD || 10K25 CD10 2e

Hallo 10 2e |

Hier kan ik je wel een duidelijk antwoord op geven Mijn redenering was daarbij
waarschijnlijk niet helemaal duidelijk maar met de lezing van artikel 3 1 zesde lid van

de Waterwet is het nog steeds de Minister die voor de door jou gesignaleerde blinde viek

van vergunningverlening voor lozingswerken in de Theodorushaven verantwoordelijk
is

De aanwijzing die het Rijk doet moet je namelijk zien als een tweetrapsraket Artikel

3 1 zesde lid zegt namelijk dat alleen voor rijkswateren een ander overheidslichaam

kan worden aangegeven Nu blijkt uit de kaarten bij de Waterregeling dat de

Theodorushaven voor wat betreft waterstaatkundig beheer geen rijkswater is Wat er

is gebeurt is hetvolgende
1 Door het inkleuren van de kaart in bijiage IV bij de Waterregeling ongeacht met

welke kleur geeft het Rijk aan dat de Theodorushaven een rijkswater is in de zin

van de Waterwet

2 Tegelijkertijd wordt aangegeven door een bepaalde kleur dat het Rijk een ander

overheidslichaam de gemeente Bergen op Zoom aanwijst als beheerder

Zodoende kom je weer terug bij mijn eerdere betoog er lijkt sprake van dubbel beheer

en dat is er ook wat het blijft een rijkswater en de bevoegdheid van

vergunningverlening voor het lozingswerk is expliciet toegekend aan de Minister en niet

aan de beheerder in het algemeen waardoor je primair naar de gemeente zou kijken

Kun je in deze uitleg wel vinden of in ieder geval zien dat er geen blinde vIek overblijft
qua beheer

Met vriendelijke groet

10X2e
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Van io 2e H ZD [[
Verzonden donderdag 28 januari 2016 12 03

HBJZ

ftrw nl]10 2e

Aan I0 2e | mu p

CC | 10K2e | llO ie|zD y
^

Onderwerp RE art 3 1 lid 6
] CD i10 2e 10 2e

Hallo 10 2e

Bedankt voor je uitvoerige beantwoording Je hebt me weer wat vender geholpen maar als ik

allemaal goed zie blijven we met een kleine blinde viek in de beheerstaken zitten Jouw

opmerking in je laatste alinea dat voor al het overige beheer het ander aangewezen lichaam

bevoegd is kan ik dus niet volgen

Wanneer na ministeriele aanwijzing het waterstaatkundig beheer bij de gemeente Bergen op
Zoom berust hebben we de volgende situatie

Waterkwaliteitsbeheer en waterkwantiteitsbeheer berusten onveranderd bij de minister zowel

actief als passief beheer

Waterstaatkundig beheer actief berust bij de gemeente dankzij de aanwijzing

Waterstaatkundig beheer passief vergunningverlening is nergens belegd ook niet bij de
minister omdat de minister thans ook geen waterstaatkundig beheerder is Voor deze vorm van

beheer is de Theodorushaven namelijk niet ingekleurd

Mocht er dus ooit een waterwetvergunning worden aangevraagd voor de Theodorushaven die

voornameiijk gevoigen heeft voor het waterstaatkundig beheer dan is onduideiijk wie

bevoegd is Dit zou zich kunnen voordoen bij jouw voorbeeld voor een vergunning voor lozen

Voor de lozing zelf is de minister bevoegd gezag waterkwaliteit maar voor het

iozingswerk waterstaatkundig zit je in een vacuum

Het biijft een boeiend onderwerp Ik hoor graag je mening

Vriendelijke groeten

10 2e

Van I iQ 2e fiou2e HBJZ \\

Verzon^nTdinsdag Zb januari 2016 15 22

Aan I iQ 2e | ZD

CC tio 2e j ZD | I0 2e l CD

Onderwerp RE art 3 1 lid 6

|iminienm ni]10 2e

10 2e

Hallo 10 2e |

De beheerssituatie na aanwijzing is inderdaad niet een heel duidelijke Volgens de

exacte wettekst is er namelijk dubbel beheer van zowel de Minister als in casu de

gemeente Als je de wettekst letterlijk leest staat er namelijk

Bij ministerieie regeiing kunnen niet tot het Rijk behorende overheidsiichamen worden

aangewezen die geheel of gedeeltelijk zijn belast met het beheer van daarbij aangewezen

[watersysteem of een onderdeei daarvan dat in beheer is bij het Rijk} De aanwijzing gebeurt
in overeenstemming met het desbetreffende bestuursorgaan

Het beheer van het Rijk wordt dus niet ontkend of opgezegd een ander overheidsorgaan
wordt geheel of gedeeltelijk belast met het beheer In overleg met RWS kwamen we tot

de conclusie dat we de bepaling niet zo stellig zouden moeten lezen en dat beoogd is

om het beheer over te dragen aan het andere overheidsorgaan en dus dat RWS uit de

betreffende taak ontheven wordt Dit kan worden geregeld voor elke afzonderlijke vorm

van beheer RWS kan dus de waterkwaliteits en waterkwantiteitsbeheerder zijn en een

gemeente voor het waterstaatkundig beheer

Het onderscheid tussen actief en passief beheer komt ook niet meerterug in de huidige

wetgeving Op grond daarvan kan je mijns inziens zeggen dat de overdracht aanwijzing
alle vormen van het specifieke type beheer omvat dus zowel actief als passief
io 2e [punt is op zich terecht als je je beroept op de letterlijke lezing van artikel 3 1
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zesde lid Waterwet maar daar zit nu juist de discussie In mijn gesprek met| io 2e

vonden wij die lezing te strikt

Wat echter wel blijft en dootj io 2^juist is gesignaleerd is dat in sommige bepalingen
in de Waterwet met name in hoofdstuk 6 niet de beheerder of het bevoegd gezag als

vergunningverlenend orgaan wordt genoemd maar expliciet Onze Minister of het

degelijks bestuur van het waterschap Om die expliciete aanwijzing kunnen we niet

been Dat betekent bijvoorbeeld voor lozingen in de Theodorushaven als die wordt

aangewezen als in beheer bij de gemeente het Rijk nog steeds de iozingsvergunning
moet afgeven Immers het is voor dat geval nog wel rijkswater en in beheer bij het

Rijk Projectplannen worden opgesteld door beheerders en dat zou een gemeente dan

bijvoorbeeld wel zelf moeten doen

De situatie is dus niet geheel duidelijk maar ik ondersteun de lezing dat alleen de

bevoegdheden die niet aan de beheerder bevoegd gezag maar expliciet aan de Minister

zijn toegekend bij het Rijk blijven Voor al het overige beheer zou een ander

aangewezen lichaam bevoegd zijn Terzijde merk ik op dat bijvoorbeeld voor de

vergunningverlening die achterblijft bij RWS nog wel de mogelijkheid van mandaat kan

worden verkend Mandatering van die bevoegdheid aan het overheidslichaam is wellicht

mogelijk en neemt weliswaar niet de verantwoordelijkheid weg maar kan er wel voor

zorgen dat het overheidslichaam ook dat stukje beheer voor zijn rekening neemt

Heb je hiermee voldoende informatie Je kunt uiteraard ook onze collega s bij de CD

hierover bevragen

Met vriendelijke groet

10 2e

Van io 2e ^ ZD [[
Verzonden dinsdaa 12 ianuari 2016 9 55

BSK

firws nl]10 2e

Aan 10 2e [lOXZe

CC tiQ 2e ] ZD

Onderwerp RE art 3 1 lid 6

Dag | io 2e

Zoals je hebt kunnen lezen in de mail van |i0X2ej| io 2e |is de procedure om tot ministeriele

aanwijzing te komen in gang gezet

Mijn vraag is nog niet beantwoord Dus wie is na aanwijzing van de waterstaatkundig
beheerder door de minister verantwoordelijk voor het passief beheer vergunningverlening Dit

aspect is nu niet geregeld in de Waterwet

Vriendelijke groeten

1Q 2e

10 2e

1 UK ^e

lU {2e^

Van 10K2e |10X2e

Verzonden maandag 11 januari 2016 11 15

BSK[[ fiminienm nll10 2e
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Aan I io 2e n ZD

Onderwerp RE art 3 1 lid 6

Hallo l iQ 2e |^

Had jij hier nog input op nodig of was dit inmiddels via een andere weg opgelost Ik zag

dat I iQ 2ey|ook een e mail naar[
of je de door jou gestelde vragen nog beantwoord wil zien Ik was voor langere tijd
afwezig maar nu weer bereikbaar voor eventuele vragen

]had gestuurd hierover Ik boor graag1Q 2e

Met vriendelijke groet

1PX2e

10 2e HBJZ

Verzonden vrijdag 8 januari 2016 11 20

Aan I 10 2e | 7D |I 10 2e Il0 f2el

Onderwerp RE art 3 1 lia“6

Van

BSK

10 2e

Kun jij I i0 2e | svp adviseren

met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuuren Milieu

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Afdeling Water Infrastructuuren Ruimte

e I I0 2e TJminienm nl

m 31 10 2e

Van io 2e H ZD [[
Verzonden donderdag 26 november 2015 17 12

Aan

^rws nl]10 2e

HBJZ10 2e

CC [ ] CD I 10X2e ^ ZD

Onderwerp FW art 3 1 lid 6

1Q 2e

Dag | iQX2e ^

Via onderstaande mail van [

problematiek die jij in onderstaande mails schetst hebben we in Zeeland nu in de praktijk aan

de hand

Wij zijn namelijk voornemens via de mogelijkheid van art 3 1 lid 6 Wtw minsteriele aanwijzing
de gemeente Bergen op Zoom aan te wijzen als waterstaatkundig beheerder van een haven in

deze gemeente Het waterstaatkundig beheer is nooit geregeld zo blijkt nu De gemeente
vraagt nu zelf om als waterstaatkundig beheerder te worden bestempeld Het wordt nu echter

als een omissie ervaren dat de gemeente niet het volledig beheer dus actief en passief kan

krijgen De grote vraag is wie nu bevoegd is om een waterwetvergunning af te geven

ben ik jou op het spoor gekomen De1QX2e

Is jou bekend of deze omissie nog gerepareerd zal gaan worden

Ik hoor graag van je

Vriendelijke groeten

10 2e
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10 2e

l 1Qu2e^

ntJK2el

Van [
Verzonden dinsdag 10 november 2015 16 54

Aan

Ondelin

] CD10 2e

ZD10 2e

3 1 lid 6El p VV OIL

Hoi l 1Q 2e |

Hieronder de mailwisseling die ik had met^ I0 2e ^over het actieve beheer W HH

indien een ander bestuursorgaan wordt aangewezen als beheerder voor het waterstaatskundige
beheer

Greet io 2e

Met vriendelijke groet

nu 2el

1Q 2e

Van |
Verzonden dinsdag 9 September 2014 15 36

Aan [

Onderwerp RE art 3 1 iid 6

] HBjz rnailtai10 2e

] CD10 2e

Hoi zie onderstaand in geel veel meer weet ik er ook niet over te zeggen

Onder Wtw worden alleen de minister en waterschappen als beheerder gezien
Greet

| 10 2e

] CD [[ rws nl]Van [

Verzonden dinsdag 9 September 2014 10 07

HBJZ

10 2e 10 2e

Aan

Onderwerp RE art 3 1 iid 6

10 2e

Haiio| 10 2e ^
Ik heb nog een vraag n a v je reactie

Waarom wordt een gemeente of provincie die wordt belast met beheer geen beheerder in de zin

van art 1 1 van de Wet

Greet I io 2e |
Met vriendelijke groet

•

0 2{ nUH2el ]

1Q 2e

HBJZ [[ limrnipnm nilVan

Verzonden maandag 1 September 2014 16 33

Aan [

Onderwerp RE art 3 1 lid 6

10 2e 10 2e

] CD10 2e

Ha 10 {2e
Het Dlijn war nnistig idd

Wat je vraag betreft het blijven rijkswateren in beheer bij het Rijk ook al ligt een deel

van het beheer bij een ander overheidslichaam

In die zin wordt een gemeente of provincie die een beheertaak krijgt nog geen

beheerder in de zin van de wet

Ik denk niet dat een gemeente of provincie een projectplan moet vaststellen voor een

aanleg of wijziging maar dan een watervergunning van RWS nodig heeft of aan

algemene regels moet voldoen indien vrijgesteid In de praktijk zal een provincie
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veelal met een PIP werken

Greet iQ 2e I

] CD [[
Verzonden maandag 1 September 2014 16 26

] HBJZ

^rws nl]Van [ 10 2e 10 2e

Aan [
Onderwerp RE art 3 1 lid 6

10 2e

Halid 10 2e [

Dank voor je reactie

Fijn dat we dezelfde lezing van de wet hebben

Ik ben het metje eensdatde lappendeken van toedeling van beheerbevoegdheden hierdoor

nogmaals duidelijk wordt Wat dat betreft draagt art 3 1 lid 6 niet bij aan het creeren van meer

duidelijkheid over waarwelke bevoegdheden liggen

Tijdens ons clusteroverleg kwam nog aan de orde dat als je de redenering doortrekt dat een

gemeente of provincie door de aanwijzing gedeeltelijk beheerder wordt dit overheidslichaam

naast een bestemmingsplanwijziging mogelijk ook een projectplan zou moeten vaststellen in het

geval hij het waterstaatswerk gaat wijzigen Zie jij dat ook zo

Met vriendelijke greet

i[QK^ nUH2el

10 2e

Van

Verzonden maandag 25 augustus 2014 16 55

Aan [

Onderwerp RE art 3 1 lid 6

HBJZ [[ I minienm nl110 2e 10 2e

] CD10 2e

Beste I0 2e |

Korte reactie

In artikel 3 1 zesde lid Wtw gaat het om het aanwijzen van overheidslichamen die

geheel of gedeeltelijk worden belast met het beheer van rijkswateren

Aanleiding voor deze aanvulling was de voor provincies gerezen onduidelijkheid of deze

op grond van art 3 2 Wtw ook voor die delen van rijkswateren waar het rijk geen
beheer voert en die daarmee onder het begrip regionale wateren zouden kunnen vallen

bij de door de provincies gevoigde interpretatie van dat begrip een aanwijzing als

bedoeld in dat artikel zouden moeten doen De provincies hadden daar geen zin in en

wilden zich strikt beperken tot de regionale wateren d w z zonder delen van

rijkswateren waar RWS geen beheer voert Daarmee was er een hiaat om voor

rijkswateren waar andere overheden wat doen deze ook te kunnen aanwijzen

Doel van de wijziging was dus om voor die delen van rijkswateren waar het rijk geen

beheer voert maar bijv een gemeente als havenbeheerder of provincie als

vaarwegbeheerder wel beheertaken heeft deze te kunnen aanwijzen Dat hoeft

overigens niet op stel en sprong de bestaande taakuitoefening kan gewoon doorgang
blijven vinden al is er i c geen overgangsrecht opgenomen maar het is een facultatieve

bevoegdheid

Ik ben het metje eens dat dat alleen actieve beheertaken kan betreffen dat is ook het

enige waar aan gedacht is In die zin is het woord geheel niet juist Het gaat om

gebieden waar RWS soms wel en soms niet witte viekken passieve beheertaken heeft

Vgl Rotterdam waar de gemeente actief beheerder is van de havens baggeren e d en

RWS het passieve kwaliteitsbeheer voert en passief kwantiteitsbeheer passief

waterstaatkundig beheer
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Daarinee lijkt een lacune geregeld maar is een andere mogelijke wettelijke lacune

zichtbaarder geworden nl dat het kan gaan om gebieden waar RWS verder geen

passieve taken heeft en welke passieve taken niet kunnen worden overgedragen aan die

andere openbare lichamen

Maar goed als voorde huidige situatie al niet nodig wordt gevonden dat er passief
wordt beheerd kun je ook stellen dat daaraan ook bij expliciete overdracht van actieve

beheertaken waarschijnlijk geen behoefte bestaat of het wordt opgelost ais bij
Rotterdam dwz geen witte viekken en RWS bevoegd Het maakt wel de lappendeken
van toedeling van beheerbevoegdheden nog eens duidelijk

Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kan

Met vriendeliike groet

10 2e

HBJZ WIR

10 2em

Van I io 2e | CD

Verzonden maandaq 18 auoustus 2014 10 56

Aan HBJZ10 2e

Onderwerp arc j i no o

Beste I0 2e

Ik hoop dat je een goede vakantie hebt gehad

Ik heb een vraag over de reikwijdte van het nieuwe iid 6 van artikei 3 1 Waterwet Ik heb mijn

vraag aan mijn CD collega s voorgelegd maar zou ook graag jouw visie horen

Art 3 1 ■ lid 6 Waterwet

Bij ministeriele regeling kunnen niet tot het Rijk behorende overheidslichamen worden

aangewezen die geheel of gedeeitelijk zijn belast met het beheer van daarbij aangewezen

rijkswateren De aanwijzing gebeurt in overeenstemming met het desbetreffende

bestuursorgaan

In de memorie van toelichting staat

Er is echter niet voorzien in een mogelijkheid om voor de bij het Rijk in beheer zijnde
watersystemen of onderdelen daarvan een niet tot het Rijk behorend overheidslichaam aan te

wijzen ais beheerder In de praktijk bestaat hieraan echter behoefte voor onderdelen van

rijkswateren waar Rijkswaterstaat geen waterstaatkundig beheer in dezin van art 3 1 van de

Waterregeling voert maar waar een decentrale overheid wei waterstaatkundige beheerstaken

heeft zoals bijv een gemeente die een haven beheert of een provincie die een vaarweg
beheert

Mijn vraag welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen op grond van dit

artikei worden overgedragen

Er wordt gesproken over belast met het beheer van rijkswateren

Rijkswateren watersystemen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het Rijk

Se ieer wordt in art 1 1 lid 1 Wtw gedefinieerd als overheidszorg met betrekking tot een of

meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan gericht op de in artikei 2 1

genoemde doelstellingen
waterbeheer de overheidszorg die is gericht op de in artikei 2 1 genoemde doelstellingen

De beheerder is het bevoegd bestuursorgaan van het overheidslichaam dat belast is met

beheer
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Artikel 5 3 Wtw geeft een duidelijke opdracht aan de beheerder voor het voeren van actief

beheer

De beheerder neemt met inachtneming van de bij of krachtens hoofdstuk 2 gestelde regels ten

aanzien van de waterstaatswerken onder zijn beheer de nodige maatregelen voor het veilig en

doelmatig gebruik daarvan overeenkomstig de krachtens hoofdstuk 4 aan die

waterstaatswerken toegekende functies

Ik concludeer dat wanneer een decentrale overheid wordt aangewezen voor het beheer van een

rijkswater bijvoorbeeld een gemeente voor het beheer van een haven deze gemeente
verantwoordelijk wordt voor het ten uitvoer brengen van art 5 3 Wtw

Onder beheer van art 1 1 eerste lid moeten m i ook de taken in het kader van

vergunningverlening toezicht en handhaving bij handeiingen in het watersysteem door derden

worden geschaard Gemakshalve noem ik dit in het vervolg passief beheer

De artikelen 6 2 en volgende van de Waterwet geven verbodsbepalingen voor het verrichten

van bepaalde handeiingen in het watersysteem Handeiingen zijn alleen toegestaan indien een

vergunning of vrijsteiling is verieend dan wel algemene regeis worden nageieefd

Wordt een decentrale overheid ook verantwoordeiijk voor het passieve beheer indien deze

centraie overheid is aanoewezen op orond van art 3 1 lid 6

De artikelen 6 2 en volgende van de Waterwet spreken over vergunning van Onze Minister of

ten aanzien van regionale wateren het bestuur van het betrokken waterschap
In mijn optiek is het daarom op grond van de Waterwet niet mogelijk om ook deze taak van

vergunningverlening over te dragen aan een decentrale overheid mits de wet wordt gewijzigd

Als mijn redenering klopt betekent dit dat het actieve beheer bij een decentrale overheid

neergelegd kan worden maar het passieve beheer niet Aangezien de gebieden waarvoor men

decentrale overheden wil gaan aanwijzen als witte viekken op de kaart staan aangegeven is

het overigens ook niet mogeiijk dat het rijk vergunningen verieend voor activiteiten die door

derden worden ontplooid
In de zogenaamde witte viekken is het dus aileen mogeiijk om het actief beheer te regelen
maar niet het passieve beheer

Kiopt mijn redenering of zie ik iets over het hoofd

Een andere vraag die in dit kader nog bij mij opkwam was de vraag weike instanties precies in

aanmerking komen om als beheerder te worden aangewezen
Een niet tot het Rijk behorend overheidslichaam is uiteraard een gemeente of provincie Een

waterschap zou ook kunnen maar een havenbedrijf zoals het Havenbedrijf Rotterdam is niet

mogeiijk neem ik aan

Voor de Rotterdamse haven zou de gemeente Rotterdam een optie zijn denk ik Zou ook de

havenmeester aanwezen kunnen worden in jouw optiek

Ik hoor graag van je
Met vriendelijke greet

■

0 2 iU Ze ]

10 2e

10 2e

l1u 2et I

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit berioht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te verwijderen De Staat aat^vaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten
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This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and deiete the message The State accepts no liabiiity for damage of any kind

resuiting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van vvelke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by nnistake you are requested to inform the sender and deiete the message The Stale accepts no liabiiity for damage of any kind

resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aarsprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to iriform the sender and deiete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden ers het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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10 2MH^teLtdBJZ
10 2e | HBJZ

Van

Aan

| 10j 2e|Q 2e

notitie t b v overleg a s donderdagmiddag

dinsdag 2 februari 2016 10 02 28

aanaak aanwiizina veraunninavrii Eiland lent 02022016 doc

Cc HBJZ

Onderwerp
Datum

Bijiagen

A s donderdag om 14u30 hebben| io 2e |en ik een overleg met je over het

vergunningvrij maken van het eiland bij Lent

Ter voorbereiding op dit overleg hebben [no 2e |en ik bijgevoegde notitie opgesteld

GroetenftoiS^
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Wijziging bijiage IV Waterbesluit voor Eiland Lent

HB3Z WIR 2 februari 2016

1 Inleiding
Een van de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier betreft de maatregel

Dijkteruglegging Lent In het kader van deze maatregel is de dijk bij Nijmegen Lent 350 meter

landinwaarts gelegd In het buitengedijkte deel is een nevengeui aangelegd die benedenstrooms op

de Waal aansluit Door het verleggen van de dijk en het graven van de nevengeui is een langgerekt
eiland in de Waal ontstaan hierna eiland Lent

De realisatie van deze maatregel is in de eindfase beland Het realiseren van de maatregel heeft

een grote impact gehad op gebiedsontwikkelingsplannen de Waalsprong van de gemeente

Nijmegen waarmee voor de start van de maatregel al een aanvang was gemaakt In 2005 is in

goed overleg met de gemeente Nijmegen hiervoor een eenmalige vergoeding aan de gemeente
betaald door het Rijk Ook is afgesproken dat de gemeente op een deel van het eiland Lent

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk mag maken woningbouw recreatie Daarvoor zou een deel

van het eiland Lent in het Waterbesluit als vergunningvrij worden aangewezen zodat voor de

ruimtelijke ontwikkelingen geen vergunning o g v art 6 5 onder c van de Waterwet is vereist

Met de gemeente Nijmegen is discussie over de omvang van het aan te wijzen vergunningvrije

gebied De gemeente is van mening dat vrijwel het gehele eiland Lent vergunningvrij dient te

worden gemaakt RWS en DGRW hebben aangegeven dat conform de SNIP 3 beslissing van Onze

Minister alleen het tot 16 m NAP opgehoogde hoogwatervrije deel vergunningvrij zal worden

gemaakt Over de interpretatie van deze SNIP 3 beslissing bestaat tussen Rijk en gemeente
verschil van mening De gemeente is van mening dat in deze SNIP 3 beslissing een groter

vergunningvrij gebied is toegezegd dan RWS en DGRW thans voorstellen Een groter gebied biedt

de gemeente meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen maar biedt onvoldoende

garanties om de afvoercapaciteit van de rivierwater nu en in de toekomst te borgen

Deze discussie is nog niet afgerond Op 16 oktober 2015 heeft de gemeente een brief aan de

minister gestuurd Ook heeft de gemeente de publiciteit gezocht Als reactie op deze brief van

Nijmegen heeft de minister in een brief van 12 november 2015 kenbaar gemaakt dat alleen het

opgehoogde hoogwatervrije deel van 16 m NAP als vergunningvrij zal worden aangewezen De

argumentatie daarbij is dat de minister verantwoordelijk is voor het rivierbeheer en geen groter
deel van het eiland dan het hoogwatervrije deel vergunningvrij wil maken om de afvoercapaciteit
nu en in de toekomst te borgen Het verzoek van de gemeente is derhalve niet gehonoreerd Over

de omvang van het gebied is dus ook geen overeenstemming met de gemeente Het is niet

uitgesloten dat dit in een latere fase nog tot bestuurlijke discussie leidt of dat de gemeente naar

aanleiding van de gebiedsaanwijzing een schadeclaim in gaat dienen

In de brief van de minister is tevens opgenomen dat het gebied naar verwachting per 1 januari
2017 als vergunningvrij zal zijn aangewezen DGRW en RWS hebben HBJZ gevraagd de procedure
voor het aanwijzen van het vergunningvrije gebied in gang te zetten zodat deze aanwijzing per 1

januari 2017 in het Waterbesluit is opgenomen De datum van inwerkingtreding is daarbij gelet op

de gevoeligheid van belang Hieronder wordt eerst ingegaan op de voorbereiding van de

aanwijzing in bijiage IV van het Waterbesluit en de betrokkenheid van andere overheden daarbij

Vervolgens wordt een aantal opties geschetst om de gebiedsaanwijzing in bijiage IV Waterbesluit te

bewerkstelligen

Met RWS is afgesproken dat wij ze uiterlijk 5 februari a s informeren over de te volgen procedure

2 Procedure en betrokkenheid andere overheden

Voor een wijziging van bijiage IV van het Waterbesluit geldt geen voor of nahang Ook schrijft de

Waterwet geen andere procedurele eisen voor zoals de eis dat er met de betrokken andere

beheerders en gedeputeerde staten overeenstemming is bereikt

Een AMvB dient zorgvuldig te worden voorbereid In dat kader dient een ontwerp AMvB voor

consultatie te worden voorgelegd aan de betrokken andere bestuursorganen en de koepels van

206120 0131



andere overheden Dit vioeit ook voort uit de Code Interbestuurlijke Verhoudingen In dit kader ligt
het voor de hand om o a een ontwerp van de AMvB aan de gemeente Nijmegen voor te leggen

Een conceptplanning voor de wijziging van kaartbijiage IV bij het Waterbesluit is opgenomen in de

bijiage

3 Opties voor het wijzigen van kaartbijiage IV Waterbesluit

Wij zien vier opties voor het wijzigen van de kaartbijiage bij het Waterbesluit

Optie 1 Een afzonderlijke AMvB voor de wijziging van kaartbijiage IV Waterbesluit

In de toelichting bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Barro is aangekondigd dat bijiage IV

van het Waterbesluit ook gewijzigd dient te worden voor een gebied boven Kampen Dat betreft

een puur technische wijziging Dat kan ook in deze AMvB worden meegenomen

Optie 2 Meenemen in de wijziging van het Barro

Deze AMvB is reeds in procedure De ministerraad heeft al ingestemd en de voorhang voor de

ontwerp AMvB loopt tot 18 februari 2016 Tevens geldt er nahang de vastgestelde Barro wijziging
dient aan de Eerste en Tweede Kamer te worden aangeboden en te worden gepubliceerd in het

Staatsbiad De wijziging treedt niet eerder in werking dan de eerste dag van de tweede

kalendermaand na de dagtekening van het Staatsbiad

Het ligt o i niet voor de hand om de gebiedsaanwijzing voor het eiland Lent gelet op de discussie

met Nijmegen nog na de voorhang aan deze AMvB toe te voegen Bovendien is het verdere

verloop van de procedure van de Barro wijziging onduidelijk

Optie 3 Meenemen in AMvB Normering rijkskanaaldijken
Een AMvB om de rijkskanaaldijken te normeren is in voorbereiding Deze AMvB wordt vastgesteld

op grond van artikel 2 4 Waterwet Voor deze AMvB geldt geen voor of nahang De beoogde

inwerkingtreding voor deze AMvB is tot nu toe nog 1 juli 2016 en ligt redelijk op schema

De gebiedsaanwijzing kan in deze AMvB worden meegenomen te meer omdat daar ook enkele

kleine herstelwijzigingen worden meegenomen Dat er ook andere onderwerpen in deze AMvB

worden meegenomen die tot bestuurlijke discussie kunnen leiden kan de procedure vertragen
Dit kan tot gevolg hebben dat de wijziging op zijn vroegst per 1 januari 2017 in werking kan

treden Bovendien bestaat dan het risico dat twee wijzigingen van het Waterbesluit parallel gaan

lopen die voor de normering van rijkskanaaldijken en die voor het wetsvoorstel nieuwe normering
zie optie 4 Gelet op de gevoeligheid van het vergunningvrij maken van het eiland Lent is het

niet wenselijk om risico s in de planning te riskeren

Optie 4 Meenemen in AMvB n a v wetsvoorstei nieuwe normering
Hiervoor geldt hetzelfde als onder optie 3 Gelet op de discussies over de nieuwe normen voor de

primaire waterkeringen is het de vraag of het wetsvoorstei en derhalve ook de AMvB op 1 januari
2017 in werking kunnen treden De discussies omtrent de normering maken het ook minder voor

de hand liggend om daarbij ook nog andere onderwerpen mee te nemen
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Bijiage Voorlopige planning

Actie Wie Start Gereed

Ontwerp amvb gereed
tekst opstellen
kaarten maken

HBJZ

DGRW

RWS RvR

januari 2016 maart 2016

maart 2016 april 2016Wetgevingstoets HBJZ HBJZ

HUFtoets DGRW

RWS CD

april 2016 april 2016

afstemmen IPO VNG UvW

afstemmen gemeente en provincie

DGRW april 2016 juni 2016

RWS

Agenderen CEZIM DGRW Uiterlljk 18 jull
2016

Aanleveren CEZIM DGRW 9 augustus
2016

Advies CEZIM DGRW 9 augustus
2016

Behandeling CEZIM 17 augustus
2016

Aanleveren REZIM HBJZ 23 augustus
2016

Behandeling REZIM 30 augustus
2015

Behandeling MR 2 September
2016

Voordracht HBJZ 19 September
2016

Raad van State 26 September
2016

21 november

2016

Nader rapport en ontwerpbesluit

opstellen tekenboek gereed

HBJZ

DGRW

21 november

2016

19 december

2016

Vaststelling en publicatie 19 december

2016

1 januari 2017HBJZ
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Wijziging bijiage IV Waterbesluit voor Eiland Lent

HB3Z WIR 2 februari 2016

1 Inleiding
Een van de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier betreft de maatregel

Dijkteruglegging Lent In het kader van deze maatregel is de dijk bij Nijmegen Lent 350 meter

landinwaarts gelegd In het buitengedijkte deel is een nevengeui aangelegd die benedenstrooms op

de Waal aansluit Door het verleggen van de dijk en het graven van de nevengeui is een langgerekt
eiland in de Waal ontstaan hierna eiland Lent

De realisatie van deze maatregel is in de eindfase beland Het realiseren van de maatregel heeft

een grote impact gehad op gebiedsontwikkelingsplannen de Waalsprong van de gemeente

Nijmegen waarmee voor de start van de maatregel al een aanvang was gemaakt In 2005 is in

goed overleg met de gemeente Nijmegen hiervoor een eenmalige vergoeding aan de gemeente
betaald door het Rijk Ook is afgesproken dat de gemeente op een deel van het eiland Lent

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk mag maken woningbouw recreatie Daarvoor zou een deel

van het eiland Lent in het Waterbesluit als vergunningvrij worden aangewezen zodat voor de

ruimtelijke ontwikkelingen geen vergunning o g v art 6 5 onder c van de Waterwet is vereist

Met de gemeente Nijmegen is discussie over de omvang van het aan te wijzen vergunningvrije

gebied De gemeente is van mening dat vrijwel het gehele eiland Lent vergunningvrij dient te

worden gemaakt RWS en DGRW hebben aangegeven dat conform de SNIP 3 beslissing van Onze

Minister alleen het tot 16 m NAP opgehoogde hoogwatervrije deel vergunningvrij zal worden

gemaakt Over de interpretatie van deze SNIP 3 beslissing bestaat tussen Rijk en gemeente
verschil van mening De gemeente is van mening dat in deze SNIP 3 beslissing een groter

vergunningvrij gebied is toegezegd dan RWS en DGRW thans voorstellen Een groter gebied biedt

de gemeente meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen maar biedt onvoldoende

garanties om de afvoercapaciteit van de rivierwater nu en in de toekomst te borgen

Deze discussie is nog niet afgerond Op 16 oktober 2015 heeft de gemeente een brief aan de

minister gestuurd Ook heeft de gemeente de publiciteit gezocht Als reactie op deze brief van

Nijmegen heeft de minister in een brief van 12 november 2015 kenbaar gemaakt dat alleen het

opgehoogde hoogwatervrije deel van 16 m NAP als vergunningvrij zal worden aangewezen De

argumentatie daarbij is dat de minister verantwoordelijk is voor het rivierbeheer en geen groter
deel van het eiland dan het hoogwatervrije deel vergunningvrij wil maken om de afvoercapaciteit
nu en in de toekomst te borgen Het verzoek van de gemeente is derhalve niet gehonoreerd Over

de omvang van het gebied is dus ook geen overeenstemming met de gemeente Het is niet

uitgesloten dat dit in een latere fase nog tot bestuurlijke discussie leidt of dat de gemeente naar

aanleiding van de gebiedsaanwijzing een schadeclaim in gaat dienen

In de brief van de minister is tevens opgenomen dat het gebied naar verwachting per 1 januari
2017 als vergunningvrij zal zijn aangewezen DGRW en RWS hebben HBJZ gevraagd de procedure
voor het aanwijzen van het vergunningvrije gebied in gang te zetten zodat deze aanwijzing per 1

januari 2017 in het Waterbesluit is opgenomen De datum van inwerkingtreding is daarbij gelet op

de gevoeligheid van belang Hieronder wordt eerst ingegaan op de voorbereiding van de

aanwijzing in bijiage IV van het Waterbesluit en de betrokkenheid van andere overheden daarbij

Vervolgens wordt een aantal opties geschetst om de gebiedsaanwijzing in bijiage IV Waterbesluit te

bewerkstelligen

Met RWS is afgesproken dat wij ze uiterlijk 5 februari a s informeren over de te volgen procedure

2 Procedure en betrokkenheid andere overheden

Voor een wijziging van bijiage IV van het Waterbesluit geldt geen voor of nahang Ook schrijft de

Waterwet geen andere procedurele eisen voor zoals de eis dat er met de betrokken andere

beheerders en gedeputeerde staten overeenstemming is bereikt

Een AMvB dient zorgvuldig te worden voorbereid In dat kader dient een ontwerp AMvB voor

consultatie te worden voorgelegd aan de betrokken andere bestuursorganen en de koepels van
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andere overheden Dit vioeit ook voort uit de Code Interbestuurlijke Verhoudingen In dit kader ligt
het voor de hand om o a een ontwerp van de AMvB aan de gemeente Nijmegen voor te leggen

Een conceptplanning voor de wijziging van kaartbijiage IV bij het Waterbesluit is opgenomen in de

bijiage

3 Opties voor het wijzigen van kaartbijiage IV Waterbesluit

Wij zien vier opties voor het wijzigen van de kaartbijiage bij het Waterbesluit

Optie 1 Een afzonderlijke AMvB voor de wijziging van kaartbijiage IV Waterbesluit

In de toelichting bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Barro is aangekondigd dat bijiage IV

van het Waterbesluit ook gewijzigd dient te worden voor een gebied boven Kampen Dat betreft

een puur technische wijziging Dat kan ook in deze AMvB worden meegenomen

Optie 2 Meenemen in de wijziging van het Barro

Deze AMvB is reeds in procedure De ministerraad heeft al ingestemd en de voorhang voor de

ontwerp AMvB loopt tot 18 februari 2016 Tevens geldt er nahang de vastgestelde Barro wijziging
dient aan de Eerste en Tweede Kamer te worden aangeboden en te worden gepubliceerd in het

Staatsbiad De wijziging treedt niet eerder in werking dan de eerste dag van de tweede

kalendermaand na de dagtekening van het Staatsbiad

Het ligt o i niet voor de hand om de gebiedsaanwijzing voor het eiland Lent gelet op de discussie

met Nijmegen nog na de voorhang aan deze AMvB toe te voegen Bovendien is het verdere

verloop van de procedure van de Barro wijziging onduidelijk

Optie 3 Meenemen in AMvB Normering rijkskanaaldijken
Een AMvB om de rijkskanaaldijken te normeren is in voorbereiding Deze AMvB wordt vastgesteld

op grond van artikel 2 4 Waterwet Voor deze AMvB geldt geen voor of nahang De beoogde

inwerkingtreding voor deze AMvB is tot nu toe nog 1 juli 2016 en ligt redelijk op schema

De gebiedsaanwijzing kan in deze AMvB worden meegenomen te meer omdat daar ook enkele

kleine herstelwijzigingen worden meegenomen Dat er ook andere onderwerpen in deze AMvB

worden meegenomen die tot bestuurlijke discussie kunnen leiden kan de procedure vertragen
Dit kan tot gevolg hebben dat de wijziging op zijn vroegst per 1 januari 2017 in werking kan

treden Bovendien bestaat dan het risico dat twee wijzigingen van het Waterbesluit parallel gaan

lopen die voor de normering van rijkskanaaldijken en die voor het wetsvoorstel nieuwe normering
zie optie 4 Gelet op de gevoeligheid van het vergunningvrij maken van het eiland Lent is het

niet wenselijk om risico s in de planning te riskeren

Optie 4 Meenemen in AMvB n a v wetsvoorstei nieuwe normering
Hiervoor geldt hetzelfde als onder optie 3 Gelet op de discussies over de nieuwe normen voor de

primaire waterkeringen is het de vraag of het wetsvoorstei en derhalve ook de AMvB op 1 januari
2017 in werking kunnen treden De discussies omtrent de normering maken het ook minder voor

de hand liggend om daarbij ook nog andere onderwerpen mee te nemen
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Bijiage Voorlopige planning

Actie Wie Start Gereed

Ontwerp amvb gereed
tekst opstellen
kaarten maken

HBJZ

DGRW

RWS RvR

januari 2016 maart 2016

maart 2016 april 2016Wetgevingstoets HBJZ HBJZ

HUFtoets DGRW

RWS CD

april 2016 april 2016

afstemmen IPO VNG UvW

afstemmen gemeente en provincie

DGRW april 2016 juni 2016

RWS

Agenderen CEZIM DGRW Uiterlljk 18 jull
2016

Aanleveren CEZIM DGRW 9 augustus
2016

Advies CEZIM DGRW 9 augustus
2016

Behandeling CEZIM 17 augustus
2016

Aanleveren REZIM HBJZ 23 augustus
2016

Behandeling REZIM 30 augustus
2015

Behandeling MR 2 September
2016

Voordracht HBJZ 19 September
2016

Raad van State 26 September
2016

21 november

2016

Nader rapport en ontwerpbesluit

opstellen tekenboek gereed

HBJZ

DGRW

21 november

2016

19 december

2016

Vaststelling en publicatie 19 december

2016

1 januari 2017HBJZ
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f10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

HBJZ

£hbj^[e|0K2e HBJZ

FW check varik heeselt

woensdag 3 februari 2016 15 52 35

TK

DGRWVan

Verzonden woensdag 3 februari 2016 14 00

10 2e

DGRWAan HBJZ

Ondeh verp hW check varik heeselt

ter info achterl info

10 2e10 2e

met vriendelijke groet

10 2e

10

Ministerie van Infrastructuuren Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

e malhT I0 2e |@minienm nl

tel I0 2e I

Van I0 2e DGRW

Verzonaen woensdaoj februari 2016 13 30

Aan

Onderwerp FW check varik heeselt

Bij deze de mail van

weet niet wat | io 2e [precies heeft doorgestuurd

Hoop dat dit aansluit op de vraag van TK van vanochtend

NB graag bij punt 1 van begin maart maken naar verwachting in maart

10 2e DGRW

10 2e

10 2e DGRWVan

Verzonden vriidaq 29 ianuari 2016 14 27

Aan 10 2eDGRW DGRW10 2e 10 2e

DGRW

Onderwerp Fwd check varik heeselt

ti

Begin doorgestuurd bericht

Van DBO L

Datum 29 januari 2016 2 09 15 p m GET

Aan ^

Kopie

Onderwerp RE check varik heeselt

Dankjewell iQ 2e ]
Ik ga het vandaag versturen en laat het weten als er nog ontwikkelingen zijn
Goed weekend

gnninienm nl10 2e 1Q 2e

DGRW J 5 minienm nl1 10 2e

10 2e DBO io 2e giminienm nl

10 2e

Van DGRW10 2e

Verzonden vrnaag I i ianuari 2016 14 06

Aanil 1Q 2e DBO
10 2eCC DBO

Ondeiwem Re check varik heeselt

Beste io 2e

Hieronder ons voorstel Het lastige is dat de verkenning gestart is na het BO Echter de

alternatieven kunnen zowel worden aangedragen in het gesprek om te komen tot het

gedragen startdocument maar ook nog in de eerste fasen van de MIRT verkenning tot

en met de analytische fase die loopt tot najaar 2016
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Groet

10 2e

Beste |lOK2e^
Je vroeg me nog naar de motie Smaling cs over Varik Heeselt De motie is op 30 november

ontraden omdat er in het BO MIRT van 25 dagen ervoor op voorstei van de regionaie partijen ai

tot een MIRT verkenning was besloten Maar we voeren de motie natuurlijk wel uit De

volgende punten zijn van belang
1 De motie van 30 november vraagt ons om geen MIRT verkenning te starten voor er

overleg is geweest en naar alternatieven is gekeken Daarom gaat initiatiefnemer

provincie Gelderland samen met lenM het gesprek aan met de gemeente Neerijnen
waterschap Rivierenland en mensen in het gebied om tot een gedragen startdocument

voor de MIRT verkenning te komen Dit startdocument wordt naar verwachting begin
maart vastgesteld door de Minister en de regionaie partijen

2 Conform de motie is er ruimte voor het aandragen van alternatieven van de

hoogwatergeul
3 In het BO MIRT van 5 november en het Nationaal Waterplan is afgesproken dat er een

ruimtelijke reservering wordt gemaakt dat gebeurt in het Barro dat nu voorligt
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10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

CLOK2eJO 2e

FW planidentifica tienumnner NLIMRO OOOO ImamllBarro 2020

dinsdag 9 februari 2016 11 10 54

met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuuren Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

e mail io 2e g minienm nl

tel ioK2e

Van [
Verzonden dinsdag 9 februari 2016 10 43

Aan

Onderwerp FW planidentifica tienummer NL IMRO OOOO ImamllBarro 2020

Hoi I 10 2e |en 10 2e

de 18® sluit de termijn pas maar deze en de volgende mail al ingekomen

Graag vast een beetje nadenken over reactie

Ik ga ervan uit dat jullie die als alles binnen is voorbereiden

en dat ik samen met participatie en HBJZ

voor bundeling en doorgeleiding naar MIN middels aangepaste Amvb op basis globale
reactie onzerzijds en meer gedetailleerd een Nota van Antwoord zorg Mogelijk gaat het

VAO in week 9 ook nog wat werk van jullie vragen

Vragen of aankaarten problemen staat uiteraard vrij We overleggen nog over de exacte

planning Succes

met vriendelijke groet

] DGRW10 2e

} DGRWDGRW [ 10 2e10 2e

10 {2e

Ministerie van Infrastructuuren Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

e mail ^minienm nl10 2e

tel 1Q 2e

Van Postbus Barro

Verzonden dinsdag 9 februari 2016 10 28

] DP [ DGRW

Onderwerp FW planidentifica tienummer NL IMRO OOOO ImamllBarro 2020

Aan 10 {2e 10 2e

10 2e I 10 2e

Afgelopen donderdag 4 2 2016 bijgaande zienswijze binnen gekomen
buiten verzoek

Groet

iq 10 2e

Van | iQ 2e [j I0 2e [apianet nlj
Verzonden donderdag 4 februari 2016 14 12

Aan Postbus Barro

Onderwerp planidentifica tienummer NL IMRO OOOO ImamllBarro 2020

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Ruimtelijke OntwikkelingPostbus 20901 2500

EX Den Haag‘Of digitaal’ via| 1Q ^
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Heesselt 4 februari 2016

Betreft zienswijze met planidentifica tienummer NL IMRO 0000 ImamllBarro 2020

Geacht Ministerie

Hierbij maak ik bezwaar tegen bet onderstaande plan voor de aanleg van een

HOOGWATERGEUL bij VARIK HEESSELT
Voor de genoemde Hoogwatergeul Varik Heesselt is een nieuwe gebiedsreservering in het Barro

opgenomen

Op biz 27 staat onder andere

Wijziging van de gebiedsreserveringen voor de lange termijn De artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van

het Barro regelen dat in een resen eringsgebied voor toekomstige rivierverruiming geen nieuwe

grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die toekomstige
rivierverruimende maatregelen kunnen belemmeren In het kader van het deltaprogramma is

onderzoek verricht naar deze gebiedsreserveringen In de Tussentijdse wijziging van het

Nationaal Waterplmi 2009 20158 is a^gekondigd dat de gebiedsreserveringen worden

aangepast op basis van de nieuwste inzichten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen
Ad 3 Gebiedsreserveringen bij Heesselt en voor de Hoogwatergeul Varik HeesseltDe

gebiedsreservering voor de maatregel Dijkteruglegging Heesselt is komen te vervallen omdat er

een alternatieve maatregel voor in de plaats komt de maatregel Hoogwatergeul Varik Heesselt

Omdat de lange termijn taakstelling langs de Waal niet in zijn geheel met buitendijkse

maatregelen gerealiseerd kan worden blijft een maatregel indie regio noodzakelijk Dit was in

de PKB Ruimte voorde Rivier reeds gesignaleerd en is in onderzoeken in het kader van het

deltaprogramma bevestigd Het aanleggen van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt levert een

aanzienlijke waterstanddaling op waarmee de lange termijn opgave gerealiseerd kan worden

Over dit pakket bestaat bestuurlijke overeenstemming tussen de betrokken overheden De

gebiedsreservering bij Heesselt is daarom vervallen

Voor de genoemde Hoogwatergeul Varik Heesselt is een nieuwe gebiedsreservering in het Barro

opgenomen

Hoogachtend

10 2e

0344 10 2e

206122 0133



} DGRW10 2eVan

Aan

Onderwerp
|CHE250K2e
FW Zienswijze op wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordering i v m de herziering van

de beleidslijn kust en enige andere wijzigingen

dinsdag 9 februari 2016 11 11 25Datum

met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

e mail io 2e | minienm nl

tel io 2e n

DGRW

Verzonden dinsdag 9 februari 2016 10 43

Aan

Onderwerp FW Zienswijze op wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening i v m

de herziening van de beleidslijn kust en enige andere wijzigingen
zie vorige mail

met vriendelijke groet

Van 10 2e

DGRW [ }dgrw10 2e 10 2e

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

e mail

tel I0 2e

1i minienm nl1Q 2e

Van Postbus Barro

Verzonden dinsrian 9 februari 2016 10 29

Aan

Onderwerp FW Zienswijze op wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening i v m

de herziening van de beleidslijn kust en enige andere wijzigingen
10 2e

Afgelopen zaterdag 6 2 2016 bijgaande zienswijze binnen gekomen
Groet

10 2e DGRWDP 10 2e

10 2e
7

10 | 10 2e

Van

Verzonden zaterdag 6 februari 2016 15 08

Aan Postbus Barro

Onderwerp Zienswijze op wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening i v m de

herziening van de beleidslijn kust en enige andere wijzigingen
Aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Ruimtelijke Ontwikkeling

HierbiJ stuur ik u mijn Zienswijze op Wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke

ordening i v m de herziening van de Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen gepubliceerd in

de Staatscourant van 20januari 2016

Ik maak bezwaar tegen de voorgenomen gebiedsreservering voor de HoogwatergeuI Varik

Heesselt

Het is niet bekend welk effect de HoogwatergeuI Varik Heesselt zal hebben op de Heesseltsche

10 2e n0 2e [j 10 2eT

206123 0134



Uiterwaarden en de uitvoering van het project herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Het project herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden nnoet een no regret nnaatregel zijn wat

dus niet meer gegarandeerd kan worden bij de uitvoering van de HoogwatergeuI Varik Heesselt

Daarnaast maak ik ook bezwaarop de gebiedsreservering en uitvoering van de HoogwatergeuI

Varik Heesselt omdat de kans groot is dat er daardoor ineens heel veel water de Heesseltsche

Uiterwaarden in wordt geloodst waardoor ik als bewoner vaker en langer op een eiland kom te

zitten als nu het geval is

Een van de gevolgen is dat mijn grond nnet gebouwen in waarde daalt en ik in de tijd dat ik er

woon schade zal ondervinden

Door het gebied voor langere tijd op slot te gooien is het een groot risico om te investeren en is

het niet mogelijk om eventueel je huis eigendom redelijkte verkopen in die periode

Met yriendelijke groet

l 10 2e |

10 2e

206123 0134



] DGRW1Q 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

}HBJZ pB1EejQ 2e10 2e

Barro

woensdag 10 februari 2016 14 39 40

WAAI ZTNMTfl ndf

met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastmctuuren Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

e mail I0 2e gminienm nl

tel io 2e I

Van [
Verzonden woensdag 10 februari 2016 14 02

Aan | io} 2e DGRW

Ondeiwerp
Deze ter verwachten reactie is gisteren bij PP ingekomen
met vriendelijke groet

DGRW10 2e

DGRW10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuuren Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

e mail | I0 2e ^minienm nl

tel lOK2e I
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Zienswijze betreffende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
in verband met de herziening van de Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen

Varik Tfebruari 2016

Geachte minister

Tot en met IS februari 2016 ligt het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
in verba nd met de herziening van de Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen hierna

Besluit genoemd ter inzage Gedurende deze periode kan door eenieder een zienswijze

worden ingediend tegen dit Besluit

De Vereniging Waalzinnig gevestigd te Varik kan zich met de inhoud het Besluit niet

verenigen en maakt middels voorliggend schrijven gebruik van de mogelijkheid tot het

indienen van een zienswijze op het deel ad3 Gebiedsreserveringen bij Heesselt en voorde

HoogwatergeuI Varik Heesselt In het voorliggende Besluit wordt voorgesteld om de

gebiedsreservering bij Heesselt voor de voor de maatregel dijkteruglegging Heesselt te laten

vervallen omdat er een alternatieve maatregel voor in de plaats komt de maatregel

HoogwatergeuI Varik Heesselt

Inleiding
Met de vereniging Waalzinnig vertegenwoordigd 72 gezinnen willen wij de ontwikkelingen
betreffende de geplande hoogwatergeui in de Waal tussen Varik Ophemert aan de ene zijde
en Heesselt aan de andere zijde kritisch volgen

Wij staan op het standpunt dat deze hoogwatergeui er alleen mag komen als deze absoluut

100 noodzakelijk isvoorde veiligheid van Nederland Maarzolang er nog onduidelijkheid is

over

Hoe Duitsland met zijn hoogwater gaat omspringen Als de Duitse plannen in de lijn

liggen van de onlangs besloten maatregelen om land onder water te zetten en rivier

verruimende projecten op te starten om de waterstand in de Rijn te verlagen en dus

voor andere opties kiest dan het verhogen van dijken hebben wij in Nederland geen

hoger water meer te vrezen Alleen als Duitsland zijn dijken drastisch gaat verhogen

waarop nog niets wijst dan kan mogelijk de waterstand bij Lobith kritische waarden

gaan krijgen

1

Oferooitde in het Deltaplan rivieren genoemde afvoervolumes gaan komen 18 000

mVs in 2100 Hier zetten gerenommeerde wetenschappers vraagtekens bij

Bovendien verwachten experts dat Duitsland geen ingrepen gaat doen die de afvoer

in Nederland veel gaat verhogen veel steden liggen direct aan de Rijn en kunnen een

hogere waterstand niet gebruiken

2

Zolang dit allemaal onduidelijk is is zelfs het plannen van een dergelijke hoogwatergeui veel

te vroeg

206124 0135



Bedenkingen tegen dit Besluit

1 In de Tweede kamer is de Motie Smaling aangenomen Door de gebiedsreservering voor de

maatregel Dijkteruglegging Heesselt te laten vervallen worden alternatieven of combinaties

van alternatieven voor een hoogwatergeui uitgesioten In de motie wordt met klem gevraagd
om innovatieve alternatieven meete nemen bij verdere behandeling van de Hoogwatergeui
Varik Heesselt en deze alternatieven voor nader onderzoek voor te dragen bij de minister en

de Tweede Kamer

2 In tegenstelling tot het gestelde in het besluit is er over de maatregel Hoogwatergeui Varik

Heesselt geen bestuurlijke overeenstemming tussen de betrokken overheden De

gemeenteraad van Neerijnen heeft tegen deze maatregel gestemd bij het vaststellen van de

structuurvisie Waalweelde West en de meerderheid van de Tweede kamer heeft ingestemd
met de motie Smaling dus een bredere blik dan uitsluitend een GeuI

3 De principiele vraag blijft of de hoogwatergeui die effectieve maatregel is die tot een fors

waterstand verlagend effect van 45 tot 52 cm in de bovenstrooms gelegen gebieden zal

leiden Dit is niet wetenschappelijk onderbouwd Hiermee is tot heden de vraag van nut en

noodzaak niet beantwoord Hier is meermaals door de bewoners van het getroffen gebied
om gevraagd Momenteel loopt er bij Wageningen University and Research Centre in

opdracht van de Vereniging Waalzinnig een onderzoek naar de wetenschappelijk

grondslagen voor de aanname van 18 000 m3 per seconde De rapportage wordt medio

maart 2016 gepubliceerd
4 De dijkversterkingen in ons gebied die momenteel door het Waterschap Rivierenland ter

voorbereiding is genomen kan minstens zo grote impact op de effectiviteit van de

waterstand hebben

5 Voor de genoemde Hoogwatergeui Varik Heesselt is een nieuwe gebiedsreservering in het

Barro opgenomen Gezien de bovenstaande argumenten is dit veel te vroeg in hettraject
De MIRT procedure is nog niet opgestart voor de aanleg van de Hoogwatergeui Varik

Heesselt en

Tot slot verzoek aan de Minister

Het komt de Vereniging Waalzinnig voor dat de besluitvorming rond Barro voor de

genoemde Hoogwatergeui Varik Heesselt tot op heden een louter politieke besluitvorming
is in plaats van een besluitvorming die stoelt op actuele wetenschappelijke inzichten en

feiten De Vereniging Waalzinnig hecht aan een goede besluitvorming die op lange termijn

economisch en maatschappelijk verantwoord is en niet aan een snelle besluitvorming
waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze de ogenschijnlijke korte termijn

voordelen op de lange termijn ruimschoots teniet doet Immers de nadelige gevolgen voor

het gebied zijn blijvend

De Vereniging Waalzinnig verzoekt de Minister dan ookom niet overhaast vooruit te lopen
door het opieggen van een Barro op het gebied van de hoogwatergeui voordat er voldoende

rulmte is gegeven voor grondig onderzochte alternatieven die meegenomen kunnen worden

bij de afwegingen voor het al dan niet instemmen met de hoogwatergeui die voor het

betreffende gebied van de provincie en haar inwoners zulke verstrekkende gevolgen heeft

Daarnaast de gebiedsreservering voorlopig te handhaven voor de maatregel Dijkteruglegging

Heesselt totdat de gehele besluitvorming rond nevengeui en alternatieven is afgerond

206124 0135



Met vriendelijke groet

Bestuur Waalzinnig

10 2e

0344 10 2e

liO 2eBwaalzinnig nl

206124 0135



]dgrw
JHBJZ [Q13 2eTlO 2e

10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

T HBJZ10 2e

FW NL IMRO OOOO ImamliBarro 2020

dinsdag 16februari 2016 16 15 33

Var kHfieselt l f10K2e Indf

Antwoordr 1Q 2e I 20160216 docx

met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuuren Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

e mail io 2e gminienm nl

tel 10 2e H

DGRWVan 10 2e

Verzonden dinsdag lb tebruari 2016 15 57

Aan [
CC Postbus Barro [
Onderwerp RE NL IMRU UUOO ImamliBarro 2Q2Q

10 2e

DGRWDP 10 2e10 2e

Beste

Hierbij net antwoord op de vraag waar u een kaart kan vinden welke percelen onder het

reserveringsgebied in de Barro vallen

In het bijgevoegde document heb ik de mogelijkheden om het plan te vinden op

www ruimtelijkeplannen nl beschreven

Tevens hebben we voor u speciaal een kaart gemaakt met daarop de percelen die in het

reserveringsgebied liggen
Ik hoop hiermee dat u vraag voldoende beantwoord is

Met vriendelijk groet

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Directoraat generaal Ruimte en Water

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling

Afdeling Ruimtelijke Ontwerp
Plesmanweg 1 6 | 2597 JG | Den Haag |
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

10 2e

10 2eT070

M [ 10K2e

I0 2e ~Dminienm nl

10 2e

10 2e 1SiQmail com]Van

Verzonden donderdag 11 februari 2016 19 37

Aan Postbus Barro

Onderwerp NL IMRO OOOO ImamllBarro 2020

Beste mensen

In de staatscourant wordt Barro NL IMRO OOOO Imaml lBarro 2020 genoemd Deze

bestaat echter niet op www ruimtelijkeplannen nl Ik zie op de kaartjes van Nederland dat

er wel een streep staan bij de dorpen Varik en Heesselt in de Betuwe Kunt u aangeven

waar ik een kaartje kan vinden welke percelen in deze dorpen onder dit Barro gaan vallen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

206126 0136
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Beste io 2e

Hierbij het antwoord op uw vraag gesteld via de mail op 11 2 2016 met als onderwerp
NL IMRO OOOO ImamllBarro 2020 Waarbij u vraagt waar de kaart beschikbaar is met het

reserveringsgebied Varik Heeselt

Hoe te vinden op www rutmteliikeDiannen nl

Normaal gesproken kan vanuit de publicatie van de Staatscourant rechtstreeks op de link met in dit

geval NL IMRO OOOO ImamllBarro 2020 geklikt worden en komt u automatisch bij
www ruimteiiikeplannen nl terecht in het juiste plan We constateerden echter zelf dat de link

helaas niet goed werkt

Bij het rechtstreeks benaderen van www ruimtelijkeplannen nl is het plan op verschillende

manieren te vinden

Onder het menu plan bekijken en dan kiezen voor algemene regels overheden dan komt er

een uitgebreid zoekmenu Vervolgens kan gezocht worden op

locatie door een adres op te geven Er komen dan alle plannen tevoorschijn die op die

locatie Dat zijn er ongetwijfeld heel veel maar deze moet ertussen staan Door op het

juiste plan te klikken komt u in het plan terecht

naam door hier besluit algemene regels ruimtelijke ordening in te vullen dan krijg je
een lijstje met 6 Barrro plannen De bovenste is dan de juist door daar op te klikken komt

u in het plan terecht

id door hier NL IMRO OOOO ImamllBarro 2020 in te vullen komt u rechtstreeks in het

plan terecht

Dan komt de kaart beschikbaar van heel Nederland U kunt vervolgens zover u wilt inzoomen

ledere keer zal de ondergrond steeds gedetailleerder worden weergegeven

Het reserveringsgebied is als een vlak weergegeven Als er ver wordt ingezoomed dan is alleen een

rood vlak zichtbaar Dit kan met de knop transparantie boven de kaart transparanter worden

gezet zodat de ondergrond zichtbaar wordt

Met de knop ondergrond kan gekozen worden voor een andere ondergrond Om ook de

perceelsgrenzen zichtbaar te krijgen moet gekozen worden voor Topografie Perceelsgrenzen

Een voorbeeld van het gebruik van deze 2 knoppen is getoond in onderstaande screendump van

www ruimtelijkeplannen nl

206126 0136
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Omdat u in de mail duidelijk aangeeft dat u vooral interesse heeft welke percelen in het

reserveringsgebied vallen hebben we speciaal voor u een kaart gemaakt Hierin is het

reserveringsgebied geprojecteerd op de Kadastrale Kaart De Kadastrale Kaart is per 1 januari voor

iedereen beschikbaar via www pdok nl De kaart is een pdf gemaakt voor AO formaat dus houd

daar rekening mee als u deze wilt printen

Ik hoop dat ik hiermee u vraag voldoende heb beantwoord Mocht u ondanks toch nog vragen

hebben over de beschikbaarheid van kaarten of bestanden op dit vlak dan kunt u contact via

onderstaande gegevens

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Directoraat generaai Ruimte en Water

Di recti e Ruimtelijke Ontwikkeling

Afdeling Ruimtelijke Ontwerp

Plesmanweg 1 6 | 2597 JG | Den Haag | 10 2e

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

T 070 I0 2e

M 1Q 2e

1 minienm nl10K2e

206126 0136



10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

}HBJZ| lOX2e 1 DGWB1 HBJZ 10 2e[\ lu t2ejo 2e

FW Zienswijze Barra NL IMRO OOOO ImamllBarro 2020

dinsdag IBfebruari 2016 15 31 37

en de laatste op dit moment

met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Posthus 20901

2500 EX Den Haag
e mail 10 2e ^inienm nl

tel I 1U 2eT

Oorspronkelijk bericht

Van Postbus Barro

Verzonden dinsdag 16 februari 2016 14 49

Aan 10 2e DP

CC [ ] DGRW

Onderwerp FW Zienswijze Barro NL IMRO OOOO Imaml lBarro 2020

ToiTge

OorspronkeUik bericht

Van I 10 2e [|
Verzonden maandag 15 februari 2016 16 30

Aan Postbus Barro

CC info@bommelbeef nl

Onderwerp Zienswijze Barro NL IMRO OOOO Imaml lBarro 2020

@ic1oud com10 2e

Geachte heer mevrouw

Hierbij wil ik U de zienswijze geven van veehouderij Bommelbeef Bommelsestraat 82 406IRG Ophemert
telnr 06| 10 2e@^ e mail info@bommelbeefnl

Het lijkt erop dat de nevengeul Varik Heesselt definitief is nu de Barro voor de dijkteruglegging te Heesselt

eraf is gehaald
het is onduidelijkhoelang de Barro op het gebiedblijft liggen 2 jaar Sjaarof noglanger Onduidelijkheid

voor bewoners en ondememers is dus erg groot
er wordt gesteld dat grootschalige intensieve ontwikkeling niet mogelijk is wat zijn de normen die gehanteerd

gaan worden Nog meer onduidelijkheid dus

kan gebied rechtstreeks liggend aan het Barrogebied wel ontwikkeld worden

is bestemmingswijziging mogelijk van b v veehouderij of akkerbouw naar bijv boomgaard of klein fruit als

aardbeien Is dit niet mogelijk zit het gebied op slot

Er is veel meer grond gereseireerd dan de 3 opties voor een eventuele nevengeul
Is hier een reden voor te geven

er zal een behoorlijke waardevermindering optreden van grond en gebouwen binnen het Barrogebied ook zal

er zeer zeker waardevermindering optreden van gronden en gebouwen die direct aan het gebied grenzen Hoe

gaat men om met deze planschade
er moet snel duidelijkheid komen wat er gaat gebeuren in ons gebied t a v de nevengeul veiligheid is

belangrijk maar een snelle adequate besluitvorming voor bewoners en ondememers eveneens

I0 2e

206127 0137



Bommelsestraat 82

4061 RGk

06| 10 2e

Mail info@bommelbeef nl

Verstuurd vanaf mijn iPad
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[ 1 DGRW10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

HBJZj 1Q 2e ]■ DGWBCHE2e]o 2e

l W zienswijze hoogwatergejl

dinsdag 16februari 2016 15 30 47

HBJZ 10 2e

met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuuren Milieu DGRW

Plesmanweg 1 6

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

e mail I0 2e | minienm nl

tel io 2e

Van Postbus Barro

Verzonden flinsrIaQ 16 fehmari 2016 14 49

flatvl f1oVr2e [ HP

^ DGRW

Onderwerp FW zienswijze hoogwatergeui

CC 10 2e

Van | I0 2e | [[
Verzonden dinsdag 16 februari 2016 14 44

Aan Postbus Barro

Onderwerp zienswijze hoogwatergeui

10 2e

Aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Directie Ruimte Ontwikkeling

Ophemert 16 februari 2016

Geachte directie

In de nota van toelichting bij het besluit Algemene regels RO etc van de minister van

Infrastructuur en Milieu schrijft u onder punt 4 de gebiedsreservering Reevediep en dan onder

ad 3 de gebiedsreservering bij Heeselt en voor de Hoogwatergeui Varik Heesselt dat Over dit

pakket gedoeld wordt op het aanleggen van een Hoogwatergeui bij Varik Heesselt bestaat

bestuurlijke overeenstemmingtussen de betrokken overheden

Wij beschouwen de lokale overheid de gemeente Neerijnen als een direct betrokken overheid

De gemeenteraad van Neerijnen heeft nog geen uitspraak willen doen over nut en noodzaak van

zo n Hoogwatergeui De door u gegeven toelichting op uw besluit is o i dan ook onjuist

De toelichting roept het gevoel op dat wat wij er als gemeenteraad ook van vinden het er in feite

niets toedoet

In dit verband wijzen wij u erop wellicht ten overvloede dat ook de Tweede Kamer door het

aannemen van de motie Smaling geen definitieve uitspraak heeft gedaan overde noodzaak van

de Hoogwatergeui Er dient ruimte te zijn voor alternatieven De motie vraagt ook om overleg

met ons als gemeente

De Tweede kamer beschouwt ons dus als een direct betrokken overheid

Wij dringen erdan ook op aan de toelichting op uw besluit aan te passen aan de feitelijke

situatie m a w aan onze zienswijze

Hoogachtend

Namens de fractie van Voor Neerijnen in de raad van Neerijnen

E J van Tellingen
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Ministerie van Infrastructuuren Milieu

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 20901

2500 EX Den Haag
| nninienm nl10 2g

global legalDe stille maatschap 10 2e

en io 2e aus310 2e

1Q 2^

10 2e

Betreft Zienswijze op Voorpublicatie
tot wijziging van het Barro in verband met de herziening van de Beleidslijn kust en enige andere

wijzigingen NLIMRO 0000 lmam11Barro 2020

Amsterdam 15 februari 2016

Weledelgestrenge M H Schultz van Haegen Maas Geesteranus en Hoofddirectie Bestuurlijke en

Juridische Zaken

en| io 2e | io 2e | dien ikNamens clienten Maatschap
hierbij hun zienswijzen in tegen het Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regeis ruimtelijke
ordening in verband met de herziening van de Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen
Genoemd in de Staatscourant nr 561 met datum 20 januari 2016

10 2e 10 2e

Clienten kunnen zich met de inhoud van dit Besluit niet verenigen en maken gebruik van de

mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze Voorliggende zienswijze ziet met name op die

onderdelen van dit Besluit die handelen over de op pagina 27 genoemde wijziging van de

gebiedsreserveringen voor de lange termijn genoemd bij punt 3 Te weten

De gebiedsreservering bij Heesselt Dijkteruglegging Heesselt

Wijziging van de gebiedsreserveringen voor de lange termijn De artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het

Barro regelen dat in een reserveringsgebied voor toekomstige rivierverruiming geen nieuwe

grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die toekomstige
rivierverruimende maatregelen kunnen belemmeren In het kadervan het deltaprogramma is

onderzoek verricht naar deze gebiedsreserveringen In de Tussentijdse wijziging van het Nationaal

Waterplan 2009 20158 is aangekondigd dat de gebiedsreserveringen worden aangepast op basis

van de nieuwste inzichten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen
Uit deze nieuwste inzichten btijkt dat vier gebiedsreserveringen kunnen vervallen

1 De gebiedsreservering bij Zutphen Hoogwatergeut Zutphen
2 De gebiedsreservering bij Noorddiep Dijkteruglegging Noorddiep
3 De gebiedsreservering bij Heesselt Dijkteruglegging Heesselt

4 De gebiedsreservering Reevediep

Ad 3 Gebiedsreserveringen bij Heesselt en voor de HoogwatergeuI Varik Heesselt

De gebiedsreservering voor de maatregel Dijkteruglegging Heesselt is komen te vervallen

omdat ereen alternatieve maatregel voor in de plaats komt de maatregel HoogwatergeuI
Varik Heesselt Omdat de lange tennijn taakstelling langs de Waal niet in zijn geheel met

]KvK 57410771Ruitenberg Global Legal Service Piet Heinkade215 1019 HM Amsterdam Tel [
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buitendijkse maatregelen gerealiseerd kan warden btijft een maatregel in die regia
noadzakelijk Dit was in de PKB Ruimte voor de Rivier reeds gesignaleerd en is in

onderzoeken in het kader van het deltaprogramma bevestigd Met aanleggen van een

hoogwatergeui bij Varik Heesselt levert een aanzienlijke waterstanddaling op waarmee de

lange tenvijn opgave gerealiseerd kan warden Over dit pakket bestaat bestuurlijke
overeenstemming tussen de betrokken overheden De gebiedsreservering bij Heesselt is

daarom vervallen Voor de genoemde Hoogwatergeui Varik Heesselt is een nieuwe

gebiedsreservering in het Barro opgenomen
Clienten dienen middels deze brief een zienswijze in tegen de komst van de hoogwatergeui Varik

Heesselt

Korte informatie over het boerenbedri|f
Clienten fhiema boerenbedrijf exploiteren een

Zij willen ook doorboeren

10 2e

10 {2e

Het boerenbedrijf werkt op verschillende locaties binnen de

Dit betreft

de stallen en woning gelegen aa

de woning gelegen op het adree

agrarische percelen gelegen binnen in en buiten de aan te leggen nevengeul bypass Varik

Heesselt

In de bijgevoegde plattegrond is getekend op welke locaties het boerenbedrijf werkt en leeft

10 2e

n de 10 2e

10 2e

Nu al wordt het boerenbedrijf zwaar getroffen door het Project Ruimte voor de rivier Herinrichting
Heesseltsche Uiterwaarden

Zij hebben namelijk 10 2e

wil Riikswaterstaat Staatsbosbeheer van hen afnemen

dreigt Rijkswaterstaat momenteel met onteigening

10 2e

10 2e

Door uw Besluit onder additie 3 op pagina 27 de alternatieve maatreael HooayvatergeuI Varik

Heesselt worden zij opnieuw zwaar getroffen doordat

boerenbedrijf in de nevengeul bypass Varik Heesselt zal vallen

Dit betekent dat zij tweederde van hun bedrijf binnen een aantal jaren zullen kwijtraken
Dit zal de doodsteek van het bedrijf betekenen Het lijkt erop dat de Rijksoverheid op het

boerenbedrijf de salamitactiek hanteert

10 2e van het

Het boerenbedrijf is nog steeds bereid om met de verschillende overheden te overleggen over

verplaatsing van het volledige bedrijf met de woning in een redelijke tijdspanne en

schadeloosstelling omdat investeringen in het huidige boerenbedrijf nu niet mogeiijk zijn door uw
Besluit en de daaruit voortvioeiende plannen

Nut en nnnriraak

Het boerenbedrijf heeft nu als standpunt dat deze hoogwatergeui er alleen mag komen als deze

absoluut 100 noodzakelijk is voor de veiligheid van Nederiand Maar er is nog onduidelijkheid
over

1 Hoe Duitsland met zijn hoogwater gaat omspringen Als Duitsiand net zoals nu al land onder

water zet om de waterstand in de Rijn te verlagen en voor andere waterstand verlagende ingrepen
kiest hebben wij in Nederland geen hoger water meerte vrezen Alleen als Duitsland zijn dijken
drastisch gaat verhogen waarop nog niets wijst dan kan mogeiijk de waterstand bij Lobith

kritische waarden gaan krijgen
2 Of er ooit de in het Deltaplan rivieren genoemde afvoervolumes gaan komen 18 000 m3 s in

2100 Hier zetten gerenommeerde wetenschappers vraagtekens bij Bovendien verwachten

experts dat Duitsland geen ingrepen gaat doen die de alvoer in Nederland veel gaat verhogen
Vee steden liggen direct aan de Rijn en kunnen een hogere waterstand niet gebruiken
Zolang dit allemaal onduidelijk is is zelfs het plannen van een dergelljke hoogwatergeui veel te

vroeg

Nut ten behoeve van waterstandverlaging
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In geen enkel rapport is tot nu toe de beoogde waterstanddaling met 45 tot 52 cm stroomopwaarts

gestaafd met berekeningen of verwijzingen naar berekeningen Actuele berekeningen in het Alterra

Wageningen rapport nummer 2355 uit 2014 tonen aan dat de stromingsweerstanden door

begroeiing in de uiterwaarden ca 20 lager is dan wanneerzij berekend worden aan de hand van

rekenmethoden zoals opgenomen in het handbook uit 2003 van Rijkswaterstaat De

afvoercapaciteit van de uiterwaarden bij Varik en Heesselt is dus veel groter dan voorheen

aangenomen
Voorts houdt uw eerder vastgesteide structuurvisie geen rekening met de gevolgen voor een

versnelde afvoer voor de provincie Zuid Holland Deze structuurvisie biedt geen zicht op de wijze
waarop deze voor Nederland economisch zeer beiangrijke provincie de versnelde aanvoer van

meer water het hoofd kan bieden en vermeldt niets over eventuele samenwerking

Noodzaak

Ook de noodzaak van een hoogwatergeui wordt nergens gestaafd met berekeningen of

verwijzingen
De in de structuurvisie genoemde aanvoeren van de Rijn bij Lobith van 17 000 m3 per seconde in

het jaar 2050 en de 18 000 m3 per seconde in het jaar 2100 hebben het karakter van dubieuze

profetische voorspellingen voor de hele lange termijn die maar liefst 35 respectievelijk 85 jaar
vooruitkijken zonder wetenschappelijke onderbouwing en zonder enige rekening te houden met

het watermanagement van het aanvoerland Duitsiand Deze18 000m3 is een veitioging met 50

van de aanvoer tijdens het hodgwater in 1995 en die was de hoogst gemeten aanvoer bij Lobith in

de afgelopen 110 jaar
Duitsiand neemt rivierverruimende maatregeien en beperkte dijkverhogende maatregelen voor

dijken die aldaar sowieso aanzienlijk lager zijn dan de Nederlandse rivierdijken Bij 14 500 m3 per
seconde zullen grote Duitse steden aan de Rijn overstromen Dijkverhogingen zijn in dit verband

geen optie in Duitsiand Dit betekent dat bij een veronderstelde aanvoer van 18 000 m3 water per
seconde Duits gebied en Duitse steden zonder geplande overloopgebieden aldaar

ongecontroleerd fors onder water komen te staan Overloopgebieden langs de Rijn in Duitsiand

zijn reeds gepland en deeis gerealiseerd
Van wetenschappelijke zijde is er kritiek op de gehanteerde 18 000 m3 per seconden Artikel

Volkskrant 17 november 2014 ‘Zo erg wordt het bij Lobith niet’ Professor M Kok hoogleraar
Overstromingsrisico aan de TU Delft geeft aan dat er een fysisch maximum is aan de hoeveelheid

Rijnwaterdat Nederland binnen kan komen 15 000 tot 16 000 m3 per seconde Hij heeft in het

verleden voorgesteld om de wateraanvoer te berekenen ‘maar dat was aan dovemansoren

gericht’ aldus professor Kok
Mevrouw Dr A te Linde in 2011 gepromoveerd op hoogwaterrisico’s in het Rijnstroomgebied
vindt het ‘een gemiste kans’ dat de Deltacommissaris daar niet eens kritisch naar heeft gekeken
Het getal is gebaseerd op maar een paar sommen die meer dan tien jaar geleden zijn gemaakt
met een verouderd model Dat kunnen we nu echt veel beter’

Beide wetenschappelijke specialisten op het gebied van overstromingsrisico s bepleiten de

toepassing van de huidige nauwkeuriger rekenmethoden voor de vaststeliing van de benodigde
afvoercapaciteit die naar hun verwachting veel lager zal liggen Daarbij moet rekening gehouden
worden met de maatregelen die Duitsiand neemt namelijk overloopgebieden in plaats van

dijkverhoging Mevrouw Dr A te Linde ’18 000 m3 per seconde is alleen mogelijk als de dijken
daar [in Duitsiand] enorm worden verhoogd waardoor het water doorstroomt Dat is niet

realistisch

In opdracht van de Vereniging Waalzinnig is een onderzoek naar de wetenschappelijk grondslagen
voorde aanname van 18 000 m3 per seconde uitgevoerd door Wageningen University and
Research Centre De resultaten tonen aan dat 18 000 m3 per seconde wetenschappelijk niet

bewezen kan worden

De eerder vastgesteide structuurvisie noemt geen enkele minder risicovol en minder ingrijpend en
minder kostbaar alternatief zoals het toepassen van innovatieve toepassingen voor dijkverhoging
en of het verbreden van de rivier elders bijvoorbeeld ter hoogte van Zennewijnen waar het

stroomgebied van de Waal vernauwd is om extra waterstandverlaging te bereiken
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De principiele vraag blijft of de hoogwatergeui die effectieve maatregel is die tot een fors

waterstand verlagend effect van 45 tot 52 cm in de bovenstrooms gelegen gebieden zal leiden

Dit is niet wetenschappelijk onderbouwd Hiermee is tot heden de vraag van nut en noodzaak niet

beantwoord Hier is meermaals door de bewoners van het getroffen gebied om gevraagd

Het boerenbedrijf client is er niet van overtuigd dat de berekeningen van de waterstandverlaging
wetenschappelijk en door onafhankelijke derden tot stand is gekomen

Op 19 oktober 2013 heeft het boerenbedrijf al een eerste reactie gegeven op de Voorontwerp
structuurvisie Waalweelde West

Ik voeg een afschrift van de inspraakbrief van 19 oktober 2013 bij
Alle punten in die brief biijven ongewijzigd als zienswijze Een aantal punten belicht ik nader toe

Het verdwijnen van agrarische grond door aanteg van de nevengeul bypass Varik

Heesselt

Gevolg geen uitbreiding mogelijk hoge grondprijs voor gronden met de bestemming
agrarisch veel onkruiden en andere beperkingen in de bedrtjfsvoering beperking van de

gebruiksmogelijkheden en opbrengstderving geen economisch rendement meer

Schade voor de gezondheid van mens en dier door afgraven en aanleg van de nevengeul
bypass Varik Heesselt

Gevolg waterpeil verhoging moerasgebieden schadelijke insecten die ziekten verspreiden
zoals muggen knut en bacterien blauwtong Schmalienbergvirus Q koorts leverbot en

andere ziekten

Door natuurorganisaties wordt extra natuur meestal aangedragen als een voordeel maar

dat hoeft het niet te zijn wanneer natuurlijke barrieres worden geslecht en plaagorganismen
een kans krijgen zich te ontwikkelen biz 29 e v van het Rapport 307 Winnen of verzanden

uit 2014 van de Universiteit Wageningen
En zie ook de Kamervragen en het antwoord over muggen van 6 februari 2015 De minister

antwoordt onder andere De steekmuggen die op dit moment in Nederland voorkomen

spelen neg geen rol van betekenis in de venspreiding van infectieziekten onder mens of

dier maar dat dit in de toekomst mogelijk verandert Verder zegt zij dat door het creeren

van nieuwe waterrijke gebieden inderdaad nieuwe broedplaatsen voor muggen ontstaan

maar dat dit niet automatisch zal leiden tot oveiiast of een volksgezondheidsrisico Ook

zegt zij dat het huidig beleid erop gericht is om ziekteverspreiding door muggen te

signaleren En omdat er geen actuele ziektelast ten gevolge van muggen wordt

geconstateerd wacht zij verdere adviezen van het RiVM over eventuele effecten ten

aanzien van gezondheidsrisico s hieromtrent af Tevens legt zij de verantwoordelijkheid bij
de Provincie want de provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid

Als ik dit kort samenvat dan zegt de Minister Laten de ziekten eerst maar komen en dan

zeg ik dat de Provincie dit had moeten voorzien want die is verantwoordelijk
Dus in boeren taal gezegd Als het kalf verdronken is dan dempt men de put
Het aanleggen van de nevengeul bypass Varik Heesselt geeft logistieke problemen zowel

bedrijfsmatig als prive doordat er minder toegangswegen zijn van en naar de dorpen Varik

en Heesselt

Gevolg extra bedrijfskosten van toeleverende bedrijven en afvoerende bedrijven
Tevens maakt het boerenbedrijf extra omrijdkosten om op andere locaties te komen Deze

omrijdkosten gelden ook voor hen prive
Door minder toegangswegen stagneert de doorstroming van het verkeer wat desastreuze

gevolgen kan hebben bij caiamiteit

Sociale en maatschappelijke gevolgen voor hun als bewonere van Varik en Heesselt de

nevengeul bypass Varik Heesselt zorgt voor sociale en maatschappelijke isolatie van de

dorpen Varik en Heesselt

Sociaal maatschappelijke gevolgen voor het gezin hun kinderen moeten vele kilometers

omfietsen om bij de school hun verenigingen en bij hun vrienden te komen Nu al is het

openbaar vervoer geen optie omdat deze te weinig rijdt In het weekend rijdt er helemaal

geen openbaar vervoer De nevengeul bypass Varik Heesselt zorgt voor isolatie van het

hele gezin Verder zal het gebied zeer onaantrekkelijk zijn voor diensten zoals winkels

banken en dergelijke Dit alles beperkt in sterke mate het woon werkgenot
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Zienswiize teaen de voorpublicatie tot wiiziaina van het Besluit alaemene reaels ruimteliike

ordening in verband met de herziening van de beleidslijn kus en enioe andere wi|ziainaen
Deze zienswijze is voor een heel groot gedeelte gelijk aan de zienswijze tegen de structuurvisie

Waalweelde West

Dat betreft onder andere de loop van de nevengeui bypass Varik Heesselt de dijkverlegging
dijkverhoging en afgravingen en de veiligheid

Door nevengeulen dijkverleggingen natuurontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen wordt

het landbouwareaal kieiner Het effect is in het groene aiternatief het grootst Door het afnemende

areaal zullen ganzen zich concentreren op overgebleven landbouwgronden wat overlast en

opbrengstderving veroorzaakt voor het boerenbedrijf
Door de nevengeui bypass Varik Heesselt is schade aan de functionaliteit van het

landbouwgebied te verwachten

Door de aanleg van nevengeulen dalen grondwaterstanden met mogelijk landbouwschade tot

gevolg

Hoe wilt u deze plannen gaan financieren ten uitvoer brengen Hoe gaat u het onderhoud

financieren

Nu nog steeds is nog steeds niet bekend waar en hoe deze hoogwatergeui Varik Heesselt precies
gaat lopen Zeker is wel dat er in ieder geval 15 5 hectare landbouwgrond van het boerenbedrijf in

de hoogwatergeui Varik Heesselt zal vallen

Het boerenbedrijf heeft momenteel in totaal 60 ha landbouwgrond in gebruik en het hele

boerenbedrijf met al zijn locaties en oppervlaktes krijgt te maken met de beperkingen en schade

die uw Besluit de Hoogwatergeui Varik Heesselt veroorzaakt

Het boerenbedrijf hoopt dat het Besluit ongedaan zal worden gemaakt Maar mocht het Besluit

doorgaan dan wordt het boerenbedrijf ernstig benadeeld

Het boerenbedrijf verzoekt dat u bij elk besluit rekening met hun belangen houd en hun volledig
schadeloos stelt

Als de hoogwatergeui Varik Heesselt doorgang vindt dan maken zij bij deze tevens aanspraak op

de opbrengsten van het te winnen zand klei en de andere delfstoffen bij het af graven van hun

percelen welke in de toekomstige hoogwatergeui Varik Heesselt liggen

De provincie Gelderland heeft in de structuurvisie opgenomen dat ten behoeve van de realisatie

van een hoogwatergeui Varik Heesselt te zijner tijd in aanvulling op het NURG herinrichtingsplan
de winterdijk deels zal worden verlaagd Ook meet ter hoogte van de uitstroom van een

hoogwatergeui een klein gedeelte van de opgaande begroeiing in het gebied worden verwijderd
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de nog te ontwikkelen hoogwatergeui tussen Varik en

Heesseit effectief te laten functioneren

10 2eBovenstaande raakt het boerenbedrijf direct omdat zij in de

pacht en eigendom hebben
gronden in

De Heesseltsche uiterwaarden zullen door afgraving en verlaging vaker en sneller onder water

lopen En land wat onder water staat is niet bruikbaar Het geeft dus schade en opbrengstderving
Tevens heeft het de consequentie dat bij hoogwater de landbouwgronden die binnendijks liggen
natter worden en niet of slecht te gebruiken zijn
In Rapport 307 Winnen of verzanden uit 2014 van de Universiteit Wageningen op biz 26 en biz 35

staat het volgende over kwel en piping
“Door het afgraven kan er elders extra kwel en piping ontstaan Dit omdat bestaande lagen door

afgraven doorbroken worden en wijziging van grondwaterstromen
Dat betekent voor de stallen en de woningen dat deze beschadigen door kwelwater wellen en

optrekkend vocht

Tevens verandert door de uitwerking van uw Besluit de grondwaterstand wat nadelige gevolgen
heeft voor het economisch rendement van het boerenbedrijf
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1 in deDaarnaast raakt uw Besluit het boerenbedrijf ook direct

]i in de

10 2e

10 2e 10 {2e

10 2e

Verder heeft het boerenbedrijf nog een kleine io 2e

io 2e |n eerdere vastgestelde structuurvisie steit u al dat daar

dijkverzwaringen nodig zijn omdat door uitstroom van een hoogwatergeui in de Heesseltsche

uitenwaarden verhoogde waterstanden kunnen optreden

]oat betekent dat als een dergelijke dijkverzwaring doorgang
vindt het boerenbedrijf schade zal ondervinden Het boerenbedrijf verzoekt uw bij de uitwerking
van uw Besluit rekening te houden met hun boerenbedrijf

10 2e

Daarnaast is het de vraag welke bestemming er op gronden komt die in en langs de nevengeui
bypass Varik Heesselt vallen

Gronden die een andere bestemming krijgen dan agrarisch krijgen te maken met onder andere de

eerder genoemde beperkingen weike nadelig zijn voor het boerenbedrijf
Verder spreekt de eerder vastgestelde structuurvisie over dijkverleggingen dijkverhogingen en

afgravingen
Al deze opties zijn nadelig voor het boerenbedrijf Weike maatregel ook wordt gekozen er komen

minder landbouwgronden voor het boerenbedrijf beschikbaar en de overlast door onder andere

onkruiden en ongedierte en ganzen wordt nog groter Uitbreiden wordt hen onmogelijk gemaakt

Door uw Besluit en de onderliggende vastgestelde structuurvisie en plannen is het nog mogelijk
dat er beheerplannen Natura 2000 bijkomen
De beheerplannen Natura 2000 betekenen voor het boerenbedrijf beperkingen in bedrijfsvoering
en strategie met als gevolg opbrengstderving

Alle genoemde bovenstaande punten zullen leiden tot een waardedaling van het bedrijf en hun

woonhuis Tevens zullen zij door uw plannen lange tijd in onzekerheid verkeren wat invioed heeft

op de te voeren bedrijfsstrategie
Door het plan van de hoogwatergeui Varik Heesselt zit het gebied nu al voliedig op slot De

provincie heeft eerder aangegeven dat er snel duideitjk zou komen voor de bewoners van het

getroffen gebied Wij hebben u op 28 September 2015 al een noodkreetbrief gestuurd waarin wij u

onze problemen door uw plannen hebben uitgelegd Helaas heeft u daar negatief op gereageerd
en laat u het boerenbedrijf tegen beter weten in tegen de stroom in zwemmen en langzaam
verdrinken en ten onder gaan

De Provincie Gelderland steit namelijk in haar structuurvisie Waalweelde West dat het vaststellen

van de structuurvisie leidt tot een stuk voorzienbaarheid waardoor de hoogte van de

nadeelscompensatie beinvloed kan worden

Tevens steit de provincie meerdere keren in haar reactie aan het boerenbedrijf in hun reactienota

van 13 januari 2015 het volgende
Het is aan het bedrijfzelfom te beslissen of het gelet op de structuurvisie verstandig is om

investeringen te doen Mochten de gronden van bedrijven noodzakelijk zijn voor het realiseren van

een hoogwatergeui dan geldt het gestelde in paragraaf3 4 van deze reactienota over

onteigening
”

Kortom uw Besluit en uw plannen zetten het boerenbedrijf voliedig op slot

Dan de veiliaheid

In de reactienota van 13 januari 2015 zegt de Provincie Gelderland onder andere het volgende
Doordat de nieuwe dijkring rond Varik en Heesselt klein is in vergelijking met de bestaande

dijkring 43 zal het water bij het ontstaan van een eventuele bres het gebied wel sneller vullen dan

nu In dat geval zal men via de dijk naar een van de uitvalswegen met brug moeten Een goed
evacuatieplan en snelle veilige routes naar veilige grand zullen dan ook door de autoriteiten

worden ontworpen
”

De hoogwatergeui brengt met zich mee dat de dorpen Varik en Heesselt geheel en Ophemert
gedeeltelijk rondom worden ingesloten door water continu bij de zogenoemde blauwe variant en
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ttjdelijk bij hoogwater bij de zogenoemde groene variant Dat is nagenoeg een verdubbeling van

aangrenzend rivierwater Daarmee word ook het risico op een dijkdoorbraak bij hoog water maar

ook bij normale waterstand voor het ingesloten gebied nagenoeg verdubbeld

Dit tenwijl de hoogwatergeui bij hoogwater niet meer bescherming aan het gebied buiten de

dorpen biedt dan nu het geval is Immers het risico van een doorbraak van de noordelijke
hoogwatergeuldijk blijft bestaan
De gevolgen van een doorbraak bij hoog water voor de ca 1500 inwoners van de drie genoemde
dorpen zijn desastreus te noemen

Ingesloten door hoogwater vormt het gebied geen eiland maar is te vergelijken met een badkuip
waar het rivierwater bij een dijkdoorbraak met geweld instroomt Met behulp van het recent

ontwikkelde interactieve innovatieve 3Di instrumentarium bij uitstek geschikl om gevolgen van

overstromingen en gebtedsprocessen door te rekenen en te visualiseren is berekend dat in de

‘badkuip Varik Heesselt’ binnen een uur na een dijkdoorbraak 50 cm water staat en dat binnen 5

uur het water tot 5 meter hoogte is gestegen
Dan bieden zelfs de meeste daken van nog overeind gebleven bebouwingen geen veilig
heenkomen Wetende dat vanaf 30 cm water evacuatie of vluchten niet meer mogelijk is laten de

gevolgen voor de 1500 inwoners waaronder een substantieel aantal thuiswonende ouderen zich

raden

Geen ruimte en dus geen vlucht tijd
Ter vergelijking een dijkdoorbraak zonder hoogwatergeui geeft na 5 uren niet meer dan 10 cm

water

Uw Besluit gaat geheel voorbij aan het meerlaags veiligheidsniveau onderdeel 3 betreffende

rampen en crisisbeheersing voor de drie dorpen Ook wordt niet ingegaan op het groepsrisico voor

de inwoners van de drie dorpen Het laat zich gemakkeiijk raden dat dit risico de wettelijke
veiligheidsnorm van 1 slachtoffer op de 100 000 mensen ruimschoots overschrijdt In de

voorgestelde vorm voldoet deze hoogwatergeui dus geenszins aan de landelijke
veiligheidsnormen Zij vragen zich dan ook af hoe het kan dat deze wettelijke veiligheidsnorm niet

zou moeten gelden voor de bewoners van de betrokken dorpen
Daarom dringen zij aan op het berekenen en bekend maken van het zogenoemde groepsrisico
voor het ingesloten gebied in geval van een dijkdoorbraak

Ook in de dagelijkse praktijk brengt een hoogwatergeui bezwaren met zich mee

Aanrijtijden van ambulance en brandweer zullen langer zijn Hulpverleners kunnen alleen via de

twee nu voorziene brugverbindingen het gebied bereiken De normen voor de aanrijtijden komen
in het geding
In geval van een hoogwatergeui noodzaakt de veiligheid van de bewoners tot de ontsluiting van

het gebied met minimaal drie bruggen die in lengte vergelijkbaar zijn met de Martinus Nijhoffbrug
bij Zaltbommel
Immers voorzien is dat de hoogwatergeui 500 tot 800 meter breed zal zijn
Bij een dreigende dijkdoorbraak zal minimaal een brug nodig zijn voor inkomende hulpverleners
dijk beschermers met materieel en minimaal twee bruggen voor 1500 uitgaande evacuees met vee

en rijdend bedrijfs materieel die binnen ca 15 minuten een veilig heenkomen buiten het getroffen
gebied bereikt moeten hebben terwijl in detekeningen zoals die bekend zijn bij de gemeentelijke
klankborggroep slechts 2 bruggen zijn opgenomen
Ter vergelijking momenteel is het betreffende gebied met 4 wegen ontsloten

En hoe had u gedacht om een heel boerenbedrijf met een duizend dieren van verschillende

diersoorten snel te verhuizen

V\^ar halen zij zo snel transport vandaan
Hoe snel kunnen onwillige dieren geiaden worden

V\fear heeft u geschikte stallen en verbiijven staan

Hoe komen zij aan voer voor de dieren op een vreemde plaats
Waar blijven zij zelf en wie verzorgt de dieren ter plaatse Zeker als de dieren op verschillende

locaties gestald worden
Wie komt hen helpen als iedereen in paniek is om zichzeif te redden

En daarna Hoe krijgen zij hun dieren weer uit de stress en weer aan het groeien en op productie
En wie betaalt de kosten van het evacueren en de schade die daaruit voortvioeit

Wie vergoedt de gederfde inkomsten

En wanneer moeten zij zichzeif redden

Of moeten zij hun dieren maar laten verzuipen
Ruitenberg Global Legal Service Piet Heinkade 215 1019 HM Amsterdam Tel l io 2e | KvK 57410771

R E Segall Ruitenberg Global Legal ING rekeningnummer
BTW NL195731037B01 www Qloballeaalsefvice nl

10 2e

206129 0139



Zij hebben de ‘bijna watersnoodramp’ van 1995 nog vers op hun netviies staan Dat evacueren

ging dus niet snel Zij hebben daar heel veel moeite voor moeten doen en heel veel moeten

regeien Nu nog komen de emoties van toen naar boven

Op dat moment was het ieder voor zich en God voor ons alien

Waar was u toen tijdens deze bijna watersnoodramp’
Achteraf hebben zij nog moeten demonstreren op het Provinciehuis in Arnhem om een klein beetje
van de kosten vergoed te krijgen en dan hebben zij het nog niet over de stress en de

gevoigschade voor hun ais mens en voor de dieren

Vlak na de ‘bijna watersnood’ van 1995 zijn de dijken opgehoogd en sterker gemaakt U hoeft dat

dus nu niet als excuus op te voeren dat de nevengeul bypass Varik Heesselt noodzakelijk is om de

veiiigheid te waarborgen Ook zijn er andere mogelijkheden zodat de nevengeul bypass Varik

Heesselt niet noodzakelijk is

Tot slot

Deze zienswijze wordt de zoveelste brief die het boerenbedrijf indient om hun boerenbedrijf te

redden van de ondergang welke door de overheid wordt veroorzaakt

Zij worden wanhopig door uw Besiuit en uw plannen
Op basis van artikel 3 4 tweede lid van de Aigemene wet bestuursrecht mogen de voor een of

meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besiuit niet onevenredig zijn in verhouding tot

de met het besiuit te dienen doelen Vaststaat echter dat indien de hoogwatergeui daadwerkelijk
gerealiseerd word het boerenbedrijf en de bewoners van de dorpen Varik en Heesselt hierdoor op
de hierboven beschreven punten onevenredig zwaar zullen worden benadeeld

Het boerenbedrijf verzoekt u daarom helderheid te geven en rekening met hun belangen te

houden

Mochten uw Besiuit en uw plannen toch vastgesteld worden en doorgang vinden ondanks

voorliggende zienswijze dan eist het boerenbedrijf dat de gemeente Neerijnen Provincie

Gelderland Rijkswaterstaat en de rijksoverheid hen compenseert voor alle geieden schaden zoals

eerder genoemd Zij stellen u als Rijksoverheid Provincie de gemeente Neerijnen en

Rijkswaterstaat aansprakelijk voor alle schade die zij iijden als bedrijf en in persoon
Gelet op het grote belang en de grote onrust verzoeken zij dat u hen hierover zo spoedig mogelijk
duidelijkheid verstrekt

Hoogachtend

10 2e

10 2e

10 2e

Bijiage geografisch kaartje ligging bedrijf met mogelijke nevengeul bypass Varik Heesselt

Bijiage fnspraakbrief 19 oktober2013

Bijiage Zienswijze op ontwerp structuurvisie WaalWeelde West met datum 17 maart 2015

Bijiage Noodkreetbrief 28 September 2015
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MACHTEGING

Hterbij machtigen ondergetekenden

van Globa Legal Service gevestigd10 2e

op hetadres Piet Heinkade 215 1019 HM Amsterdam

10 2e
om namens de maatschap
1Q 2e 10 2e

als deskundige voor de maatschap op te treden en de zaken te

behartigen met betrekking op het project Ruimte voor de rivier

10 2e en

Datum 04augustus 2015

Plaats Heesselt

Maat 10 2e

10 2e

Handtekening

Maat
10 2e

Handtekening

10 2e

Maat 10 2e 10 2e

Handtekening
10 2e
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Aan

J nO 2e I

l1uil^e|0K2e e toHBJZfHiiargaiel

1 HBJZ DGRW| 10 2e^Cc 10 2e 10 2e10K2e

10 2e fWhKWI l jERD j

Onderwerp

Datum

Bijiagen

RE Barrowijziging en HoogwatergeuI Veessen Waperveld

woensdag 17 februari 2016 13 40 53

RE GIS data Vfif^^5f}rt Wap6nvfeld msg

Beste[00K2e |
Ik had uit het overleg opgemaakt dat de wijziging Barro vertraging had opgelopen waardoor

meer tijd en ruimte ontstond voor het mogelijk aanleveren van nieuw kaartmateriaal Onlangs

hebben we nieuwe GIS data toegestuurd gekregen van het projectteam de aannemer zie

bijiage Dit is de best beschikbare informatie die we nu hebben

Zoals gesteld in de bijgevoegde e mail komen deze gegevens beterovereen met de

daadwerkelijk te realiseren wijziging dan de kaart bij het RIP

Ik kan dit zelf niet beoordelen maar misschien datho 2ejhiervoor de gelegenheid heeft

gj io 2ej kun jij aangeven in hoeverre deze data afwijkt van wat nu opgenomen is in de Barro-

wijziging

Is het een idee om n a v de bevindingen van|[io 2ej hierover op korte termijn bij elkaar te komen

om een afweging te maken en beslissing te nemen Dit kan ook in ons geplande overleg van 21

maart a s maar ik weet in of dat in jouw planning die van de AMvB past Het lijkt me per e mail

of telefonisch lastig te overleggen met een ieder die erbij betrokken

Groeten dl0 {2^

I 10 2e I

10 2e

no 2e

10K2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van |l lQK2e 110K2e HBJZ [[
Verzonden woensdag 17 februari 2016 10 43

Aan || iQ 2e | [CD | I0 2e | DON

CC I0 2e p HBJ^
DGRW

Onderwerp Barrowijziging en HoogwatergeuI Veessen Wapenveld
Be5te|tToj 2^n
Vandaag is de laatste dag van de voorhang bij de Kamers der Staten Generaal en

tevens de laatste dag dat burgers kunnen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging
van het Barro Daarin is zoals jullie weten een voorziening opgenomen om de kaarten

bij het Barro aan te passen op het moment dat de HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

operatloneel wordt zie bijiage In ons laatste overleg hebben we het gehad over de

grenzen die op de kaarten staan en of die correct zijn of tijdig verbeterd kunnen

worden Hier heb ik echter niets meer over gehoord
Kunnen jullie op basis van de meegeleverde kaart en de grenzen zoals die nu zouden

worden getrokken voor de HoogwatergeuI op ruitmelijkeplannen nl aangeven of de

grenzen nog gewijzigd moeten worden voordat de stukken naar de Raad van State

gaan en op welke termijn er eventueel nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden

Idealiter sturen we volgende week de stukken naar de Raad van State en zitten daarin

ook de definitieve grenzen voor de HoogwatergeuI Veessen Wapenveld Om de kaarten

en de weergave van het GML bestand op ruimtelijkeplannen nl nadien bij nader

rapport nog aan te passen is minder wenselijk
Mochten jullie nu nog teveel onzekerheid zien en op korte termijn geen definitieve

grenzen kaarten verwachten moeten we overwegen de wijziging niet bij voorbaat op

te nemen en uit het ontwerpbesluit te schrappen en op een later moment een amvb

hiertoe voor te bereiden Echter dat zal wel weer veel tijd vergen

Ik hoor het graagl

Timinienm nll10 2e

1 HBJZ io 2e ffogg10 2e

J DGRW DGRW10 2e 10 2e
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Aan

■ievenseCSQ

I iDKZenrpQm

10 2eCc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

RE GIS data Veessen Wapenveld

dinsdag 9 februari 2016 15 06 53

imaae002 pna

imaaeOOS Dna

imaaeOO^ pna

imaaePOS„png
Nieuw buitendiiks V2 zId

Beste E0K21

Ik heb van de aannemer een ontwerptekening ontvangen waarmee ik een nauwkeurigere versie

van het nieuwe buitendijksgebied heb kunnen maken Deze voIgt nu de buitenkruinlijn uit het

ontwerp Ik stuur de nieuwe versie in shape formaat als bijiage mee

Deze versie is gebaseerd op dooraannennerverstrekte tekeningTOTAAL vewa kruin

teen_20160204 dwg Bij deze tekening is een disclaimer van de aannemer meegestuurd omdat

het ontwerp nog kan afwijken tov de uiteindelijke situatie deze tekeningen kunnen geen

rechten aan warden onthend Combinatie IJsselweide is dan oak niet aansprakelijk voor
schade die het gevolg is van het gebruik van deze tekening

Voor het doel is deze versie nauwkeurig genoeg en beter dan de eerder verstrekte versie

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

n

T 31 83 1Q 2e |

M 3162[TlO 2e

E 10 2ete LievenseC50 com

Gotlandstraat 26^ 7418 AZ Deventer

Postbus 2018 7420 AA Deventer

Algemeen 3188 910 2000

WWW Ligv0nsgCSO com

m iii

disclaimer

Van I io 2e DON I io 2e ^rws nll
Verzonden donderdag 7 januari 2016 14 19

Aan | io 2e LievenseCSO
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io 2e heeft mij in eerste instantie telefonisch aangegeven dat de daadwerkelijke ligging van de

keringen bij Veessen Wapenveld behoorlijk kan afwijken ten opzichte van de het eerdere

ontwerp tekeningen bij het RIP die je mij eerder ook hebt toegestuurd Hij had het over een

zoekruimte van ca 40 meter waarbinnen de kering uiteindelijk gereaiiseerd mag worden Ik

kan me voorstellen dat die ruimte nodig is voor de praktische uitwerking detaillering van het

ontwerp

In de onderstaand mail noemt hij de wijzigingen echter niet schokkend Ik wil graag weten hoe

groot in meters per locatie de wijzigingen zijn om in te kunnen schatten of wijziging van

kaartmateriaal nu al wel kan gebeuren of dat beter gewacht kan worden

Veessen Wapenveid wiilen we medio dit jaar verwerkt hebben in een wijziging van het Besiuit

aigemene regeis ruimtelijke ordening Barro Het kaartmateriaal dat daarbij hoort is dat op
www ruimteliikeplannen nl jou waarschijnlijk niet onbekend Dan zui je ook weten dat burgers
tot op 10 meter in kunnen zoomen op het kaartmateriaal

Dan is het ook van belang om te weten in hoeverre tot op dit detailniveau meters de

gerealiseerde keringen afwijken van de tekeningen bij het RIP

Kun jij me die informatie geven Dan kan ik met college s in Den Haag afwegen en bepalen of

wijzigen van dit kaartmateriaal nu gedaan kan worden

Alvast bedankt

II OK2^

10 2e

10 2e

no 2e

IIUKZe

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van I I0 2e | [mailto | I0 2e [aprojactgoed nl]
Verzonden vrijdag 11 december 2015 12 36

Aan | io 2e | DON

CC || iQ 2e |fCD r i°K2e || LievenseCSO

Onderwerp Re CIS data Veessen Wapenveld

DagriQ 2^

is een goede ingang Een actualisering van kaartmateriaal is pas te verwachten

als onze aannemer met revisiegegevens komt Dit kan nog wel tot 2017 duren duren De

verschillen met het huidige materiaal zullen echter niet schokkend zijn
Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

M 1Q 2ey

E lQ 2e @proiectooed nl
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het volgende geschreven

Beste |io 2e[

Onlangs hebben wij contact gehad i v m kaartmateriaal voor RvR Veessen

Wapenveld
Telefonisch gaf je toen aan dat recenter kaartmateriaal dan bij SNIP 3 RIP nog
niet voorhanden was maar dat er wel aan gewerkt werd

Kun je aangeven of wanneer nieuw kaartmateriaal beschikbaar is komt

We zouden dit nieuwe materiaal graag meenemen in het vaststellen van de nieuwe

kaart bij het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro halverwege dit

jaar

PS Als ik voor een antwoord op mijn vraag beter contact op kan nemen met io 2e

ti0 2ej laat me dat dan even weten Hij heeft me de vorige keer ook prima
geholpen

Met vriendelijke groeten

I 10 2e

10 2e

fl0 i2e

t10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van I0 2e | DON

Verzonden dinsdag 13 oktober2015 15 11

AaiuIlM2ej I0 2e n@nmjprtgned jir
DGRW II To 2e IlfCD

Onderwerp GIS data Veessen Wapenveld

CC 10 2e

Beste io 2e

10 2eIn de cc staat het mailadres van

het kaartmateriaal bij het Barro aan

Wil jij jouw GIS specialist van het RvR project Veessen Wapenveld voor a s

vrijdag contact op laten nemen met |io 2e|pm de juiste belijning van het nieuwe

buitendijks gebied te controleren

giminienm Zij past10 2e

Telefonisch hebben wij besproken dat de contouren uit SNIP 3 het RIP

aangehouden kunnen worden Recentere gegevens zijn nog niet beschikbaar want

nog niet definitief vastgesteld

Conform ambtelijke afspraken kan met deze gegevens een 80 90 versie

opgesteld en vastgelegd worden in het Barro Op basis van later vast te stellen

definitieve ontwerpen as built tekeningen of metingen kan nog een verbeterslag
van het kaartmateriaal uitgevoerd worden

Met vriendelijke groeten
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10 2e

Onderwerp

Datum

RE Barrowijziging en HoogwatergeuI Veessen Waperveld

dinsdag 23februari 2016 12 16 54

Hoi l 10 2e [
Ik verwacht voor begin tnei geen nieuwe betere GIS data

Dat zou dan as built informatie moeten zijn en die kan op z n vroegst eind 2016 begin 2017

aangeleverd kunnen worden aangezien de maatregei eind van het jaar gepiand staat om

gereed te komen

Voor de voiledigheid heb ik heb in mijn agenda een reminder gepiand om t z t nog eens

navraag te doen bij het project
Vriendelijke groeten
|1QK2e|

Van 10 2e |10 2e HBJZ [[
Verzonden donderdag ISfebruari 2016 17 25

DGRW

] minienm nl110 2e

Aan 10 2e

CC HBJZ 10 2e HBJZ

[CD I 10 2e KUUIM

10 2e EMU ■10 2e

DGRW

Onderwerp RE Barrowijziging en Hoogwatergeui Veess^ Wapenveld

HallotiQ 24
Inderdaad houden we nu de kust uit het ontwerpbesluit gaat de oude planning van 1

juli 2016 voor de inwerkingtreding van het Barro aan en 1 januari 2017 voor de

wijziging ten aanzien van Veessen Wapenveld
Dat de analoge kaart geen aanpassing behoeft is een geruststellende gedachte Dan

hoeft er nu voor het versturen naar de Raad van State niets te gebeuren Ook de

aanpassing van het GML bestand voor de weergave op ruimtelijkeplannen nl kan dan

nog even worden uitgesteld Immers ruimtelijkeplannen nl is ten aanzien van deze

wijziging niet zichtbaar tot vaststelling van de wijziging van het Barro

Het moment waarop het GML bestand definitief moet zijn is het moment dat de stukken

naar de Koning gaan voor vaststelling begin mei Dat betekent dat het best op dat

moment het GML bestand in een keer goed kan worden aangepast Op dat moment

hebben we dan mogelijk ook een andere kaart nodig maar dat hangt af van eventuele

nieuwe informatie

10 2e DGRW 10 2e

Voor nu dus geen actie op de kaarten of het GML nodig maar we moeten wel in het oog

houden dat het moet gebeuren voor begin mei

Met vriendelijke groet
1Q 2e

DGRW

Verzonden donderdag 18 februari 2016 15 20

Aan |rn0K2e 110K2e

Van 10 2e

] HBJZ I I0 2e I DON 10 2e I CD
CC ]1 HR17 1Q 2e H0K2^10 2e 10 2e FHBJZJ

10 2e DGRW

Onderwerp RE Barrowijziging en Hoogwatergeui Veessen Wapenveld
Beste alien

Ik heb de nieuwe data over de oude data gelegd Het lijkt veel op de data die er nu in

staat alleen is aan beide zijden oost west het gebied een 15 a 20 meter breder

geworden

Met de schaal die we op de analoge kaarten gebruiken is dit verschil niet zichtbaar 20

meter in de werkelijkheid is in de detailkaart Noord met Veesen Wapenveld 0 05 mm

Dus de analoge kaart hoeven we dat betreft niet aan te passen

In de GML voor ruimtelijkeplannen nl moeten we de contour wel veranderen want

inzoomen tot perceelsniveau kan die 15 meter wel degelijk verschil uitmaken Ik zal dit

en de eventuele wijzigingen die uit de voorhang voortkomen aan laten passen in het

GML bestand

Begrijp ik goed dat de oude planning nog geldt maar dan zonder kust Dus per 1 juli
2016 in werking
Wapenveld en per 1 januari 2017 met Veesen Wapenveld

Groeten| io 2e

DGRW

Van 10 2e |10 2e HBJZ
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Vei^onden woensdag 17 februari 2016 18 IQ

Aan | I0 2e | DQN J | ^[I0 2e

CC I0 2e HBJZ

DGRWj
Onderwerp RE Barrowijziging en HoogwatergeuI Veessen Wapenveld
Beste G0E23

Excuus het is inderdaad allemaal wat kortdag Er is echter besloten de overige

wijzigingen door te laten gaan zonder de kust om voor de andere punten geen

vertraging op te lopen Vandaar nu aisnog redelijk vroeg de uitvraag
Je hebt het over de best beschikbare informatie die we nu hebben Weet je toevallig
ook of en wanneer er nog beter informatie komt Het iijkt nameiijk zonde om nu nog

snei iets in de kaarten te veranderen als dat iater ook weer kan en moet

Mijn voorstel is om zeker ais er nog nieuwe informatie komt de kaarten en het GML

bestand aan te passen bij nader rapport Dat betekent concreet in de planning dat ik

uiteriijk 1 mei de nieuwe kaarten wii hebben en de nieuwe grenzen ook in het GML

bestand staan Dan is bespreking tijdens ons overieg van 21 maart vroeg genoeg

Mocht er geen betere informatie meer komen en wijkt de nu doorgegeven informatie

voiqens[^° 2ejaf van de informatie die we al hadden dan kunnen we de wijziging nu ook

ai doorvoeren Deadline daarvoor zou ik dan willen zetten op 26 februari nieuwe kaarten

en een nieuwe grenzen

Graag hoor ik dus van I0 2e| of er binnen twee maanden nog betere informatie te

verwachten valt en vantio 2e of de grenzen en informatie die G2EM heeft doorgestuurd

significant afwijkt van wat we nu al hebben

Met vrienripliikp groet

1 HR17 10 2e fMHf1QV2e

10 2e 10 2eDGRW DGRW

1Q 2e

Van | io 2e H DON [mailto| io 2e prws nl]
Verzonden woensdag 17 februari 2016 13 4l
Aan HBJZ II fio 2e irCDl

CC n HB17 10 2e HBJZ 10 2e [[0K31Q 2e

DGRW

Onderwerp RE Barrowijziging en HoogwatergeuI Veessen Wapenveld
Beste| lQ 2eyj
Ik had uit het overleg opgemaakt dat de wijziging Barro vertraging had opgelopen waardoor

meer tijd en ruimte ontstond voor het mogelijk aanleveren van nieuw kaartmateriaal Onlangs

10 2e 1 DGRWDGRW [ 10 2e

hebben we nieuwe GiS data toegestuurd gekregen van het projectteam de aannemer zie

bijiage Dit is de best beschikbare informatie die we nu hebben

Zoals gesteld in de bijgevoegde e mail komen deze gegevens beter overeen met de

daadwerkelijk te realiseren wijziging dan de kaart bij het RIP

Ik kan dit zelf niet beoordelen maar misschien dat Heidi hiervoor de gelegenheid heeft

kun jij aangeven in hoeverre deze data afwijkt van wat nu opgenomen is in de Barro-

wijziging

Is het een idee om n a v de bevindingen van Heidi hierover op korte termijn bij elkaar te komen

om een afweging te maken en beslissing te nemen Dit kan ook in ons geplande overleg van 21

maart a s maar ik weet in of dat in jouw planning die van de AMvB past Het Iijkt me per e mail

of telefonisch lastig te overleggen met een ieder die erbij betrokken

Groeten llO {2eD

10 2e

10 2e

11U 2e

f1U i2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van tTT0 l2^l0K2e
Verzonden woensdag 17 februari 2016 10 43

Aan || I0 2e || CD | I0 2e DON

CC 1Q 2e \ HBJZ

I0 2e pminienm nl]HBJZ [mayrn

HBJZ 10 2e fM310 2e
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10 2eDGRW
^

Onderwerm Barrowijziging en HoogwatergeuI Veessen Wapenveld
BestelCTo^en HBH

Vandaag is de laatste dag van de voorhang bij de Kamers der Staten Generaal en

tevens de laatste dag dat burgers kunnen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging
van het Barro Daarin is zoals jullie weten een voorziening opgenomen om de kaarten

bij het Barro aan te passen op het moment dat de HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

operationeel wordt zie bijiage In ons laatste overleg hebben we het gehad over de

grenzen die op de kaarten staan en of die correct zijn of tijdig verbeterd kunnen

worden Hier heb ik echter niets meer over gehoord
Kunnen jullie op basis van de meegeleverde kaart en de grenzen zoals die nu zouden

worden getrokken voor de HoogwatergeuI op ruitmelijkeplannen nl aangeven of de

grenzen nog gewijzigd moeten worden voordat de stukken naar de Raad van State

gaan en op welke termijn er eventueel nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden

Idealiter sturen we volgende week de stukken naar de Raad van State en zitten daarin

ook de definitieve grenzen voor de HoogwatergeuI Veessen Wapenveld Om de kaarten

{en de weergave van het GML bestand op ruimtelijkeplannen nl nadien bij nader

rapport nog aan te passen is minder wenselijk
Mochten jullie nu nog teveel onzekerheid zien en op korte termijn geen definitieve

grenzen kaarten verwachten moeten we overwegen de wijziging niet bij voorbaat op

te nemen en uit het ontwerpbesluit te schrappen en op een later moment een amvb

hiertoe voor te bereiden Echter dat zal wel weer veel tijd vergen

Ik hoor het graag

Met vriendelijke groet

DGRW DGRW10 2e

1Q 2e

206131 0141



lOK^el I fZD^Van

Aan ^10K2e l—^nj 2el | HBJZ

ZD i | 10 2e ^
Wijziging kaarten Waterregeling Theodorustiaven

woensdag 24februari 2016 16 23 14

10 2eCc

Onderwerp
Datum

Dag | i0X2e ^

Begin februari hebben we vrij uitvoerig gecorrespondeerd over de op handen zijnde wijziging
van kaartbiad 081 bij de Waterregeiing ais gevoig van de ministeriele aanwijzing bij de

Theodorushaven in Bergen op Zoom

11 1 10 2 g

heeft hier ook haar ideeen over Ik citeer uit haar maii van 2 februari10 2e

nierover ik vina nkt vrij iogisch dat met de overgang van waterbeheer van Rijk naar een ander

bestuursorgaan o g v artikel 3 1 zesde lid Wtw 66k de bevoegdheid tot

watervergunningverlening over gaat Hits de vergunningpUcht vervolgens expliciet wordt

geregeld in een eigen lokale verordening keur Daarmee verschuift de verantwoordelijkheid dan

geheei naar het andere bestuursorgaan Artikel 6 12 Wtb verliest dan zijn werking omdat bet na

de aanwijzing niet meer gaat om oppervlaktewater in waterstaatkundig beheer van het Rijk
De Minister is dan dus ook niet meer bevoegd om op grond van artikel 6 12 Wtb besluiten te

nemen voor dat water

] eens over te beilenMisschien goed om er voigende week buiten verzoek

Vriendeiijke groeten

10 2e

10 2e

1 uxze

10 2e}
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern

Dir Algemeen Waterbeleid en

Veiligheid
Afd Waterveiligheid
Plesmanweg 1 6

Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Cortactpersoon

nota terinformatie
10 2e

M ^31 0 6^ 10 2e I

Beleidslijn Grote Rivieren I 10 2e Pminienrn nl

Datum

2 maart 2016

Kenmerk

IENM BSK 2016 52654

Inleiding
Het Ministerie van lenM heeft RoyalHaskoningDHV opdracht gegeven om de

Beieidsiijn Grote Rivieren BGR te evalueren De evaiuatie van de BGR is

aangekondigd in het Nationaal Waterplan 2016 2021 Aanleiding voor de evaiuatie

zijn beleidsontwikkeiingen in de ruimtelijke ordening en waterveiligheid signalen
uit de omgeving over de werking van de BGR en het feit de BGR nu bijna tien jaar
in werking is Bind februari is het evatuatierapport opgeleverd

Evaluatierapport BGR ter bespreking in Stuurgroep Water 7 april as

Dit rapport wordt op 7 april as besproken in de Stuurgroep Water Aan

bestuurders wordt gevraagd of zij zich herkennen in de voorgestelde

aanpassingsmogelijkheden BGR en weike accenten zij aan u willen meegeven

Na bespreking in de Stuurgroep kunt u gehoord hebbende de reaches een besluit

nemen of herziening van de BGR binnen de randvoorwaarde van waterveiligheid

wenselijk is 2o ja dan zal een vervolgtraject starten om te komen tot een

definitieve keuze over de wijze waarop Ter voorbereiding voor de Stuurgroep
Water ontvangt u separaat een nota Indien u het wenselijk vindt om voorafgaand
aan de Stuurgroep Water een strategisch overleg te hebben over de te volgen
koers gelet op ervaringen beleidslijn kust dan verneem ik dit graag van u

Mogelijk wordt u eerder aangesproken over de BGR

Als opmaat naar bespreking in de Stuurgroep Water worden de regionale

stuurgroepen Dssel Waal Merwedes en Maas geTnformeerd over de uitkomsten

van de evaiuatie Zij worden in de gelegenheid gesteld hun bestuurlijke

vertegenwoordigers in de Stuurgroep Water hun reactie advies mee te geven

Mogelijk wordt u vooruitlopend op behandeling in de Stuurgroep Water hierop

aangesproken U kunt dan aangeven dat u de Stuurgroep Water wil benutten om

te horen wat andere partijen van de evaiuatie vinden ten behoeve van een

mogelijk vervoigproces en dat bij een vervolg ook maatschappelijke organisaties
zullen worden betrokken

Samenvatting uitkomst evaluatierapport
De BGR slaagt er goed in om activiteiten uit het rivierbed te weren die in strijd
kunnen zijn met beide doelen van de BGR

1 Behoud van de beschikbare afvoer en bergingscapaciteit van het rivierbed

Paraaf DORW

AWV

Paraaf DGRW

CliiXc c Ofc f
pan

10 2e DGFWV

10 2e

Pagina 1 van 2
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Sii

2 Tegengaan van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en

verlaging nu en in de toekomst feitelijke onmogeMjk maken

Echter de mogetijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de randvoorwaarde van

veiligheid die van belang zijn voor het behoud en versterking van de ruimtelijke kwaiiteit

worden als heel beperkt ervaren door de initiatienemers en door lokale en regionale overheden

Het rapport doet 12 voorstellen voor mogelijke aanpassingen van de BGR van betere

samenwerking tot meer fundamentele voorstellen zoals het aanpassen van het

afwegingskader

Met vriendelijke gro^t

0^ 10 2e

Pagina 2 van 2
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no 2e ifDom

1101 ^61 1 inv s^ [ HBJZ

RE Kampereilarden

woensdag 16 maart2016 11 09 30

Van

Aan

Onderwerp

Datum

I0 2e bedankt

Ik had begrepen dat het gebied per medio vorig jaar in de Waterregeling was aangepast terwiji
dat in het Waterbesluit had moeten gebeuren

Maar dat is niet het gevai Wat kenneiijk gebeurd is is dat het in de Bgr onderdeei is uit komen

te maken van het rivierbed en vervoigens overgenomen in Barro

De bepalingen in de Waterregeiing t a v vergunningvrije gebieden zijn daarmee op juridisch
losse schroeven komen te staan Als het onderdeei is van de grote rivieren moeten

vergunningvrije gebieden in het Waterbesiuit geregeld worden

Ik heb voorgesteid de aanpassingen door te voeren door de betreffende kaarten van de

Waterregeiing over te nemen in het Waterbesiuit Dat zou moeten kunnen met een paar
tekstuele aanpassingen op die kaarten Ik ben nog in overieg met coilega s om te zien of dat

daadwerkeiijk zo kan

Groeten HM l

Jlminienm nl]Van l iQK2eR I0 2e HBJZ [[
Verzonden woensdag 16 maart 2016 10 4S

Aan | io 2e ] DON

Onderwerp l^mpereilanden

10 2e

Hallo MM

Helaas kan ik niets vinden overde Kampereilanden dat je verder zou kunnen helpen De

kaarten bij de Waterregeiing voor dat gebied stammen uit 2009 en geven geen

informatie over welke directeur er destijds voor heeft getekend Ook via de wijziging van

de BGR van afgelopen juli kom ik niet verder ten aanzien van de kaarten voor de

Kampereilanden het wordt geschoven onder andere technische aanpassingen maar

verder kan ik daaruit niets halen

Op dit moment zou ik dus niet weten waar ik verder moet zoeken om je te helpen maar

mocht je een suggestie hebben graag

Met vriendelijke groet

10X2e
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10 {2e CCiVan

Aan

[MillgBl

10 2e hBJ^I 10 2e [10|f2efe»HB]Z1 fCD1 ilUIC^en rmNVM0 H 2elCc 1 U ZeT

Onderwerp
Datum

Bijiagen

kaartbijiagen WtbesI Wtr

donderdag 17 inaart2016 10 19 23

RE wl1 iaina kaarten Wtr Cortenoever Voorsterklei msa

RE Definitigve kaarten Waterbesluit OSl fTisa

FW E rnail verzenden Regioqebieden msq

Prioriteit Hoog

Ik heb zojuist je voicemail ingesproken met het verzoek om te reageren op bijgaande maiitjes
van 10 2e

Ik doe dat vanuit mijn rol als vervanger van [

dit proces coordineert ^
Graag boor ik op korte termijn je reactie

die normaliter van uit RWS CD10K2e

buiten verzoek

Hartelijke groet
fiTO

1Q 2e

10 2e

10 2e

I f10 2er

nOKZel

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
Kijk voor meer in formatie op www ruimtevoorderivier nl

10 2e
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I no 2e ifpom

[noK2^ib¥2BriN^
10 2e ^

RE wijziging kaarten Wtr Cortenoever Voorsterklei

woensdag 9 maart 2016 13 41 14

Van

Aan

Cc mmm

Onderwerp
Datum

HottMii

Mij valt op dat de CoVo kaarten 184 185 en 186 niet zijn aangepast m b t het beheer van

waterkwantiteit Is dat een bewuste keuze geweest

Groeten HM2i

Vanj iO 2e jOK2^l[nN
Verzonden vrijdag 4 maart 2016 11 56

Aan | io 2e | DON

Onderwerp RE wijziging kaarten Wtr Cortenoever Voorsterklei

Hni |10 2e|j

Hierbij de kaarten

Met vriendelijke groet

12H3

10 2e

nunzei

10 2 e

1E

10 2e

Van | io 2e DON

Verzonden woensdag 17 februari 2016 13 27

Aan QMMSSISXON
Onderwerp RE wijziging kaarten Wtr Cortenoever Voorsterklei

HortMii

Hoe staat het nu met de kaarten voor CoVo Zijn die al geproduceerd of komt dat nog
Ik heb wel de Wtb kaart I0 {2e toegestuurd gekregen maar van CoVo nog niks

gezien

AlvaSt bedankt voor de update
|1 Q 2^

10 2e

10 2e

no 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

206138 0145



Van io 2e 1 ON

Verzonden vrijdag 29 januari 2016 17 36

AaiuJ 1Q 2^ DON

CC^ io 2e I ON

CD

Onderwerp RE wijziging kaarten Wtr Cortenoever Voorsterklei

] CIV |I 10 2^ ^I RVR JUR | io 2e10 2e

Hni |l0 2g^

RWS ON heeft vanmiddag sen brief naar de bevoegde gezagen verzonden met dank aantiQ 2ej
en andere collega s binnen vergunningverlening
Met veel dank voor het actieve meedenken varj io 2er|iebben we een manier gevonden om de

kaarten geproduceerd te krijgen
Het verzoek tot wijziging is in gang gezet en van de CIV heb ik de bevestiging gekregen dat ze

ermee aan de slag gaan In principe wordt de wijziging van de Waterregeiing per 01 juli 2016
nu gehaald

Aivast prettig weekend gewenst voor jou en de cc ers

Met vriendelijke greet

l1Q i2e

10 {2e

10 2enunzei

nuKZe

10 2e

Van | i0X2e DON

Verzonden woensdag 27 januari 2016 9 56

Aan I iOK2e 1 ON

CCJJ I0 2e ^ ON

CD

Onderwerp wijziging kaarten Wtr Cortenoever Voorsterklei

] ClV i I lQ g5^ RVR JUR | 10 2e10 2e

Van|l io 2e ||en iQ 2e ^heb ik begrepen dat de brief waar je om verzocht hebt eraan

korrit fi0 2e stelt deze nu op tloKg^kiikt er nog naar en volgens mij wordt ook een krabbel van

iOK2e |geregeld

Zaak is nu dat de wijzigingen ergens volgende week worden doorgevoerd in de GPR zodat deze

op een correcte wijze meegenomen kunnen worden dooij I0 2eyi CIV

lukt het de betreffende brief exclusief bijiage a s maandag bij tM2^ te hebben

g 10 2e

kun jij op basis van de toezegging van de brief hetgeen we gisteren besproken
hebben de wijzigingen in de GPR volgende week door laten voeren

Is de benodigde capaciteit tijd beschikbaar om de data in de GPR volgende week te

wijzigen
Zo nee wil je dan een passende werkwijze afstemmen met I0 2e indusief het laten

maken van de kaarten

Kun je tenslotte exemplaren van de geproduceerde Wtr kaarten aan iQ 2ej leveren Hij
wil deze meesturen met de brief

206138 0145



Ik blijf graag op de hoogte van de voortgang en zeker van eventueie knelpunten daarin

Alvast bedankt voor jullie bijdragen

Groeten HM2i

10 2e

10 2e

nu 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

206138 0145



j n o 2e 1 fpomVan

Aan 1O 20tofPN
Cc 10U2e iCD^

RE Definitieve kaarten Waterbesluit 051Onderwerp
Datum

Bijiagen

woensdag 16 maart2016 13 40 26

kaartblad 051 dec2009 pdf

Bests

Er zitten twee fouten in de kaart

De meest zuidelijke havens bij Nijmegen horen op deze kaart niet aangeduid te zijn als

vergunningvrij omdat de havens niet tot de grote rivier behoren zie ook de

bijgevoegde huidige kaart 51 Waterbesiuit

De legends komt niet overeen met de legenda van de kaarten Waterbesluit zie hiervoor

ook de bijgevoegde kaart

Kun je dit laten herstellen

Bij voorbaat dank

f|1 Q 2^

Van iQ 2e l TOKZ^^niM
Verzonden dinsdag 9 februari 2016 13 52

Aan | I0 2e ^ QN
CC I0 2e 1 RVR | I0 2e I CD | I0 2e I DON I I0 2e 1 RVR JUR

10 2e P CD | 10 2e» |bK2b nN

Onderwerp Definitieve kaarten Waterbesluit 051

Hoi |iQK2e[

Hierbij ter informatie voor de taskforce Spiegelwaal de definitieve kaarten voor de wijziging
Waterbesluit bij Lent deze is in twee verschillende kwaliteiten af te drukken Per 01 januari
2017 treedt deze in werking
Met vriendelijke groet

rfaTr^uiox2e |

10 2e

nuH^e
10 2e

lUKZe

10 2e

206138 0145
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f10H2e IfPom

I 1U 2e| 1^ ’°

FW E mail verzender Regiogeciieaen

woensdag 16 maart2016 11 20 51

Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

^io 2e^bedankt

@ I2S21i

Ik ben erachter gekomen dat vorig jaar geen wijziging in de Waterregeling Wtr is doorgevoerd
voor de Kampereilanden Er is een wijziging in de Beleidslijn grote rivieren Bgr doorgevoerd
dat zai via de werkgroep rivierbeheer gegaan zijn Die wijziging wordt nu vervolgens
overgenomen in het Besiuit aigemene regels ruimteiijke ordening Barro

Met die wijziging Bgr is het gebied Kampereilanden gaan behoren tot de grote rivieren

Daarmee ontstaat dan de noodzaak om vergunningvrije gebieden te regeien via het

Waterbesiuit Wtb en volstaat het opnemen van vergunningvrije gebieden in alleen de Wtr niet
meer

Mijn voorstei is dus om de betreffende Wtr kaarten tekstueel aan te passen en op te nemen in

het Wtb Akkoord

Vriendeiijke groeten rf0 2e|

Oorspronkeiijk bericht

Van | 10 2e i fl1Q 2e| MNj
Verzonden woensdag 16 maart 2016 9 53

Aan I0 2e H DON

Onderwerp FW E maii verzenden Regiogebieden

Beset SM21l
Ik heb even aan Gegevensbeheer gevraagd een kaartje te leveren van de regiogebieden dan

zie je dat het Kampereiland bij Oost Nederiand hoort Misschien handig

Mvrgr
10 2e

Oorspronkeiijk bericht

Van I0 2e | mN

Verzonden woensdag 16 maart 2016 9 28

Aan | I0 2e i |io 2e| MN

Onderwerp E maii verzenden Regiogebieden

Uw bericht kan nu met het voigende bijiagen of koppelingen worden verzonden

Regiogebieden

206138 0145



RWS Noord Nedertand

RWS Noord Nederiand

RWS West Nededand Noord

t
landRWSMK

RWS Opst Ndderland

p

^§5
■

•yRWS mm

RWS Midd RWS Oost Nederiand

RWS Midd

RWS Mid^ ffeder
hand

RWS West Nederland Noord

l C^

I

RWS Oost Nederland
RWS Midden Nederiand
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10 2e
I

n0 f2el ■ nGRW I f10X 2eT feflONV f1Qia^ 10 2e

Van

Aan

DGRW

HBJZ

]DGRWCc 10 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

dinsdag 22 maart 2016 10 32 31

Besluit wiiziaing Waterbesluit Lent en buitenoolders Kampereilariddt^ 0 2M]cx

Hallo| 10 2^ l 10 2e | en 1Q 2e

Hierbij mijn tekstuele reactie bij het voorstel van HBJZ tav schiereiland bij Lent

Ik ben het er niet mee eens dat er nog extra inhoudelijke toelichting moet komen vanuit

DGRW Dan maken we het bestuurlijke punt groter dan we vanuit lenM willen

Bovendien is tussen DGRW io 2e | en RWS ON heel uitdrukkelijk afgesproken dat de

bestuurlijke lead bij RWS ON ligt Dus als iemand hieral tekst voor zou kunnen

aanleveren dan is dat RWS ON Vandaar dat iktio 2e ook in deze mail betrek

Nogmaals ik vind het met mijn tekstvoorstellen die juist nog minder tekst behelzen

goed maar als jullie daar anders over denken dan kunnen jullie dat het beste onderling

regelen graag cc aan mij
l iOK2e | ik begrijp ook nog niet goed wat de afspraak van begin april inhoudt De lead in

elk contact met gemeente Nijmegen ligt bij RWS ON Dus hopelijk is RWS ON hierbij
betrokken

Groeten

1Q 2e

Van | iO 2e | [o^ [igKlI] DGRW

Verzonden dinsdag 22 maart 2016 9 31

Aan |
Onderwerp FW Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

DGRW10 2e

Hallo 10 2e

Ik had gistermiddag overleg met HBJZ en RWS over de wijziging van de kaarten bij de

Waterwet Met betrekking tot Lent zou ik je willen vragen of jij de toelichting zou willen

bekijken en of je kan aangeven of er wijzigingen aanvullingen nodig zijn vanuit de

voorgeschiedenis of over de gemaakte keuzes Misschien is het nodig om de vraag ook

nog even aanQioKSe^oor te leggen De vraag vanuit HBJZ is of dat deze week nog

lukt laat maar even weten

Verder wordt er nog een afspraak gepland begin april om gezamenlijk te praten over het

wel of niet nog betrekken van de gemeente Nijmegen bij deze wijziging en de

bestuurlijke risico s van deze keuze

Greet I i0 2e |

Van I 1Q 2^ HBJZ10 2e

Vei^onden hinsaag zz maart 2016 9 23

Aan | I0 2e | DON | I0 2e \ HBJZ | 1QX2^ ^ [MH] DGRW 10 2e

CD

CC iQ 2e I RVR JUR

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

10 2e DGRW

Beste alien

Bij dezen de nieuwe versie van het besluit tot aanpassing van de kaarten bij het

Waterbesluit in verband met Lent en de Kampereilanden Hierin zijn suggesties van

ti0 2e] eiHOJig^Verwerkt Voor DGRW staat het verzoek nog om een meer inhoudelijke

toelichting te schrijven over de aanwijzing van het gebied bij Lent gelet op de

bestuurlijke gevoeligheid
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Met vriendelijke groet

1Q 2e

—Oorspronkelijke afspraak—
Van | io 2e ] DON [] io 2e @rws nl]
Verzonden woensdag 16 maait 2016 15 24

Aan | lQ 2e | DON ir^iO 2e | HBJZ I0 2e I0 2e hBJzI I
f[10 2e1 DORW | 10K2e | 10 2e P DGRW | 10 2i | CD | 10 2e 10 2e

DGRW
^

CC 1Q 2e I RVR JUR

Onderwerp Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Tijd maandag 21 maart 2016 13 00 14 30 UTC i 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome

Stockholm Wenen

Locatie Den Haag Plesmanweg E02 03

Update 16 3 2016

Locatie en agenda toegevoegd

Agenda

1 Wijzigingen per 1 juli 2016

AMvB bijiagen I en II Waterwet ontwerp inwerkingtredingsbesluit KB

t b v Dijkverlegging Voorsterklei

a

PlanningI

Actie Wie Start Gereed

Ontworp amvb goroGd

tekot opotGlIon

systccm i w tr chcckcn

v\ ijziging wet door lagcrc rcgcling chockcn

procedure on planning chcckcn

kaarten makcn HBJZ

RWS RvR 4 mci 2015 22 juni 2015

WctgcvingGtootG HBJZ—HBJZ 22 juni 2015—6 juli 2015—

HUF tocto DGRW RWS CD 6 juli 2015 17 ouguGtuG 2015

afotemmen IPO VNG UvW—DGRW—6 juii 2015 17 auguotuG 2015

Agcndcrcn CEZIM DGRW —

Aanicvcrcn CEZIM DGRW

—17 augustus 2015

8 September 2015

8 Gcptcmbor 2015

16 oeptomber 2015—

22 oeptomber 2015

29 GOptembor 2015—

2 oktobor 2015

Advico CEZIM—DGRW

Bchandcling CEZIM—

Aanlevcren REZIM

Bohandcling REZIM—

Bchandcling MR

Voordracht H

Raad van State

4B4Z^

10 oktobor 2015

26 oktober 2015 21 dcccmbcr 2015

Nader rapport on ontwcrpboGluit opstciicn tokcnbock gcrccd—FIBJZ DGRW—24

H64Z
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dcccmbcr 2015

VaotGtGlIing on publicatio
briovon aan TK on EK voorbcrcidGn on latcn ondGrtGkGncn HBJZ

fcbruari 2016

Briovon aon TK Gti EK vcrzGndGn

Nahang

18 januari 2016

HBJZ— 18 januari 2016 8 fobruari 2016

8 fGbruari 2016 22

■22 fobruari 2016 20 fGbruari 2016

■7 maart 2016—6 juni 2016

KB

KB Ontwerp opstellen tekenboek gereed maken HBJZ 8 februari 2016 6 juni
2016

KB Vaststelling en publicatie HBJZ 6 juni 2016 30 juni 2016

b Wijziging Barro tekst en kaarten

Wijziging Waterregeling RvR maatregelen Cortenoever en Voorsterkleic

Planning

Actie Wie Wanneer

AaniGVGrGn autocad boatandon ohapo filGG bij RWS rGgionalG dianot watorbohGGrdGr

RWS RvR 31 dGCGmbGr 2015

Doorvocrcn wijzigingcn in GPR van CIV—RWS rcgionalc dicnst watGrbchGcrdcr —26

januari 2016

Vcrzock wijziging kaarten Wtr aan BS—RWS rcgionalc dicnst—26 januari 2016

Gcncrcrcn kaarten Wtr concept—RWS CIV door extern bureau —16 fcbruari 2016

Controlc kaarten Wtr—RWS rogioftate etiefist watcrbchGordor i RWS RvR 23 fobruari

26i6

Gcncrcrcn kaarten Wtr definitief RWS CIV door extern bureau —2 maart 2016—

Kaarten Wtr toelichting wijzigingen RvR aan BS HBJZ RWS RvR 7 maart 2016

Doorsturen verzoek wijziging Wtr aan DGRW BS 16 maart 2016

Opdracht wijziging kaarten Wtr aan HBJZ

Ontwerp opstelien wetgevingstoets

Vaststelling en publicatie wijziging Wtr

Inwerkingtreding wijziging Wtr 1 juli 2016

DGRW 23 maart 2016

HBJZ 18 april 2016

HBJZ 2 mei 2016

d Wijziging Bgr geldt geen WM voor RvR maatregelen Cortenoever en

Voorsterklei

Planning indicatief loopt ca 4 weken achter op planning Wtr

Actie Wie Wanneer

Aanleveren bestanden Wtr bij RWS WVL RWS CIV 2 maart

Genereren kaarten Bgr concept RWS WVL door extern bureau 2 maart

Bespreken nieuwe kaarten werkgroep rivierbeheer

Kaarten Bgr toelichting wijzigingen RvR aan BS kortsluiten met HBJZ RWS RvR

HBJZ n t b

Genereren kaarten Bgr definitief

Kaarten Bgr toelichting wijzigingen RvR aan BS HBJZ RWS WVL 15 april 2016

Verzoek wijziging kaarten Bgr aan BS RWS WVL 15 april 2016

Doorsturen verzoek wijziging Bgr aan DGRW

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan HBJZ

Ontwerp opstellen wetgevingstoets

Vaststelling en publicatie wijziging Bgr

Inwerkingtreding wijziging Bgr

RWS WVL n t b

RWS WVL door extern bureau 8 april

BS 21 april 2016

DGRW 28 april 2016

HBJZ 2 mei 2016

HBJZ 2 juni 2016

1 juli 2016

Wijzigingen per 1 januari 20172
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Waterbesluit vergunningvrij gebied Lent Kampereilandena

Planning

Concept planning wijziging Wtb vergunningvrij gebied Lent

Actie Wie Start Gereed

Ontwerp amvb gereed

tekst opstellen

systeem i w tr checken

wijziging wet door lagere regeiing checken

procedure en planning checken

kaarten maken HBJZ

RWS RvR januari 2016 23 mei 2016

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ 23 mei 2016 6 juni 2016

HUFtoets DGRW RWSCD 6 juni 2016 18juU2016
afstemmen IPO VNG UvW DGRW 6 juni 2016 18 juU 2016

Agenderen CEZIM DGRW

Aanleveren CEZIM DGRW

18 juU 2016

9 augustus 2016

9 augustus 2016

17 augustus 2016

23 augustus 2016

30 augustus 2015

2 September 2016

19 September 2016

26 September 2016 21 november 2016

Nader rapport en ontwerpbesluit opstellen tekenboek gereed HBJZ DGRW 21

november 2016 19 december 2016

Vaststelling en publicatie HBJZ 19 december 2016 1 januari 2017

Advies CEZIM DGRW

Behandeling CEZIM

Aanleveren REZIM HBJZ

Behandeling REZIM

Behandeling MR

Voordracht HBJZ

Raad van State

b Waterregeling en Bgr IJDZ vergunningvrij gebied camping Kampen aan

randmeer

c KB inwerkingtreden wijzigingen bijiage I en II Waterwet t b v

HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

Beste collega s

Hierbij een vergaderverzoek voor 21 maart 2016

Een agenda en locatie voor het overleg volgen nog

Met vriendelijke groeten

1Q 2e I

10 2e
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10 2e

t 1 ui 2eV

10 2e I

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
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Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

nu iie

hbjz

FW beheergrenzen Waterregeling ronde riaar 1 7 2016 herinnerirg

donderdag 24 maart 2016 15 44 31

FW aanpassen kaarten Waterbesluit eri Waterregeling MG Heilen msa

RE beheerarenzen Waterreaelinq ronde near 1 7 2016 fherinnerinq^ msa

RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnerinq^ rrisg

Zonder bijiagen omdat je mailbox die niet aankon

Van io 2e | CD
Verzonden donderdag 24 maart 2016 15 42

10 2e | HBJZ

CC [

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

1Q 2e

Hoi 10 2e ]

De stand van zaken m b t tot restpunten nu toe

Gennep Kaartblad 022 Waterbesluit

Gennep hebben we al zie bijgevoegde mail

De legenda voor de kaart in het waterbesluit is aangepast zie bijgevoegde mail van| io 2e i

Lent Kaartblad 051 Waterbesluit

De legenda voor de kaart in het waterbesluit is aangepast zie bijgevoegde mail van io 2e b

Cortenoever en Voorster Kiel Kaartbladen 184 185 186 Waterregeling

Aanwijzing gebied kwantiteitbeheer Ben nog meliiojg ^ I0 2e |in gesprek zie bijgevoegde
mail

Ooijen Wanssum Kaartbladen 018 019 Waterregeling
Ik wacht alleen nog op de brief van d

bijgevoegde mail
}an RWS BS zie10 2e

Aanwijzing vergunningvrije gebieden nabij Muiden Kaartblad 222Waterregeling
Heb nog geen reactie van RWS MN Heb opnieuw gerappelleerd zie bijgevoegde mail

Aanwijzing gebied waar Eems Dollard verdrag geidt Kaartblad 339 Waterregeling
Ik heb daarover contact met I iQ 2e Ivan RWS ZD zie bijgevoegde mail

Groet

10K2§

Van I I0 2e [iox2| 10 7r | HBJZ [[
Verzonden vioensdag 26 maart 2016 15 39

Aan | io 2e | CD

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

IminiennLnll10 2e

Hallo [Tox^

Gennep zit er zo te zien nog niet bij Dat was ook Zuid Nederland zei je toch

Groet I0 2e
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£ZN1Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

iCKj ^e [ iny f |iCD^
FW aanpassen kaarten Waterbesluit an Waterregeling AVG Heijen

maandag 7 maart 2016 14 25 ^

Memo Aanpassen kaarten Waterregeling Febr 2016 AVG Heiien docx

Hallo fio^

zoals gevraagd Hier de bijdrage van ZN

Met vriendelijke groet

1Q 2e

10 2e

10 2e 1

10 2e

Van l0K2e l iQ 2e | ZN

Verzonden donderdag 11 februari 2016 9 22

Aan^^^ ioK2^r^S
CC f I0 2e fZN ZN [ Ml^l^plZN
Onderwerp i w aanpassen kaarten Waterbesluit en Waterregeling AVG Heijen

1Q 2e

BeSt^ 1Q 2e |

Ik stuur je onderstaande mail door met daarin het verzoek beschreven om de begrenzing
van de waterstaatswerken op kaarten behorend bij de Waterwet aan te passen Ik verwijs
daarbij ook kortheidshalve naar de eveneens bijgaande memo waarin nog een korte

toelicbting is beschreven Samenvattend is er sprake van een situatie waarbij de huidige
begrenzing achterhaald is en hierdoor uitbreidingsmogelijkheden van een bedrijf
belemmerd worden

Ik verzoek je medewerking om de begrenzing aan te passen

Alvast dank

Groet

10 2e 10 2e

10 2e

iq

10 2e

Rijkswaterstaat dienst Zuid Nederland

]] ZNFrom 10 2e
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Sent Wednesday February 10 2016 1 52 13 PM

To I no 2e |riOK2^ ZN

Cc | lQ 2e ZN | i0 2e | pgg||ZN
Subject aanpassen kaarten Waterbesluit en Waterregeling AVG Heijen

Beste l io 2e i^

10 2eIk richt me tot jou als

Om het bedrijf AVG Heijen transport bouwstoffen uitbreidingsmogelijkheden toe te staan is

het noodzakelijk dat

de grenzen voor waterstaatswerken in de kaarten voor de waterregeling en het waterbesluit

worden aangepast
Dit ihkv vergunningverlening De kaarten vormen bijiagen in de Waterwet

De beoogde publicatie in de Staatscourant voIgt dan in Juli 2016

De procedure hiervoor is dat jij als

bij staf DG bij io 2ej

10 2e van ZN dit verzoek inbrengt

Je kunt wat mij betreft daartoe dit maiitje inclusief bijgaand memo zo doorsturen

Een en ander is geinitieerd en afgestemd met I0 2e van jouw district

Daan kan indien je dit wenst nadere toelichting geven op aangepaste kaarten

io 2e kent de procedure en heeft de aangepaste kaarten niet nodig
nd ik ze niet meeuddrorn zei

Heb je nog vragen over de procedure dan kun je mij bellen op onderstaand nummer

Met vriendelijke groet

10 2e
VroTTzej

10 2eI 10 2ej I

10 2e
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Memo mbt Verzoek aanpassen kaarten Waterregeling en kaarten Waterbesluit

publicatie Juli 2016

10 2eVan l io 2e j
Datum 11 Februari 2015

NM ZN 1Q 2e

Aanleiding
Toestaan van uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf AVG Heijen transport bouwstoffen

gelegen aan de Maas in de gemeente Gennep

Geachte I0 2e I beste|lQ 2^

Hierbij verzoek ik u een aantal kaarten die deel uitmaken van de Waterregeling en het Waterbesluit

aan te laten passen en de wijzigingen mee te nemen in de publicatie die gepland is in Juli 2016

Het gaat om de kaarten met de nummers

Voor de Waterregeling 022

Voor het Waterbesluit 022

Voor belde kaarten zijn de grenzen voor het Waterstaatkundig beheer gewijzigd

De gewijzigde kaarten zijn aangeleverd bij de CIV en volgen het normaal te doorlopen proces voor

publicatie in Juli 2015

Voor eventuele nadere inhoudelijke informatie over de wijzigingen kunt u contact opnemen mdfiGBe

no 2e|io ej|io 2e| |van mijn dienst tel ] ■
10 2e

Toelichting
Het terrain van AVG Heijen transport bouwstoffen is deals gelegen achter een primaire dijkring
l 250e van de Maas Het terrein is in de loop van de jaren volledig volgebouwd en is deels

stroom voerend Gezien de bedrijfsvoering is het voor het bedrijf noodzakelijk dat er in het geel
gearceerde gebied achter de kering nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden Het betreffende

gebied is volledig volgebouwd en voor RWS niet meer relevant voor afvoer of bergingscapaciteit
Ook is deze locatie geen feitelijke belemmering voor het vergroten van de afvoercapaciteit Zie

bijiage

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke greet

1Q 2e | 10 2e

10 2e

KWb zuio iMeaeriano

Memo aanpassen Waterregeling1
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Bijiage Aanpassing Waterbeheergrenzen AVG Heijen

Uit te voeren actie

Deel van het terrein van regime stroomvoerend veranderen in vergunningsvrij geei gebied
hiervoor dienen de Waterregeling en het Waterbesluit te worden aangepast

Locatie
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Memo aanpassen Waterregeling2

206140 0147



1
V

e iI
\

E»

J €
»

5

I 5plII1111

\

k
»•’

t

mm^ »«

5
C

^•j
Sm

r v

fn P
r

‘PIP
L

’

^ j
C

IT
\i

V

L 9i
\
\

I
1

Het vlak binnen de groene drkel dient vergunningsvrij vrijstelling gemaakt te worden

Uit te voeren actie

Voor de wijziging dienen de volgende kaarten te worden aangepast

Waterregeling
• Waterstaatkundig beheer en vrijstelling vergunningplicht gebruik waterstaatswerken

Waterbesluit

• Beheergrens Waterstaatkundig beheer

Memo aanpassen Waterregeling3
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lf10K2e IOK2e feD^Van

Aan 1Q 2e [PPO}
] CDl rrcrir2e lO 2er^HBJZ

RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

donderdag 24 rraart 2016 07 48 15

Cc 1 U {ZeT

Onderwerp
Datum

Beste^i0 2eb

Top
Dank je wel

Haitelijke groet
10 ^

Van r ib 2e | PPO

Verzonden woensdag 23 maart 2016 16 23

Aan I iQ 2e | CD

CC ZN

Onderwerp Kh Deheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Bestsfio^
De door jou gevraagde afetemming op directeurenniveau heeft nog niet plaatsgevonden Enkel

de afdelingshoofden van District ZO en Vergunningverlening van RWS ZN waren akkoord met

de mutaties

Met mijn collegaQ
regelen

10 2e

]heb ik zojuist afgesproken dat hij dit met spoed gaat10 2e

Met vriendelMka aroet

10 2e

nQ 2e I

10 2e

Van I0 2e | CD

Verzpndeni wnensdan 23 maart 2016 15 21
10 2e PPOAan

CC r I0 2e KZM

10 2e |e I 10 2e | HBJZ 10 2e | DON

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Beste ^iQ 2e

Dank voor het toezenden van de toelichting
Ik lees daarin niet dat de aanpassingen bestuurlijk zijn afgestemd
Kan je aangeven of dat het geval is en zo ja hoe dat heeft plaatsgevonden
Kan je mij bevestigen dat de betrokken wijzigingen met akkoord van juilie directeur

Netwerkmanagement aan| I0 2e [van RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren
Hartelijke groet
10 ^

ZN | 10K2e ZN Rl0 2e t022| 10 2e10 2e

10 2e CD

Van io 2e PP0

Verzonaen uinsaag zz rriaart 2016 16 54

Aan | io 2e | CD
CC 10 2e 1 ZM | 1Q 2e | ZN j | ZN | n0 2e fll^ 10K2e [ZN
Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog
Beste fiOK^

206140 0147



Hierbij alsnog de gevraagde toelichting bij de doorgevoerde aanpassingen van de kaarten 18 en

19

Met vriendelijke greet

10 2e

I10 2e

10 2e

Van io 2e | CD
Verzonden vrijdag 18 maart 2016 7 06

PPO

] CD

Aan 10 2e

CC [

Ondenwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Beste |lOK24

I0 2e

Komende maandag zit we met DGRW en HJBZ bij elkaar om de s v z wijziging Waterregeling te

bespreken
Het is weiiicht wat veel gevraagd om komende maandag die teksten te wiiien ontvangen
Ais het medio volgende week er is moet het iukken om de wijzigingen voorzien van toelichting
tijdig door te voeren

Zijn de wijzigingen met akkoord van jullie directeur Netwerkmanagement aan^ io 2e ^van
RWS BS zijn gemeld
Harteiijke groet
fio ^
Van I I0 2e ^ PPO
Verzonden donaerdag l7 maart 2016 16 58

Aan | io 2e | CD

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeiing ronde naar 1 7 2016 herinnering
Bests fiOK^
Graag een datum aangeven waarop je de teksten gehad had willen hebben

Met vriendelijke groet

10 2e

f10j 2e

1U 2e

10 2e

Van 10 2e I CD
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Vei^onden maandag 7 maart 2016 14 22
1 fCWy 10 2e ZN l0 2e ] ZD | i0K2fei QK2e| GPO

J WNZ I 10X2^ I WNZ | I0 2e [ WNN
10 2e I WVL 10 2e ^VnNV F 10 2e | NN |1 Q f2e|t

10 2e

Aan 10 2e

10 2eINN10 2e

10 2e

_J10 M1® WNN 10 2e | mN 1Q 2e UZP
CC Areaalgegevensloket Noord Nederland^ M2i | io 2e ciV | io 2e

10 2e nciv I 10 2e | NN I 1Q {10 2eL ZD j 10 2e ^ CIV
rrOK2g CIV | 1Q 2e 10 2e ^WNN
I 10 2e CD I [10 2e 1 CIV I 10 2e ^ HBJZ IHlOp^e

iQ 2e 1 BS

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Moog
Beste Colleaa s

PPO

] CIV |i^i
I 10 2e

^ fMN niQ 2^

00K2e 1 HBJZ

10 2e

BS10 2e

Van io 2e l iQ 2e | ontving ik bijgaande mail met ZIP file waarln de wijzigingen van de

kaarten Di] ae watWregeling per 1 juli a s zijn opgenomen
Ik neem gedurende het zwangerschapsverlof van I m 2e | de werkzaamheden die zij t b v de

wijzigingen van de kaartbijiagen verricht van haar over

Graag ontvang ik van een ieder die dit betreft z s m de bij de wijzigingen behorende

toeiichtingen t b v de Nota van Toeiichting bij de regeiing
Ik neem aan dat de betrokken wijziqinqen met akkoord van juiiie directeur

Netwerkmanagement aan^ io 2e pan RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m aisnog te geoeuren

Harteiijke groet
1Q 2er

10 2e I
nu 2e

10 2e

10 2e

□ CIV

ec^mber 2015 8 11

Aan I I0 2e 1 ZN iQ 2e ZD | nov2eiQ 2^]i GPO I I0 2e |fNN ^noX2e
10 2e ^ WNZ | 10 2e | WNZ | 10 2e f WNN il^ 10 2e ^ ^ZN
iOK2i I WVL lQ 2e ON I0 2e NN J imiZe l^e WNN | 10 2e

10 2e MN I 10 {2e J fZD i 10 2e [ppo fPMCD
CC Areaalgegevensloket Noord Nederland 1Q 2 | iox2e [CIV io 2e

10 2e CIV I 10 2e | NN I 10 «10 2e ZD | 10X2e CIV

ICIV ^2^^ ^ CIV | 10K2¥
I 10 2e CD I n0 2e ] CIV

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Beste alien

Bij deze stuur ik een herinnering voor wijzigingen voor de Waterregeiing
Met vriendeiijke groeten
1Q 2e

Van

Verzonden maandag 51 augustus 2015 8 22

Aan I I0 2e n ZN I0 2e 1 ZD ^ inv2^0 2^ [nG iQ 2e ^ fNN |now2ei
I 10X2^ WNZ I 10X2^ I WNZ | l0K2e P WNN |I io 2e n| N

1 10 2e I WVL 1QX2e ON 10 2e NN | 10X2e 1^e WNN l 10X2e

I0 2e | MN I ITO I ZD | io 2e n PPO I io 2e I CD

CC Areaalgegevensloket Noord Nederland 10X2 | iox2e CIV P ioX2e | CIV io {2e

10X2e tciv I 10K2e ] NN | 1Q 1Q 2^ ZD I 10X2e | CIV I 10 2e I

Van 10 2e

Ver iiiciaiiuoy u

] CIV [l0X2e
10 2e I

] mn rriox2^10X2e

CIV10 2e
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SM21 CIV I0 2e CIV I io 2^^ fWNN |

Onderwerp Deheergrenzen Waterregeling ronae naar 1 7 2016

Bests alien

Ik heb de definitieve kaarten van de beheergrenzen Waterregeling per 1 1 2016 ontvangen ik

stuur deze later naar de betrokken contactpersonen
Dit betekent dat de nieuwe ronde wljzigingen kan starten De lijnen shapefiles staan weer op de

GPR voor de goede orde heb ik de SDE file bijgesloten
Er kunnen wijzigingen worden uitgevoerd tot uiterlijk 20 januari 2016 Deze wijzigingen zullen

dan per 1 7 2016 in werking treden

Ik verneem graag van juiiie of en hoeveel wijzigingen er zijn in deze ronde

Met vriendeliike oroet

] MN10 2e

10 2e

10 2elU 2e

10 2e
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Van

Aan

[e

lQK2^r~EEQi
1Q 2e tZNi 10 2e 10 2e tZNl [10K2]^I i1U 2e I fZNVf

[i^ 10 2e JhBJZiT
Cc

10K2e gDQNv r 10K2e

Onderwerp

Datum

Bijiagen

RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

woensdag 23 maart2016 15 21 27

Nota van toelichting bii aanpassiiiQ kaarten Waterrealing per 1 7 2016 ■docx

Bests 10 2e

Dank voor het toezenden van de toelichting
Ik lees daarin niet dat de aanpassingen bestuurlijk zijn afgestemd
Kan je aangeven of dat het geval is en zo ja hoe dat heeft plaatsgevonden
Kan je mij bevestigen dat de betrokken wijzigingen met akkoord van jullie directeur

Netwerkmanagement aan| io 2e van RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren
Hartelijke greet
10 ^

Van | io 2e ^ PPO
Verzonden dinsdag 22 maart 2016 16 54

Aan | iTO | CD
CC 10 2e 1 ZM | 10 2e | ZN | [ZN | 10 2e ^giIl» 1Q 2e [ZN

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Moog
Bestei[Tox2^
Hierbij alsnog de gevraagde toelichting bij de doorgevoerde aanpassingen van de kaarten 18 en

19

Met vriandeliika groat

10 2e

10 2e I

lU 2e

10 2e

E mails zijn fantasHsch mils goed gebruikt
1 Benut de onderwerpregel en kom direct fo the poinf welke actieA raag informafie je hebt voor de onfvanger
2 IVees selectief met het CC veld ‘ter informatie als het echt nodig is ivees zeer terughoudend met reply all

Mijn CC berichten warden automatisch verplaatst en deze lees ik niet elke dag
3 Heb je een urgente vraag of slecht nieuws Bel ofsms

doe je mee met deze e malletiquette Neem tips op In je handtekening ais herinnering voorjezelfen anderen

Van

Verzonden vrijdaq 18 maart 2016 7 06

Aan

CC [

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Beste tio 2ej
Komende maandag zit we met DGRW en HJBZ bij elkaar om de s v z wijziging Waterregeling te

bespreken
Het is wellicht wat veel gevraagd om komende maandag die teksten te willen ontvangen
Als het medio volgende week er is moet het lukken om de wijzigingen voorzien van toelichting
tijdig door te voeren

Zijn de wijzigingen met akkoord van jullie directeur Netwerkmanagement aan I0 2e van

RWS BS zijn gemeid
Hartelijke groet
10 ^

CD10 2e

PPO10 2e

CD10 2e

Van

Verzonden donderdag 17 maart 2016 16 58

Aan | io 2e | CD

PPO10 2e
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Ondemerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
BesteflOK^

Graag een datum aangeven waarop je de teksten gehad had willen hebben

Met vriendeliike qroet

10 2e

f10 2e I

n0 2e

10 2e

E mails njn fantas^sch mils goed gebruiht
4 Benut de onderwerpregel en kom direct to the aoint welke actie vraag informatie je hebt voor de ontvanger
5 IVees selecfief met het CC veld ter informatie’ sfe het echt nodig is ivees zeer terughoudend met reply ail

Mijn CC berichten warden automatisch verplaatst en deze tees ik niet elke dag
6 Heb je een urgente vraag of^echt nieuws Bel ofsms

doe je mee met deze e mailetiquette Neem tips op in je handfekening als herinnering voorjezelfen anderen

Van I io 2e

Verzonden maandag 7 maart 2016 14 22

Aan T1[CIV I 10K2e I ZN 10 2e ~| ZD | I lTO2e

iOK2e tWNZ I i0X2i | WNZ | io 2e

]| ZN | iQ 2e I WVL i Q 2e n fONV

10 glBejWNN J 10 2e ^MN | 1Q 2e ZD I I0 2e

CC Areaalgegevensloket Noord Nederland I io 2e ^ CIV

pV I I0 2e NN1 | ioXlTO fZDl | I0 2e

llUjl2g UV a 10 2e [CIV | 10 2e ^WNI^
1Q 2e CD I 1Q 2e ~l rnVI P 1 Q 2e ^ | HBJZj 10 2e

1Q 2e BS I 10 2e BS’I

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog
Beste Collega s

3GPO
[TWI\|N

1Q 2e | NN l 1Q 2e

PRO

] CIV ^10 2e^

10 2e

10 2e NN

10 2e

10 2e

CIV 10 2e10 2e

^ MN
I0 2e hBJZ

10 2e

I0 2e irrQ 2e i|nntving ik bijgaande mail met ZIP file waarin de wijzigingen van de

kaarten bi1 de Waterregeling per 1 juli a s zijn opgenomen
buiten verzoek 1

Van

Ivan I io 2e I de werkzaamheden die zij t b v deIk neerrj
wijzigingen van de kaartbijiagen verricht van haar over

Graag ontvang ik van een ieder die dit betreft z s m de bij de wijzigingen behorende

toelichtingen t b v de Nota van Toelichting bij de regeling
Ik neem aan dat de betrokken wiiziqinqen met akkoord van jullie directeur

Netwerkmanagement aan| I0 2e [ van RWS BS zijn gemeid Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren
Hartelijke groet
10 ^
|10 2e| 1Q 2e

10 2e

10 2e

I lUH^e
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1Q 2e

CIV

Verzonden maandag 7 december 2015 8 11

Aan I iQ 2e n ZN iQ 2e 1 fZDV Il 10 ^

I Top^ WNZ I ife | WNZ | I0 2e

I 10 2e | WVL I 1Q 2e | fON | 10 2e | NN | 10 2e 1^e{WNN | 10 2e

10 2e |CMN | 10 2e | ZD 10 2e ^PO 10 2e 1 CD

CC Areaalgegevensloket Noord Nederland io 2e I CIV

10 2e IfCI
|10 2^ CIV j|
I 10 2e CD I 10 2e 1 CIV

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Bests alien

Bij deze stuur ik een herinnering voor wijzigingen voor de Waterregeiing
Met vriendeiijke groeten

Van

Van 10 2e

niGPO j

1 WNN J [

10 2e flMN

10 2e

] CIV [lO 2e

10 2e I

MN rnop^

10 2e

VI I 10 2e ^ NN | 10Kl0 2e ZD 10 2e

00 2e pV | 10 2e WNNJ

CIV

10 2e

CIV

Vei^onden maandag SI augustus 2015 8 22

Aan I 10 2e n ZN 10 2e 1 ZD || 10 2e l| i1G I 1Q 2e ^ fNMl l 10 2e

I0 2e fWNZ I 10 2e | WNZ | 10 2e | WNN ][
lQ 2e ON lOK2e NN j lope 1|me WNN 10 {2e

iq 2e 1 CD

10 2e

10 2e ZN

10K2e n WVL

I0 2e [MN I0 2e | ZD | M0if2e nfPPO I

CC Areaalqeqevensloket Noord Nederland tox^ io {2e [ciV |
f10 2e 7nVV [

|iOK2^yCIVI r lOX^e fciV

Beste alien

Ik heb de definitieve kaarten van de beheergrenzen Waterregeling per 1 1 2016 ontvangen ik

stuur deze later naar de betrokken contactpersonen
Dit betekent dat de nieuwe ronde wijzigingen kan starten De lijnen shapefiles staan weer op de

GPR voor de goede orde heb ik de SDE file bijgesloten
Er kunnen wijzigingen worden uitgevoerd tot uiterlijk 20 januari 2016 Deze wijzigingen zullen

dan per 1 7 2016 in werking treden

Ik verneem graag van jullie of en hoeveel wijzigingen er zijn in deze ronde

Met vriendeliike qroet

] CIV 10 2e10 2e

10 2e NN | 10 1Q 2eKZD
_

WNN
] CIV 10 2e1Q 2e

] MN1Q 2e10 {2e

10 2e

10 2enu 2e

10 2e
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Toelichting aanpassing kaarten 18 en 19 Waterregeling

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssutn GOW

Kaartblad 18 en 19

Het initiatief Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum iangs de Maas in Noord Limburg heeft tot

hoofddoei het verbeteren van de hoogwaterveiiigheid door onder andere het weer reactiveren

open graven van een Oude Maasarm waarmee deze oude Maasarm weer onderdeel wordt van het

stroomvoerend regime van de rivier de Maas

In het verleden voor de overstromingen 1993 en 1995 maakte de Oude Maasarm deel uit van het

regime van overstroombaar winterbed van de Maas Door de aanleg van 2 nooddijken in 1996 is de

Oude Maasarm afgedamd en daarmee onderdeel geworden van het regime van droge

oevergebieden Met de reactiveren van de Oude Maasarm wijzigt dus het juridisch regime en is

een aanpassing van de kaarten van de Waterregeiing noodzakeiijk

Aanpassingen
■ Beheergrenzen waterkwaliteit omzetten droog oevergebied naar waterkwaiiteitsbeheer

RWS Grens gebaseerd op de piaatseiijke geografie met richtlijn overstromingsgebied eens

In de 10 jaar
■ Beheergrenzen waterkwantiteit projectplan geeft geen aanleiding tot aanpassing
■ Beheergrens waterstaatswerken aanpassing

Kaartblad 18 en 19

Hersteiien tout in bestanden Het gebied rondom Biitterswijck is bij hoogwater een eiland in de

rivier Het gebied vait niet onder beheer waterstaatswerken en er is hier geen sprake van een

oppervlaktewaterlichaam Het eiiand is dan ook geen droog oevergebied Deze fout is gecorrigeerd

Aanpassingen
Beheergrenzen waterkwaliteit en droge oevergebieden verwijderen polygoon droog
oevergebied
Beheergrenzen waterkwantiteit geen aanpassingen
Beheergrens waterstaatswerken geen aanpassingen
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Van

Aan

[e

I 10 2e HUK^eaMN

oblige \n 0H2e | HBJzj 10 2e ^ HBJZ [

RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

donderdag 24 rraart 2016 15 10 09

Hoog

jCDlj I0 2e [MtCc nui 2e

Onderwerp
Datum

Prioriteit

BestetfTOK^

Op mijn onderstaand mailbericht heb tot op heden geen antwoord van je ontvangen
Graag ontvang ik uiterlijk medio volgende week een toelichting op de door RWS MN

voorgestelde wijzigingen weergegeven op kaartbladen 222 van de Waterregeling teneinde de

wijzigingen tijdig in de regeling te kunnen verwerken

Ik neem aan dat de betrokken wilzioingen met akkoord van jullie directeur

Netwerkmanagement aan| I0 2e ^an RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren

Graag ontvang ik een afschrift van dit bericht

Hartelijke groet

1Q 2e

10 2e

10 2e

I nuxze

t10 2e

10 2e

Van io 2e | CD
Verzonden woensdag 16 maart 2016 15 11

Aan

CC I I0 2e BS

HBJZ

Onderwerp FW beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Beste l io 2e | en i0 2^
Bij onderstaand mailbericht van 7 maart jl zond ik bijgaande mail met ZIP file van I I0 2e

il iQ 2e [| waarin de wijzigingen van de kaarten bij de Waterregeling per 1 juli a s zijn
opgenomen
Ik neem gedurende het

t b v de wijzigingen van de kaartbijiagen verricht van haar over

Ik vroeg in mijn mail een ieder die dit betreft z s m de bij de wijzigingen behorende

toelichtingen t b v de Nota van Toelichting bij de regeling aan mij toe te zenden

Uit onderstaande mailwisseling van de collega s van RWS WNN maak ik op dat de wijzigingen
weergegeven op kaartbladen 222 van RWS MN afkomstig moeten zijn
Als dat zo is zou je mij dan alsnog z s m een toelichting daarop willen zenden opdat de

wijziging komende ronde nog mee kan

Ik neem aan dat de betrokken wijzigingen met akkoord van jullie directeur

Netwerkmanagement aan loj 2ej ^an RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m

Hartelijke groet

fMNT I I0 2e [x| iQ’i 2jVMNJ
10 2e |e

10 2e

10 2e HBJZ 10 2e10 2e

1Q 2e Xcxij

] an de werkzaamheden die zijbuiten verzoek 1Q 2e

10 2e

10 2e

10 2e
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10 2eI l 1ui 2er

10 2e

Van 1Q 2e | WNN

Verzonden woensdag 9 maart 2016 11 41

Aan | Tope ^WNN | Tope [WNN I I0 2e | WNN I I0 2e 1 CD

CClf lOPe \0Nm i 10 2e WNN

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Dank voor bet uitzoeken Goed om even zo rond te sturen

GRoet

10 2e I
10 2e

M 31 l 1U 2e n

Van | Topi [WNN
Verzonden woensdag 9 maart 2016 9 49

Aan | I0 2e fWNNT l I0 2e JWNNl | lQ 2e ] WNN | I0 2e H CD

CC I0 2e [WNN r IWNN
Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Heren ter info

Dit waterstaatwerken valt niet onder ons beheer WNN

Mijn idee is dat dit onder I0 2e MN valt

Dus wij hoeven kunnen geen wijzigingen e d toe passen

G_rod o 2^
Van I0 2e | WNN
Verzonden maandag 7 maart 2016 14 34

Aan | To 2e^ ^WNN | io 2e^ fWNN 00 2e WNN

CC I0 2e | WNN j iQ 2e ^ WNN

Onderwerp FW beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog
Heren

Zijn deze bij jullie bekend ik weet het niet precies maar kaart nummer 222 lijkt het dichts bij
ons te komen

Groet

10 2e 1
10 2e

l 1 U l2eM 31 [ ]

Van io 2e | CD
Verzonden maandag 7 maart 2016 14 22

fl CIV 10 2e n ZN 10 2e 1 ZD J 10 2e

WNZ iQ 2e I WNZ

10 2e n WVL 1Q 2e 1 ON H0 2e

ZD C
n fCTW

J GPO

TT^2e I WNN

] NN j 10 2e

10 2e l PPO
Topi I CIV I0 2e ■

civ I io 2e n

1Q 2e

^

] MN rriQX2i 1

io 2e I HBJZ

Aan 10 2e

10 2e INN 10 2e

] ZN10 2e

f10 2e iroeCWNNT l 1Q 2e | MN [ 10 2e

CC Areaalgegevensloket Noord Nederland

I 10 2e IlCIV’ I Topi ^ NN | 10 10 2e ZD 10 2e

|10K2a CrV f 10 2e ^ | D ^^e [WNN
I 10 2e CD I t10 2e | CIV 10 2e ] HBJZ |l 10 2eT»

iQ 2e BS

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog
Beste Colleqa s

10 2e

BS10 2e

io 2e |fTP 2e | ^ntving ik bijgaande mail met ZIP file waarin de wijzigingen van de

kaarfen hii de Waterrenelinn ner 1 iuli a s ziin opgenomen
buiten verzoek

Van

^ an I iQ 2e I de werkzaamheden die zij t b v de

wijzigingen van de kaartbijiagen verricht van haar over

Graag ontvang ik van een ieder die dit betreft z s m de bij de wijzigingen behorende
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toelichtingen t b v de Nota van Toelichting bij de regeling
Ik neem aan dat de betrokken wlizigingen met akkoord van jullie directeur

Netwerkmanagement aan| io 2e |van RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren
Hartelijke greet
10 ^

10 2e

10 2e

10 2e

iu ^e

10 2e 10 2e

Cciv
Verzbnaen maanaag aecember 2015 8 11

Aan I io 2e n ZN iQ 2e 1 ZD I io 2e ^ GPO io 2e | {NN | i0 2e

I0 2e l WNZ I 00X2^^ I WNZ | io 2e rCWNN n
ON I 10 2^ NN | 1^2e l^eJWNN 10 2e

PRO 1Q 2e n CD

10K2e I CIV I 10 2e | CIV |10 2^
rNN1 l 10 1Q 2eHZD j 10 2e l CTV r~ W25

io 2e [WNN

Van 10 2e

ZN10 2e

I 10 2e I WVL I 10 2e

10 2e | MN | 10 2e ^ ZD
“

CC Ar^algegevensloket Noord Nederland

10 2e [CIV I 10 2e

20Kg CIV i 10X2^ ^ CIV
I lQX2e CD I noX2e ] CIV

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Beste alien

Bij deze stuur ik een herinnering voor wijzigingen voor de Waterregeiing
Met vriendeiijke groeten
10 2e

10 2e

] MN ITIQX2^1QX2e

Van

Verzonden maandag 31 augustus 2015 8 22

Aan I 10K2e ZN I 10 2e H ZD I 10 2e | UG 10 2e | NN j 10 2e

10 2e WNZ | T X2e | WNZ 10K2e | WNN I 10 2e | ZN

I i0K2^ I WVL iQX2e ON iOK2e NN ^ iox2e deK^e WNN | lOK2e

f1QX2e [MN | 1QK2e fZDVl 10X2e ppQj | 10 2e ^^ CD

igegevensloket Noord Nederland I io 2e | CIV n io 2e CIV fib ^
f10X2e ipvi l 10 2e | NN I 10 10 {2e ZD | 10X2e l CIV r^ 2e I

flOX2^ CIV 10 2e [ ^ | 10 2e | WNN I

Onderwerp beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016

Beste alien

Ik heb de definitieve kaaiten van de beheergrenzen Waterregeling per 1 1 2016 ontvangen ik

stuur deze later naar de betrokken contaetpersonen
Dit betekent dat de nieuwe ronde wijzigingen kan starten De lijnen shapefiles staan weer op de

GPR voor de goede orde heb ik de SDE file bijgesloten
Er kunnen wijzigingen worden uitgevoerd tot uiterlijk 20 januari 2016 Deze wijzigingen zullen

dan per 1 7 2016 in werking treden

Ik verneem graag van jullie of en hoeveel wijzigingen er zijn in deze ronde

Met vriendeiijke greet

CIV10 2e

| MN10X2e

10K2e

10 2e

10 2e
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10 2e

10 2e
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■■■nmsai

Rrt7d4g 24 T4«r| zim 21 H 17

iiraueECLurci

Da Mm

41€E2e
We mil becreft akkocrd De ccntcuren van hetvErgunningvrije gsbied in Lentkomsn nog stesds ovareEn mat da aangabcdar shapefilas

1«
iha aroK

10 2e

10K2e

Sfer

IS
AaH
OC

OmJ

Bests alien

Da p^singen uan da kaarran mov hat Waterbesluit zi]n uicgevcerd

TjuUie e u b de tcegevoejde kaansn eamroleren bp jjistheidKunnefi

aJvast dank

Met vriendelijke groeKn

EE3

Ste

Ae

OC

Ond

Beste dlen

Vra^ voor aanpassing van liaarten Waterbesluicis ^esreld aan de opdrachTnemer
Ik Aadnt hun reame af

Met vriendeli ke groecen

IQHZe

Weri 24

^vcna^sjemmmkCK

ftCJOie
Dit bereft mdendaad alleen het legenda ltem Wstersraatkundig
Dat kan eraf Alleen d6 gebieden waar peragraaf Svan hoofdai

I betieen

tuk 6 «£T het v aterbesluitniet van toepassing is incrden weergegeven op de kaarten bij het Waterbesluit

Zie cck de aide kaarc 2009 die ik heb meegescuurd

Ws

□ I EJ2

^QK2e
Dank uccr jesupersnelle re tie

Tk hep net aver^irfeGt^^Sd ^ld Hi] reegeert direct rri b t totaanpessing van de legenda s

Vopnsterklei

Deas kaerten mceten ucxr i juli 2016 gereed ajn|
De dijken ajn daar al verlaagd zcdat het nieuwe buitendigks gebied al aan de nwier is toegevoegd
Da vijdging uan da Watarragaling wprdt momantaal vcprbaraid Daarvpor d]n de kaartan aanviijjang dtp icarknvalitaitbahaar an watarstaatkyndig bahaar al aangalavard

Qriv\far

Ster

aartbiJIa^nWtoeal ivir

U genoei hooj

Lent

Met kictjt dat het gabled in de Kanaalhawen met op de kaart vocr helWaterbealuit mag staar

Graag hccrik wat nu praflas cnjuist is aan da laganda van da kaart Bairaft dit enkal hat lagenda item WatersHatskyndig bahaer

Jk^a dp^drachlnemer vragen de kaart te hersteilen op basis van hojengencemde Dus a u b spoedig een reactieaan mij u w b

Baf r[2 B aewkert dat ksait 22 ock sargepasT moet vcrden Hier is namelijk dazaifde legends gebnjikt Ook hier graag apoedig
delegenda

reactieop

Cortenoeueren Uoorsterldei

i£sjs diteangepast rroe

Dit betekemeanpassing
lijnlijk de afgedprcken procedure gevolgd
het bestand op de GeoProjeaRuimffi

ast rroefivcrder asl biervocrseer v eersch

n WarerkVientiMit in I

nnceten viorden
de

radnt gagaven «crdan cm de kaarten sf te drukken

C^pitbestedinq hiervoor moet geregdd tvorden en dit kan p^ als zekeris datdeze kaarten uc6

I 1 Pteniatief IS dat ji] dit regdt soals eerder diljaer heeft pleatsgevcnden Aanpassing op

Met dit bestand kan de Dpd

dl
2016 gereed mceten zijnl
GPR rroet dan in ieder geval Afdrukken van de kaarten dan in ovarleg met C[V [ream hiervoor a u b eerst contact metTrlj dp ]i

1

Ik vemeerr grsag jullie readies

ajvast dank

Met vriendelijke groeten

dSae

Ver CD

Sfei

Acf p
HE e| 10 2e IA

L 0enUe Hocg

kjdlg ercrden herstddIk hednt er de bade

Lent

Vco Lent galdt dat pnia Mnistar aan bastijurllike tcazsgging aan Mlimagan haeft gadaan dat snMjang van hat ue gunnlng\ri] daal van hat nley a sdniarailand par Ot 01 2017 pi
ttlle ogen zijn daercp gericht
Het 2CIU jammer zgn els die aanwjzng als uergunninguri] gebied tijdig gebeurt maardaarbij tegelijkertjjd per ebuis de ICanaelhaven Isrgs het Maas Waelkanaal

Laten Via dat cnze Minister an RW5 basparan en alsicg een pplassing vindan om da kaartbijjlage aan ta pasan ancck van da juista leganda ta vcoriian zieveer dr

ephtangeueren VoorsteiKlei

Wat bereft Cerhenaever an Vccrscerklei zie ik nietin

haeft

eterbeslyit voerdtaangewezen

mceten uuarden aangevezen als belast met het beheer iruaterkwanHteiC enrer de

tc gevoegd tret oog cc waterkwaptiteitbeheer ver de Mnister als rivierbeheerder

op de aan ce passen kaartbladen LS4 1S5 en lS6hij de Waterregeling de Mlmister tran lenM niet

doer dedijkignjgleggingen ontstane nieuwe buitandijk s gabieden maarv^l het waterstaatkundig beheer ter piaase krijgt
Deze gebieden r^aken inte^raal cnderdeal uit van deriviar en warden daar juist met de dijkteruglagginger en daand y bemerkstelligde waterstanddaling

Het kan todi rietbedoeling zijn dethet Watersdnap Vallei en Veluwe het werterkwartiteitbeheerbeheudt over een ded njksnvier

bsparen an alsncg een cplosing vinden Dm da kaertbijlage een te pesenGak hier galdt letan det Minister en

♦DH2e
Hoe IS hier op een of andere manier nog een mouw aan te passen opdathet toch nog allemaal tijdi g cp z n pcotje terecht kQmt
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Ik heb i helafspraak vonr uanmiddag in ]a agenda gadaan
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Ster imaart2016 22 Z6

Oixtffwerpi^B
U genOei Hccg

^ W2e
Hwlijkr me handigdetvfs inorgen even bellen

flJvast I kcrte react e

ConsnoeverA^ccTswrkld De GFP is weer g«®end rnear dan wsl voor wijagingen perOJ januari 2017 Op dlcrrorren ae Ik geen mogelijkheid om wacerkwandwiincg e wjzigan [nog
3D16

loE ken de rrhoudelijke discussie yocr de rcnde van Ot juli

t Ik 2ia de var cJiillai tusen dekaarten van helWaterbesluit van 20CS an van 2016 ook Maar ik ae ock dal in het branbestand van
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kfer 3maart2016 15 C6

AST

imjiieaiMriiiiTHcniiIX feTKCPif [ j

L 0enUe HtKg

■isJe reacriecp jcuwenderscaer rrailtrerichc hetvoigende

6an afapraak me blijki vanwege verlof en endere afspreken met op Kor e cermijn mcgelijk
De kviesSe heeft heist efrftn^ar rflijn idee aenvcudig jcdat niet per se een e ira^ ncdig la

jouwgeen aangepeste kaartbladen 184 18Sen 186 bi] de waterregeling hebben cntvanger uuaarop is aangegeven dat Mnister iKrkwantireit heeft oirferde door de dijkterugleggingen crfstanerhet

nieuwe buiten

Graag cmvaii

draait is dat lenM hetbehtdraait is dat wj

idijk e gebieden
g ik die pntbrekpnlbrekende k^nbijlagen alsncg op ka te tarmijn

Lent

leverd In die kaanbled is ebusievelgk de Kanaalhaven

WaterbeslUlt bij i

I 2 dan oc4 op k

s hec Maas Waalkensal als verganningwij gebied op grond wanhec WaKfbKlultaangewszen De Km alheven is vielisvraar

ing cp kaartbijlagETi bij de Waterregeling
e zir awigeo® dat de Kanaalha«en daffob niet els vergunningvrij gebied is aangegeven Dit cwereenkomstig het yigerende

de directeur Netiverkmanagement RytS Cf^ill P W5 BS zijn gemeld Moor Eoi er dat nag niet is gebeurd diant datzis m alsncg ta

jou is bijgaand gei vijzigd Kaarcblad 051 Waal 2aange
geuuezan als uergunningvri gebied maar dan cp grend Van artikel 6 16

Qreeg cntvapg ik hetbij de Wiaglng van hetWsterbeslurt te voegen Kaartbl
j tblad 051 Waal 2 bij het Waterbeduit [ook bijgevosgd

ik hab neg gaan bevasOglng gakragan dat da bab^kan wjzigrngan mat akkeerd

gebeuren

Door

tweede

ad 051
egell
n die

ministerie

alB termijn
Kaa

10 2e

WfC^

1^ [ Z 6jCM
Aan

tJUdlf 1 |[■laIHa^ aIeiX

One

deel nogmaals mijn reactfa

VocT CorcenofeverA corsterklel heb e zelf earprocesTOcrsceJ gedasn ae bi]lsge To opheden heb ik nog geen vergsderverzeek geaen
Lent in het beheergebied wsr RWS ON kan ik echtgean Feotentdekken

ksmpar Eilandan dia vielan sitjd ondar hat behaargebied van PWS MN Blijkbaar ajn dner de henndeling vsn de regia s de kempareilendan aider het b^eergebied van R WS Chi koman te vallen Inhcudelgk ga ik hia jnet mijn cdlage van da

Bgr nesT kijken Hierkomen nc^ opterug

Mierbij voct
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e ffiDiVan

Aan 1 DGRW 10 2e h HBJZ [TOSgpe10 2e ■ DGRWr 10 2e

JfDQW
JfCDl

FW Procedure wijzigen kaartmateriaal Bgr

vrijdag 25 inaart2016 07 17 11

Cc

Onderwerp

Datum

Collega s

Akkoord dat we ook voor de kaartmateriaal wijzigingen Bgr onderstaande procedure volgen

Haiteliike groet

10 2e

10 2e

1Q {2e

Van II io 2e TICD
Verzonden vrijdag 25 maart 2016 7 08

Aan I I0 2e KW L

CC I I0 2e UPON
Onderwerp RE toelichting RvR Corteoever Voorsterklei voor wijzigen kaartmateriaal Bgr

iCD10 2e

Hoi It10 2e |

Akkoord met de voorgestelde procedure zoals die ook vorige keer is gevoigd
Graag een cc naar io 2e en mijzelf van het de notitie die namens de directeur WVL naar

RWS BS wordt gezonden

Dank en fijne dagen toegewenst

10 2e

10 2e

I 1U 2^

10 2e
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10 2e

Van { dox^e IfwVL
Verzonden donderdag 24 maart 2016 17 09

Aan || io 2e | [DON [] io 2e n^CD

OndenArerp RE toelichting RvR Corteoever Voorsterklei voor wijzigen kaartmateriaal Bgr

Dag fiW^^io ^

De kaarten van i zijn klaar het betreft de kaarten 88 89 en 90

In overleg met |^g [^g|g gebied stroomvoerend geworden De waterzuivering zou

mogelijk in het kaderbesluit komen maar blijkbaar niet deze ronde want dan zou het al moeten

zijn aangeleverd

Ik zal de toelichtende tekst aanpassen aan de tekst van |iQ 2^I

i0 2e|^ wat is de procedure die gevolgd moet worden om de kaarten aan te bieden

Kan ik meelopen in het spoor van de beheergrenzen zo ja wat heb je daarvoor nodig

Vorig jaar heb ik de onderstaande route gevolgd dat kunnen we wellicht voorkomen door de

kaarten gezamenlijk aan te bieden

Deze procedure is als voIgt

Wijzigingsverzoek vanuit RWS

De gewijzigde kaarten en toelichting worden door WVL opgestuurd naar de Bestuursstaf

in de vorm van een notitie namens de directeur

Akkoord RWS Bestuursstaf

Bestuursstaf stafdirectie Omgeving Communicatie en Strategic hierna BS OCS in

j beoordeelt het RWS verzoek en legt het verzoek voor aan depersoon van[ nUKZel

BS OCS ] 10 2e h

Dd I0 2e Ivan BS OCS dient het RWS verzoek goed te keuren

Hierna zendt BS OCS het RWS wijzigingsverzoek door naar DGRW directie Algemeen
Waterbeleid en Veiligheid fhierna DGRW AWV afdeling Bestuuren strategic Het

Bestuur en strategie is nu

10 2e

10 2e 10 2e

Akkoord DGRW

DGRW Afdelingshoofd Bestuur en Strategie toetst het verzoek op bestuurlijke en

beleidsmatiqe aspecten en legt het verzoek ter goedkering voor aan de | io 2e [DGRW AWV
10 {2e

Del io 2enDGRW AWV dient het RWS verzoek goed te keuren

DGRW AWV informeert BS en WVL over de goedkeuring

Opdracht aan HBJZ

Na goedkeuring verzoekt DGRW aan HBJZ afdeling Water infrastructuur en ruimte om

de regelgeving Beleidsregels grote rivieren aan te passen conform het RH S verzoek

RWS WVL levert kaarten in PDF aan

HBJZ bereidt de wijziging van wet en regelgeving voor en onderhoudt contact met

RWS hierover

Met vriendelijke groet

10 2e

1 u C^e}

1Q 2e

Van || I0 2e IfDON
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Verzonden donderdag 24 maart 2016 15 38
10 2e JWVI

CC || 10 2e itcD
Onderwerp toelichting RvR Corteoever Voorsterklei voor wijzigen kaartmateriaal Bgr

Hoi 1Q 2e ^

ik zou Je nog een toelichting sturen ^io 2e|heeft al een tekst gemaakt voor wijzigen van de Wtr

kaarten Deze heb ik hieronder doorgestuurd

Aatu

Inhoudelijk staat over de Bgr wijziging nog de vraag open of de RWZI Brummen nu onder

bergend regime van de Bgr zou moeten komen te vallen of dat het uberhaupt niet tot het

rivierbed zou kunnen behoren

RWS ON heeft eerder aangegeven dat er wel een watervergunningplicht blijft gelden niet

aangemerkt als vergunningvrij o g v Waterbesluit maar dat het stroomvoerend regime van de

Bgr er niet van toepassing zou moeten worden

Ik had begrepen dat jij hierover nog met[ K iQ 2e Z|zou overleggen

Verder

kaarten Hij is nog bezig met het verzamelen van toelichtingen van verschillende regionale
diensten maar wilde wel op korte termijn zaken doorsturen

ook de overige wijzigingen van Wtr10 2e

Als je de Bgr wijzigingen daarmee wil synchroniseren zou ik even contact opnemen met hem

om te zien wat haalbaar is

Groeten GMill»

Dijkverlegging Cortenoever en dijkverlegging Voorster Kiel

De maatregelen dijkverlegging Cortenoever en dijkverlegging Voorster Klei betreffen beide het

met ongeveer een kilometer landinwaarts verleggen van de primaire waterkering De bestaande

primaire waterkering wordt bij de in en uitstroomopening verlaagd Het nieuwe buitendijkse
gebied dat voor een groot deel voor landbouwkundig gebruik bestemd blijft zal naar

verwachting met kans van 1 op eens per 25 per jaar watervoerend zijn Het nieuwe buitendijkse
gebied komt in waterstaatkundig beheer bij het Rijk dat daar het waterkwantiteitbeheer

uitvoert Gezien de kans dat het gebied watervoerend is en gebruik van het gebied voor

landbouwdoeleinden wordt het aangewezen als drogere oevergebied dat ingevolge artikel 3 1

derde lid van de Waterwet en artikel 3 3 aanhef en onderdeel b van het Waterbesluit kan

worden aangewezen bijiage bij artikel 3 3 eerste lid van de Waterregeling Drogere

oevergebieden worden voor de toepassing van het verbod ingevolge artikel 6 2 eerste lid van

de Waterwet om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam niet tot dat

oppervlaktewaterlichaam gerekend
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lO 2fitgB2g nciRwVan

Aan e iica r 10 2e ■ DGRW [ 10 2e b■ HBJZ lilBirgaii
HBjZ l nOOlUH^qinON’l

nCDi
RE Procedure wijzigen kaartmateriaal Bgr

maandag 4 april 2016 12 49 52

Cc Q 101 2e

Onderwerp

Datum

Hallo|ti0 2ei

Lijkt me ook prima Ik heb overigens nog geen verzoek vanuit RWS zien langskomen

klopt dat Ik zal ook even bij mijn afdelingshoofd checken

Groet l ioK2e il

Van 1Q 2e i10 2e HBJZ

Verapnden maandag 4 april 2016 10 47

Aan || io 2e | fCD
HBJZ I I0 2e I ~0ON
^ CD

Onderwerp RE Procedure wijzigen kaartmateriaal Bgr

lO 2d TW^ ^ DGRW DGRW10 2e

1Q 2e

CC 10 2e

Hallo Tok^

Lijkt me prima is een gebruikelijke procedure

Groet L^^§|

Van I0 2e | [CD [[
Verzonden vriidag 25 maart 2016 7 17

Aan

I 10 2e |10 2e

CC I 10 2e

Onderwerp FW Procedure wijzigen kaartmateriaal Bgr

Jlrws nl]10 2e

10 2et10 2e DGRW I

HBJZ 10K2e [UUN

3 CD

DGRW10 2e HBJZ1Q 2e

Collega s

Akkoord dat we ook voor de kaartmateriaal wijzigingen Bgr onderstaande procedure volgen

Hartelijke groet
TiokM

10 2e

10 2e

I lUH^e

110ll2e

Van io 2e ] CD
Veraonden vriidag 25 maart 2016 7 08

Aan l dOK2e |fwy| y

CCjj 10 2e ^ DQN iCD10 2e

206147 0150



Ondemerp RE toelichting RvR Corteoever Voorsterklei voor wijzigen kaartmateriaal Bgr

Hoi | 1Q 2e ^

Akkoord met de vooraestelde procedure zoals die ook vorige keer is gevoigd
Graag een cc naar j io 2e i]en mijzelf van het de notitie die namens de directeur WVL naar

RWS BS wordt gezonden

Dank en fijne dagen toegewenst

l 10 2e

10 2e

10 2e

Vanj I0 2e WVL

Verzonden donderdag 2ft maart nifi 17 Q9

Aan OllliO D0N I I0 2e H CD

Onderwerp RE toelichting RvR Corteoever Voorsterklei voor wijzigen kaartmateriaal Bgr

Dad |TOIIggiH|10K2ei

De kaarten van de BGR zijn klaar het betreft de kaarten 88 89 en 90

In overleg met| iQ 2ej]is het hele gebied stroomvoerend geworden De waterzuivering zou

mogelijk in het kaderbesluit komen maar blijkbaar niet deze ronde want dan zou het al moeten

zijn aangeleverd

Ik zal de toelichtende tekst aanpassen aan de tekst vanHHil

|i b 2e| wat is de procedure die gevoigd moet worden om de kaarten aan te bieden

Kan ik meelopen in het spoor van de beheergrenzen zo ja wat heb je daarvoor nodig

Vorig jaar heb ik de onderstaande route gevoigd dat kunnen we wellicht voorkomen door de

kaarten gezamenlijk aan te bieden

Deze procedure is als voIgt

Wijzigingsverzoek vanuit RWS

De gewijzigde kaarten en toelichting worden door WVL opgestuurd naar de Bestuursstaf

in de vorm van een notitie namens de directeur

Akkoord RWS Bestuursstaf

Bestuursstaf stafdirectie Omgeving Communicatie en Strategie hierna BS OCS in

[beoordeelt het RWS verzoek en legt het verzoek voor aan de10 2e
^

10 2e variBSOCS^ 10 2e I
De directeur van BS OCS dient het RWS verzoek goed te keuren

Hierna zendt BS OCS het RWS wijzigingsverzoek door naar DGRW directie Algemeen
Waterbeleid en Veiligheid hierna DGRW AWV afdelinq Bestuuren strategie Het

10 2e ^

persoon van

I0 2e de afdeling Bestuur en strategie is nu I

Akkoord DGRW

DGRW Afdeiingshoofd Bestuur en Strategie toetst het verzoek op bestuurlijke en
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beleidsmatiqe aspecten en leqt het verzoek ter qoedkerinq voor aan de dGRW AWV

f| 10 2er h

^ iQ 2ey] dGRW AWV dient het RWS verzoek goed te keuren

DGRW AWV informeert BS en WVL over de goedkeuring

Opdracht aan HBJZ

Na goedkeuring verzoekt DGRW aan HBJZ afdeling Water infrastructuur en ruimte om

de regelgeving Beleidsregels grote rivieren aan te passen conform het WS verzoek

RWS WVL levert kaarten in PDF aan

HBJZ bereidt de wijziging van wet en regelgeving voor en onderhoudt contact met

hierover

Met vriendelijke groet

10 2e

Van || 10 2^ [DON
Verzonden donderdag 24 maart 2016 15 38

Aan io 2e nfWVL
CC ri I0 2e IICD

Onderwerp toelichting RvR Corteoever Voorsterklei voor wijzigen kaartmateriaal Bgr

Hoi 10 2e

ik zou je nog een toeiichting sturen pipel heeft ai een tekst gemaakt voor wijzigen van de Wtr

kaarten Deze heb ik hieronder doorgestuurd

Inhoudeiijk staat over de Bgr wijziging nog de vraag open of de RWZI Brummen nu onder

bergend regime van de Bgr zou moeten komen te vallen of dat het iiberhaupt niet tot het

rivierbed zou kunnen behoren

RWS ON heeft eerder aangegeven dat er wei een watervergunningplicht biijft geiden niet

aangemerkt ais vergunningvrij o g v Waterbesiuit maar dat het stroomvoerend regime van de

Bgr er niet van toepassing zou moeten worden

Ik had begrepen dat jij hierover nog met [
^

Verder coordineert io 2e|| bij afwezigheid van l iQ 2e |[ ook de overige wijzigingen van Wtr

kaarten Hij is nog bezig met het verzamelen van toeiichtingen van verschiilende regionale
diensten maar wiide wei op korte termijn zaken doorsturen

Ais je de Bgr wijzigingen daarmee wii synchroniseren zou ik even contact opnemen met hem

om te zien wat haaibaar is

Groeten |l0 2e[

Dijkverlegging Cortenoever en dijkverlegging Voorster Kiel

De maatregeien dijkveriegging Cortenoever en dijkveriegging Voorster Kiei betreffen beide het

met ongeveer een kiiometer iandinwaarts verieggen van de primaire waterkering De bestaande

primaire waterkering wordt bij de in en uitstroomopening veriaagd Het nieuwe buitendijkse
gebied dat voor een groot deei voor iandbouwkundig gebruik bestemd biijft zai naar

verwachting met kans van 1 op eens per 25 per jaar watervoerend zijn Het nieuwe buitendijkse
gebied komt in waterstaatkundig beheer bij het Rijk dat daar het waterkwantiteitbeheer

uitvoert Gezien de kans dat het gebied watervoerend is en gebruik van het gebied voor

landbouwdoeleinden wordt het aangewezen ais drogere oevergebied dat ingevolge artikei 3 1

derde iid van de Waterwet en artikei 3 3 aanhef en onderdeei b van het Waterbesiuit kan
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worden aangewezen bijiage bij artikel 3 3 eerste lid van de Waterregeling Drogere
oevergebieden worden voor de toepassing van het verbod ingevolge artikel 6 2 eerste lid van

de Waterwet om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam niet tot dat

oppervlaktewaterlichaam gerekend
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iofliKlTKratejjHBJZVan

Aan lf10K2e10X2¥ HBJZ

] HBJZ10 2eCc 10 2e HBJZ

Onderwerp
Datum

Bijiagen

RE Ror en NvA

woensdag 6 april 2016 11 19 47

Verslaa Strateaische sessie richtliin overstromirasrisicos tbv 10 2e doc

Nota van Antwoord gienswiizen Barro

Ha | 10 2e |
Ik heb niet naar het docutnent van de ROR gekeken dat| io 2e ~| afgelopen weekend

heeft opgesteld en waar jij gisteren aanvullingen in hebt geplaatst Ik denk dat dat zo

prima is en dat we daar niet alle drie naar hoeven te kijken Zou je dat concept
document naait[i[gSl^len| 00 2e [willen sturen Dan kunnen ze het eventueel benutten

voor Oostenrijk AI^[lOK2|e^ I0 2e |nog opmerkingen hebben dan verwerken we die

daarna nog en maken we het definitief

In het verslag van de ROR sessie heb ik nog een nog wijzigina aanoebracht nog een

bullit cursief gemaakt Dit verslag kun je ook naaiftOKgj^tenl I0 2e [sturen met de

toelichting die je in onderstaande mail hebt opgenomen

Over de NvA voor het Barro

Ik zag je onderstaande email vanochtend pas en Ik was gisterenmiddag avond al bezig

geweest met het plaatsen van opmerkingen in de NvA Ik heb mijn opmerkingen dus

niet in jouw versie geplaatst Ik ben het met je eens dat de opbouw van de NvA niet

helder en logisch is en ik vraag me ook af of het wel handig is om bepaalde passages op

te nemen zie mijn opmerkingen in bijgevoegd document

Is er een reden om algemene teksten in de NvA op te nemen Waarom maken we niet

een tabel met een samenvatting van de inspraakreacties en de reactie van de minister

daarop Wellicht lets om met| iQ 2e |te bespreken
Ik deel ook je opmerkingen over het stroomschema Dit is inderdaad te ongenuanceerd
en klopt m i ook niet helemaal Bij de derde stap stellen van

voorwaarden aanpassingen ga je m i de gewenste ontwikkeling zodanig wijzigen dat

1 de ontwikkeling niet meer belemmerend is voor de rivierverruimende maatregelen
of 2 dat geen sprake meer is van een grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkeling
Ik zie niet direct de meerwaarde om dit stroomschema bij te voegen Als die wens er wel

is dan moeten we er nog goed naar kijken
Dank en groeten^55Sl§

Van rnoH2S] iOK2e HBJZ

Z016 14 11Ver̂ oncitiriB uiiibud^ d dprii

Aan | lQ 2e || HBJZ

Onderwerp Ror en NvA

Halld^^
Hierbij de stukken omtrent de Ror en de nota van antwoord bij het Barro

Bij de memo over de juridische vraagstukken dus mijn opmerkingen in renvooi maar

volgens mij staat alles er al zo n beetje wat we willen en kunnen zeggen zonder al te

veel extra diepgravend ondei^oek In het verslag heb ik de behandelde punten

vetgedrukt en de punten did ^^fen io 2e ] eventueel kunnen meenemen

gecursiveerd
De nota van antwoord heb ik ook voorzien van mijn opmerkingen Jij kan er

waarschijnlijk nog wat meer onhandige dingen uithalen met de meer inhoudelijke
kennis over met name de gebiedsreservering en de hoogwatergeul Hij is nog niet echt

netjes of logisch opgebouwd dus ik hoop dat er nog een slag overheen komt maar ik

heb alvast mijn suggesties en aanvullingen Als jij ernaar wil kijken stuur ik het daarna

al onze reacties vanuit HBJZ naar io 2e |

Het stroomschema over het Barro heb ik ook bijgevoegd Ook niet het meest handige
document denk ik Volgens mij klopt het wel aardig en is het inzichtelijk voor burgers
Het is wel erg ongenuanceerd en er wordt nogal makkelijk gezegd aanpassing

bestemmingsplan mogelijk Alleen moeten mijns inziens Toets 1 en 2 worden

omgedraaid als de ontwikkeling als niet grootschalig of kapitaalintensief is zou je ook

niet daarde belemmering hoeven kijken volgens de letterlijke tekst van art 2 4 7 Barro

Groet io 2e
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dj Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlijke er

Juridische Zaken

Afdeling Water InfrastructuLr

en Ruimte

Plesmanweg 1 6

Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag
WWW rij ksoverheid nl

Contact persoon

vers ag M t31 0 6rf10K2e I

IIUKZe Pminienm nl

Datum

22 maart 2016Strategische sessie Richtlijn overstromingsrisico s

23 februari 2016 12 30 15 00 uur

Meeting Plaza Utrecht

Godebaidkwartier 20

3511 DX Utrecht

I f IOVSe nDGRW

10 2e IfHBJZ [
10 2e ^UvW^

I I0 2e l HHRijnland J
1Q 2e l DGRW [

Betreft

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Bijlage n

4

r idx2br ifPZHDeelnemers

VVL

I0 2e l Deltares

10 2e |2e HBJZ

ib 2e TCHBJZ
1Q 2e I DGRW

10 2e

WVLI 1UK2^

i 10 2e ikHBJZ 10 2en

^HBJZ

]] HBJZ

10 2e
Kopie aan

10 2e

Doel

Tijdens de sessie is ingegaan op de knelpunten die zijn ervaren tijdens de eerste

cyclus van de overstromingsrisicobeheerplannen ORBPs als onderdeel van de

verplichtingen die voortvloeien uit de Richtlijn overstromingsrisico s Ror Met doel

van de bespreking was om te kijken welke ervaren knelpunten terug te voeren zijn

op de verplichtingen uit of de tekst van de richtlijn of bijbehorende documenten

die door de Europese Commissie EC zijn vastgesteld en welke knelpunten
onderdeel zijn van het implementatatieproces Tevens is geexploreerd welke

aanknopingspunten en mogelijkheden voor verbetering er zijn

Het onderscheid tussen de EU regels en het implementatieproces als oorzaak van

de knelpunten is gemaakt om te zien in welke richting opiossingen moeten worden

gezocht in aanpassingen van de richtlijn of in de wijze van implementatie
Hoofddoel van de sessie was om aanknopingspunten te vinden ten behoeve van

input voor de Ror in het kader van het REFIT programma zie hierna

Daarnaast kunnen de resultaten van de sessie worden benut voor de Nederlandse

inbreng in de bijeenkomst met lidstaten Werkgroep Floods die in april in

Oostenrijk plaatsvindt Doel van deze workshop Is de lidstaten onderling te laten

terugblikken op de eerste cyclus en lessons learned te identificeren ten behoeve

van de tweede cyclus Ook voor de Nederlandse inbreng in het kader van het

REFIT programma kunnen de resultaten van belang zijn Ze kunnen een bijdrage
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leveren otn ook met een juridische schijnwerper het dossier te bekijken

bijvoorbeeld meer specifiek concrete juridische knelpunten en meer van een

afstand weike doelen dient de Ror en dragen concrete bepaiingen daaraan bij
Zo kunnen de kansen die better reguiation biedt beter worden benut

Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlijke er

Juridische Zaken

Afdeling Water Infrastructuur

en Ruimte

Ten slotte kunnen de resultaten van de sessie voor zover niet reeds

geidentificeerd gebruikt worden om mogelijke verbeteringen voor de tweede

plancycius te achterhaien

Datum

22 maart 2016

Agenda
Er waren op basis van de interne evaluatie een aantal kneipunten geseiecteerd om

tijdens de sessie te bespreken zie bijgevoegde agenda Twee onderwerpen zijn
daaraan toegevoegd Ten eerste de reiatie met andere richtiijnen die in de Ror

worden genoemd zoals de Kaderrichtiijn Water KRW en de INSPIRE richtiijn
Deze verwijzing is in de eerste cyclus als kneipunt ervaren Ten tweede de

rapportage die in de tweede cycius moet worden uitgebracht over de voortgang
van de doelstellingen en maatregelen die zijn opgenomen in de eerste ORBPs

Toelichting op better regulation en het REFIT programma

I 10 2e [2e

doel van het houden van strategische sessies Tijdens de sessies worden

beieidsterreinen doorgenomen om te bezien of strategische beieidsdoeien kunnen

worden ondersteund door verbetering van de EU regels Immers kwalitatief

betere modernere regels kunnen de regeidruk verminderen de naieving

vereenvoudigen en beieid beter tot zijn recht laten komen Daarbij licht zij de

ambities en inzet van lenM bij de better regulation agenda toe Met deze agenda
biedt de EC iidstaten kansen juridische uitvoerings of nalevingskneipunten aan

de orde te steilen en daarmee de EU regels en naieving daarvan te verbeteren Uit

de presentatie blijkt dat het zogenaamde REFIT scoreboard een overzicht biedt

van richtiijnen en verordeningen waar een consultatie evalutatie of fitness check

evaluatie per beleidsdomein zal plaatsvinden De EC geeft daarmee inzicht in de

eigen beleidscyclus waardoor Iidstaten de beinvloedingsmomenten tijdig kennen

Ook kan dit scoreboard door de EC gebruikt gaan worden om de implementatie
van een richtlijn te beoordelen Op dit moment wordt de score kwalitatief bepaald
als het scoreboard al wordt gebruikt In de toekomst zou het scoreboard meer

kwantitatief kunnen worden bijvoorbeeld over zaken als administratieve lasten Er

wordt vanuit lenM gepoogd invioed uit te oefenen op de onderwerpen die in RERT

staan geagendeerd of gepoogd onderwerpen aan te reiken die wat lenM betrefl

aan RERT moeten worden toegevoegd

I] IenM HB]Z geeft een presentatie over better regulation en het

Zoals aangegeven wordt de Ror in het kader van het REFIT programma door de EC

geevalueerd de richtlijn zal voor 2018 worden geevalueerd De focus ligt daarbij

op vereenvoudiging en mogelijke lastenverlaging Beoordeling van de Ror volgens
het scoreboard is aangekondigd

Inhoudelijke bespreking van de knelpunten
Ten behoeve van dit verslag wordt afgeweken van de indeling van de agenda
maar worden de besproken thema s in punten behandeld In dit verslag worden

punten die tijdens de sessie naar voren zijn gekomen beschreven Het betreft een

feitelijke beschrijving van wat er op 23 februari is besproken

Doel en toepassingsbereik van de richtlijn
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In de sessie is gesteld dat het toepassingsbereik niet duidelijk uit de tekst

van de richtlijn blijkt lidstaten mogen het toepassingbesreik zelf

vaststellen Dit heeft zeker voordelen maar ook nadelen

De richtlijn lijkt te zijn geschreven voor landen met beperkte risico s met

name voor overstromingen vanuit rivieren of beken waarbij incidenteel

een afgebakend gebied overstroomt Voor Nederland zijn de risico s

enerzijds groter en anders van aard omdat sprake is van een delta

Nederland hoeft misschien minder te doen voor de uitvoering van de Ror dan

tot nu toe gedacht De Ror gaat namelijk uit van het beschrijven van

maatregelen voor gebieden waar overstromingsrisico s zijn Nederland

heeft echter al veel maatregelen genomen in het kader van de veiligheid
waardoor de risico s worden beperkt Wat moet dan nog gebeuren Deze

onduidelijkheid speelde ook een grote rol bij het opstellen van de kaarten

Moet waterorar ast worden meegenomen Nederland heeft ervoor

gekozen om dat niet te doen maar om de knip te leggen bij

overstromingen die gevaar kunnen opieveren voor mens en of

economic

De doelen van de richtlijn zijn niet altijd duidelijk Bewustwording
binnen de lidstaten Informatie bieden aan burgers
Communicatie naar de EC

Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlijke er

]uridische Zaken

Afdeling Water Infrastructuur

en Ruimte

Datum

22 maart 2016

Open karakter van de richtlijn
De richtlijn is algemeen en open van aard wat ondanks een aantal nadelen

lets is wat op sommige onderdelen behouden moet blijven De verschillen

tussen landen zijn beiangrijk en worden ook in de preambuie benadrukt

Op een aantal punten is er ruimte voor interpretatie en is een eigen

invulling en werkwijze van lidstaten gewenst
Misschien zou het helpen om het begrip potentieel significant

overstromingsrisico nader in te vullen Beter lijkt het de door de

lidstaten gemaakte keuzes bij de invulling van open begrippen te

respecteren Op dit punt moet de beoordeling van de ORBPs door

de EC worden afgewacht Uit de beoordeling zal blijken wat de EC

van de Nederlandse aanpak vindt

Bij de rapportage aan de EC zou in elk geval meer ruimte moeten worden

geboden om door de lidstaten gemaakte keuzes toe te iichten Gepleit
wordt dus voor het behoud van vrijheid en voor de mogeiljkheid om de

keuzes goed te verantwoorden De reporting sheets en de guidances
zouden hierop moeten zijn afgestemd

Sommigen zijn van mening dat de richtlijn op punten specifieker gemaakt
kan worden Dat zou discussies kunnen voorkomen met name als het

gaat om het coordineren en afstemmen met de buurlanden Als de richtlijn
meer uitdrukking geeft aan het doel van bepalingen eventueel in

combinatie met een specifiekere invulling is duidelijker wat er van de

lidstaten wordt verwacht

Of bepalingen en onderwerpen algemeen of specifiek moeten worden

beschreven in de Ror moet goed worden beargumenteerd en moet worden

gekeken naar het doel en de mogelijk uiteenlopende interpretatie

Onderwerpen die zijn uitonderhandeld en die zijn uitgekristalliseerd op

Europees niveau zouden kunnen worden vastgelegd Daardoor kan er

geen discussie over ontstaan en wordt de uniformiteit geborgd Over

andere onderwerpen kan de discussie op Europees niveau worden

gevoerd om te zien of er uniformiteit is en of een ruime interpretatie van
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de Ror op dat punt moet worden behouden

Bij formulering van de richtlijn moet bij het openlaten van ruimte voor

interpretatie worden opgelet dat het zodanig gebeurt dat de EC niet haar

eigen invulling opiegt Dan is de toegevoegde waarde beperkt

Interpretatie moet twee schijven passeren van de Engelse naar de

Nederlandse richtlijntekst en vervolgens van de betekenis van woorden in

het normale spraakgebruik naar de inhoudelijk technische betekenis

Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlijke er

]uridische Zaken

Afdeling Water Infrastructuur

en Ruimte

Datum

22 maart 2016

Meerwaarde van de richtiijn
In Nederland wordt gezocht naar de meerwaarde van de richtlijn boven het

bestaande beleid Men wil geen dubbel werk doen

De Ror wordt in Nederland niet als sturend instrument gezien toepassing

voIgt het beleid betreffende andere maatregelen instrumenten zoals het

Deltaprogramma en het NWP

Onduideiijkheid over juridische verplichtingen bij het opstelien van kaarten

Door de onduideiijkheid over het toepassingsbereik van de Ror was er een

voortdurende discussie over de informatie die op de kaarten moet worden

opgenomen Anderzijds is het niet verwonderlijk dat een dergelijke
discussie in de eerste cyclus heeft plaatsgevonden Het was voor iedereen

nieuw De wettelijke verplichtingen moesten nog worden ingevuld In de

tweede cyclus zijn minder discussies te verwachten

Economische groei lijkt veel belangrijker om op de kaarten te zetten

dan klimaatverandering Er zou meer aandacht moeten komen

voor gevolgen dan voor oorzaken Klimaatverandering wordt door

Nederland al meegenomen bij de ontwikkeling van beleid Wij

kijken al veel verder vooruit dan 6 jaar
Voor de kaarten is gekozen voor praktische opiossingen wat betreft de

weergave van de overstromingsrisico s en gevolgen Hier wordt

gebruikgemaakt van de ruimte die de richtlijn biedt maar onduidelijk is of

daarmee aan het doel van de Ror volgens de EC wordt voldaan

Niet is uitgesloten dat de EC bij het beoordelen van kaarten uitgaat van de

strengste benadering Dat is onwenselijk want het kan ertoe ieiden dat

de EC voor de resolutie van kaarten bijvoorbeeld de meest gedetailleerde
resolutie die is gekozen door een lidstaat met beperkte risico s tot norm

voor de andere iidstaten gaat verheffen

Uit de richtlijn blijkt niet duidelijk wat het doel is van de verplichting
om risicokaarten te maken Een van de doelen is het in kaart

brengen van overstromingsrisico s in het kader van de

beleidcyclus van de Ror De risicokaarten zouden een basis vormen

voor vaststelling van maatregelen en voorzieningen voor

overstromingsrisicobeheer Een ander doel van deze kaarten is het

informeren van het publiek Die informatiebehoefte en de wijze van

communicatie moet goed in het oog worden gehouden De informatie die

nu in de kaarten staat voert soms te ver en soms juist niet ver genoeg

om burgers te voorzien van goede informatie

Moeten de kaarten actueel worden gehouden Dat is niet geheel

duidelijk

Afstemming tussen verschiiiende nationaie partijen
Over het toepassingsbereik van de richtlijn en over de informatie die op de

kaarten moet komen zijn afspraken gemaakt die ook op hoger niveau
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warden ondersteund maar daarmee was de discussie niet beslecht

Moeilijkheid van de afstemming zit hem onder meer in de verschillende

beleidssporen die naast eikaar iopen en die niet altijd overeenstemmen

Denk aan de beleidsontwikkeiingen in het kader van het Deltaprogramma
en het NWP enerzijds en in het kader van de Ror anderzijds

Voor een goede uitvoering van de Ror speeit de beieving ervan een

belangrijke rol Ais partijen de Ror niet ais beiangrijk zeifstandig aan

dachtspunt zien wordt de aandacht daar ook niet hoofdzakeiijk op gericht

Afstemmingsproblemen met andere partijen en beieidssporen moeten deels

worden geaccepteerd zo is de werkelijkheid
Niet iedereen is gespeciaiiseerd in en of fuiitime betrokken bij de Ror en in

combinatie met de lange cyclus van de ORBPs heeft dat tot gevoig dat de

uivoering van de Ror minder prioriteit krijgt Dan is het moeilijk mensen

aan tafel te krijgen zeker wanneer de uitvoering van de Ror iosgekoppeid
wordt van het Deitaprogramma en het NWP waarbij beieidsontwikkeiingen

piaatsvinden
Andere professioneie partijen dan die betrokken zijn bij het opsteilen van

de ORBPs kunnen een informatiebehoefte hebben waarin de opgemaakte
of op te maken piannen en kaarten niet bevredigen Hiermee houdt de Ror

onvoidoende rekening Het is moeiiijk een goede siuitende kaart te geven

die voor iedereen de gewenste informatie bevat
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Datum

22 maart 2016

Internationale afstemming
Er moet meer duidelijkheid zijn over wat nu precies met andere

lidstaten moet worden overlegd Er is een algemene plicht maar

men weet eigenlijk niet wat besproken moet worden

Misschien zou de EC op het punt van de grensoverschrijdende problematiek
meer piketpaaitjes moeten slaan

Het overieg zou wei moeten gaan over mogeiijke conflicten in de aanpak van

overstromingsrisico s maar iidstaten hoeven voigens de Ror geen

opiossingen te vinden of op een compromis uit te komen

Het overieg met andere iidstaten zou beter kunnen De onduideiijkheid over

wat er gedaan moet worden kan besprekingen ineffectief maken

Anderzijds heeft de Ror nog niet veei kunnen toevoegen omdat het overieg
ai reiatief goed is via de verschiiiende riviercommissies

Relatie tot andere richtlijnen
De afstemming lijkt niet helemaal goed omdat de eisen van de richtlijnen

verschlllendzijn en niet goed bij eikaar passen Een voorbeeld is de KRW

die op sommige punten andere eisen stelt dan de Ror Er zou

harmonisering of uniformering kunnen piaatsvinden
De informatie rapportage van de verschiiiende richtiijnen wordt nu separaat

aangeieverd bij de EC Dat biijfl zo en dat is op zichzeif niet erg maar de

EC eist informatie conform de INSPIRE richtiijn terwiji zij het zeif zo niet

kan ontvangen Nederiand is wei klaar om dat te ieveren

Het treffen van overstromingsrisicobeheermaatregeien kan strijdig zijn met

de KRW

Aanpak voor de nieuwe ORBPs tweede cyclus
Ruimte voor eigen interpretatie Juist meer zoeken In de rapportage dan in de

tekst van de Ror In de rapportage wordt nog te weinig gebruikgemaakt
van de mogelijkheden die de ruimte van de Ror biedt
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Na toetsing van de rapportage door de EC lijkt de Nederlandse rappoitage
tekort te schieten terwiji daarin van de geboden ruimte gebruikgemaakt
wordt Probleem dat ontstaat is dat de EC oneigenlijk vragen stelt terwiji

wij de informatie in de rapportage kunnen geven Nederland wordt zo voor en Ruimte

moeilijke motiverings problemen gesteld
Actualiteit van de kaarten is geen eis uit de Ror maar is misschien wel

wenselijk gezien onze waterveiligheidsaanpak en continue monitoring Nu

wordt geactualiseerd op het moment dat alle maatregelen zijn uitgevoerd

Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlijke er

]uridische Zaken

Afdeling Water Infrastructuur

Datum

22 maart 2016

Afsiuiting
De sessie wordt afgesloten met een rondvraag Er wordt gevraagd naar het

vervolg van deze sessie Punten die zijn besproken tijdens de sessie worden nader

geanalyseerd ten behoeve van de inbreng in de Werkgroep Floods of in het kader

van het REFIT programma Over het vervolg worden de deelnemers in reguliere

overleggen over de Ror geinformeerd
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Beantwoording zienswijzen

Ik heb naar de tekst over de gebiedsreservering en s chaduw schade gekeken
Ik denk dat het beknopter kan Er zitten dubbelingen in de tekst Ook

noggoed naar de opbouw kijken En waarom niet een tabel met

ant\A oord per reactie

Inleiding
De Minister van Infrastructuur en Milieu lenM heeft op

algennene regels rulmtelljke ordening Barro vastgesteld Dit besluit vioeit voort uit de

beslulten van de Mlnisterraad van 18 12 2016 en 18 3 2016

de wijziging van het Besluit

HB3Z is er toen afdoeningsmandaat aan de Minister gegeven

Het Ontwerpbesluit voor de wijziging van het Barro heeft van 20 januari 2016 tot 18

februari 2016 ter inzage gelegen De publicatie in de Staatscourant ten behoeve van de

terinzagelegging is opgenomen in bijiage 1

Het definitieve besluit is beschikbaar via de website www DlatformparticiDatie ni

Dit document bevat het antwoord van de Minister van lenM op alle ontvangen reacties

op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Barro In totaal zijn 38 zienswijzen
ontvangen {bijiage 2 Deze hebben betrekking op de gebiedsreservering voor de

HoogwatergeuI Varik Heesselt de wijziging ten aanzien van het IJsselmeergebied en de

voorgenomen wijziging ten aanzien van de kust die in het gewijzigde ontwerpbesluit
niet terugkomt Per onderwerp zijn de zienswijzen samengevat en is een algemene
reactie verwoord

A HoogwatergeuI Varik Heesselt

Samenvattina reacties

De reacties 35 zijn afkomstig van agrarische ondernemers inwoners

gemeenteraadsleden Gemeentebelangen VVD en Voor Neerijnen en de Vereniging

Waalzinnig uit Varik Heesselt Ophemert en Opijnen De reacties richten zich zowel op

de gebiedsreservering in het Barro als ook op de veronderstelde keuze voor de aanleg
van een hoogwatergeul Ook worden opmerkingen gemaakt over de toelichtende tekst

Onzekerheid en onduidelijkheid zijn veel genoemde thema s

In de reacties komen samengevat de volgende punten naar voren

3
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De gebiedsreservering ten behoeve van de hoogwatergeui belemmert bedhjven in

hun bedrijfsvoering Door de gebiedsreservering zijn nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die op grond van het vigerende planologische
regime niet mogelijkzijn en de aanleg van de hoogwatergeui kunnen belemmeren

niet mogelijk
De gebiedsreservering leidt ertoe dat het gebied op slot gaat en schade wordt

geleden door waardedaling en onzekerheid Het is een risico te investeren of niet

mogelijk te verkopen
Er is geen bestuurlijke overeenstemming over de hoogwatergeui de gemeente

Neerijnen heeft niet ingestemd met opname van de hoogwatergeui in de

provinciale Structuurvisie WaalWeelde West

Nut en noodzaak van de hoogwatergeui zijn nog niet aangetoond m n de

maximale rivierafvoer van 18 000 mVs bij Lobith in combinatie met maatregelen in

Duitsland

Effectiviteit van de maatregel is nog niet aangetoond o a het

waterstandsverlagend effect

De hoogwatergeui heeft negatieve effecten bijv op de waterveiligheid in de

dorpen de bereikbaarheid en de gezondheid
Het is noodzakelijk om alternatieven voor de hoogwatergeui te onderzoeken

Het is te vroeg om een gebiedsreservering in het Barro op te nemen voor de

hoogwatergeui

Zorg over de vele grote infrastructurele projecten die het gebied te verduren krijgt

herinrichting Heesseltsche uiterwaarden dijkverzwaring en de hoogwatergeui
De hoogwatergeui gaat niet goed samen het project Herinrichting Heesseltsche

uiterwaarden uitvoering

Daarnaast zijn er kiachten over

• De summiere kaartjes en slecht te vinden informatie

• Gebrekkige en versnipperde informatievoorziening over de wijziging van het Barro

• Het ontbreken van een onderbouwing voor de voorgestelde wijziging van het

Barro

ia^r wordt verzocht om

Overleg met de gemeente Neerijnen te voeren

Aandacht voor de leefbaarheid in de dorpskernen van

Het Barro ongewijzigd te laten en de Dijkte rug I egging Heesselt als

gebiedsreservering in het Barro te handhaven omdat dit mogelijk een alternatief is

voorde hoogwatergeui
Meer en duidelijke uitleg over het besluit o a over de termijn waarvoor de

gebiedsreservering in het Barro voor de hoogwatergeui geldt
Meer duidelijkheid over de betekenis en gevolgen van de gebiedsreservering wat

wel en niet mag en over planschade

Vergoeding van planschade nadeelcompensatie
Het snel bieden van duidelijkheid over vervolgbesluitvorming en aanleg

L »J

Alaemeen antwoord oo de inoebrachte reacties
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De readies over de gebiedsresen ering voor de hoogwatergeul Varik Heesselt geven aan

dat er in het gebied zorgen zijn over de mogelijke aanleg van de hoogwatergeul en dat

de discussie hierover adueel is Op 5 november 2015 hebben Rijk en regio besloten een

MIRT verkenning naar de hoogwatergeul te starten

Achtergronden bij de gebiedsresen ering voor de hoogwatergeui in het Barro

In het kader van het Deltaprogramma is onderzoek verricht naar de waterveiligheids

opgave in de toekomst zie Deltaprogramma 2015 September 2014[Kamerstuknr XXX]
Deze opgave is groot met name in het rivierengebied Als gevolg van

klimaatverandering de stabiliteit van de huidige dijken bodemdaling en nieuwe

waterveiligheidsnormen zijn maatregelen nodig Om invulling te geven aan de opgave is

door rijken regio een Voorkeursstrategie Waterveiligheid Rivieren opgesteld Dit gaat uit

van een krachtig samenspel van dijkversterking en rivierverruimende maatregelen De

voorkeursstrategie bevat voorstellen voor rivierverruimende maatregelen gebaseerd op

de urgentie voor waterveiligheid en op regionale meekoppeikansen en robuustheid van

het riviersysteem De voorkeursstrategie vormt het strategisch kompas voor de nadere

uitwerking waarbij nog wel keuzen zijn te maken Voor mogelijke toekomstige
binnendijkse maatregelen is het reserveren van gebieden van belang Door

gebiedsreserveringen in het Barro wordt voorkomen dat bestemmingsplannen nieuwe

grootschalige en kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk maken die de
^

uitvoerbaarheid van rivierverruimende maatregelen voor de lange termijn kunnen

belemmeren

In het kader van het Deltaprogramma is onderzoek verricht naar deze

gebiedsreserveringen Vanuit het Deltaprogramma is op basis van de voorkeursstrategie
voor de Rijntakken voorgesteld enkele gebiedsreserveringen te laten vervallen en nieuwe

gebiedsreserveringen toe te voegen In de Tussentijdse wijziging van het Nationaal

Waterplan 2009 2015 vastgesteld op 1 december 2014 Kamerstuknr XXX is dit

voorstel overgenomen en aangekondigd dat de gebiedsreserveringen worden gewijzigd
naar aanleiding van de nieuwste inzichten die uit het onderzoek van het

Deltaprogramma naar voren zijn gekomen Hieronder vallen onderandere het laten

vervallen van de gebiedsreservering voor de dijkteruglegging bij Heesseit en het

toevoegen van een gebiedsreserverinrg voor de hoogwatergeul Varik Heesselt Een

ontwerp van de Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan 2009 2015 heeft ter

inzage gelegen
In december 2015 is het Nationaal Waterplan 2016 2012 vastgesteld waarin het beleid

ten aanzien van de gebiedsreserveringen voor rivierverruimende maatregelen voor de

lange termijn is gehandhaafd

Parallel aan het NWP traject heeft de provincie Gelderland gewerkt aan de Structuurvisie

Waalweelde West Deze provinciale structuurvisie is een richtinggevend beleidskader

voor ruimtelijke ontwikkeling in Waalweelde West De hoogwatergeul Varik Heesselt is

hierin opgenomen Provinciale Staten Gelderland hebben op 8 juli 2015 ingestemd met

de Structuurvisie Waalweelde West zie www Qeiderland nl waalweeldewe5tj De

gemeente Neerijnen heeft in het kader van deze structuurvisie aandacht gevraagd voor

te verwachten piekbelasting studie naar alternatieven in een MIRT verkenning en het

voortvarend oppakken van de MIRT Verkenning
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In 2015 heeft de regio onder leiding van de provincie Gelderland een MIRT onderzoek

uitgevoerd naar de hoogwatergeui Varik Heesselt zie www waalweelde nl voor de

onderzoeksrapportage Slotconclusie van dit onderzoek is dat dijkverhoging het enige
reele alternatief is voor de hoogwatergeui Varik Heesselt Dit onderzoek vormde mede

de basis voor het voorstel voor rivierverruimende maatregelen aan de Minister van lenM

van de regionale overheden verenigd in het Bestuurlijk Platform Rijn zie

WWW

hoogwatergeui Varik Heesselt opgenomen en onderbouwd dat het de meest effectieve

maatregel langs de Waal is voor het verlagen van de waterstand De onderzoeken in

2015 bevestigen daarmee het eerdere onderzoek en de keuze in het kader van het

Delta programme om de gebiedsreservering voor de dijkteruglegging bij Heesselt te laten

vervallen en een nieuwe reservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt op te nemen

In het Bestuurlijk overleg MIRT van 5 november 2015 hebben de Minister van lenM en

de bestuurders van de regionale overheden op basis van het regionaal voorstel besloten

tot de start van een MIRT verkenning naar de hoogwatergeui Varik Heesselt zie brief

aan de Tweede Kamer met kenmerk IenM BSK 2015 212446

in In dit voorstel heeft de regio de

In het Deltaprogramma 2015 is 18 000 m3 s als maximale rivierafvoer bij Lobith in 2100

als beleidsmatig uitgangspunt gehanteerd Dit uitgangspunt is in 2015 opnieuw
onderzocht Op basis van de best beschikbare technieken en huidige inzichten is

geconcludeerd dat een piekafvoer van 18 000 m3 s mogelijk is rekening houdend met

de situatie in Duitsiand Hierover is de Tweede Kamer op 25 november 2015 uitgebreid

geinformeerd zie brief aan de Tweede Kamer met kenmerk IenM BSK 2015 222595 en

bijiage 2 rapportage piekafvoer bij Lobith leeswijzer behorende bij deze brief

De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken de vigerende beieidskaders en de

genomen besiuiten geven aanleiding een gebiedsreservering op te nemen in het Barro

ten behoeve van de hoogwatergeui Varik Heesselt De reacties op onderhavig

ontwerpbesluit geven geen aanleiding om hiervan af te zien Naar aanleiding van deze

reacties is de toeiichting bij het besluit wel aangepast

Aanpak MIRT verkenning Varik Heesselt

De vraag of en wanneer de hoogwatergeui gerealiseerd gaat worden geeft onzekerheid

bij veel bewoners Om de periode van onzekerheid niet decennia te laten voortduren is

gestart met de uitvoering van een gezamenlijke MIRT verkenning Hiertoe is een

Startdocument opgesteid De dagelijkse besturen van provincie Gelderland waterschap
Rivierenland en gemeente Neerijnen en de minister van Infrastructuur en Miiieu hebben

dit document 5 april 2016 PM vastgesteid In het Startdocument is invuliing gegeven

aan de motie Smaling c s Kamerstukken II 2015 16 34 300 J nr 13 aangenomen op

3 december 2015 Deze motie verzoekt de minister om niet eerder over te gaan tot de

MIRT verkenning dan nadat overieg is gevoerd met gemeenten en provincie en daarbij
ruimte te laten voor alternatieven

In de MIRT Verkenning worden veel van de in de reacties genoemde aandachtspunten
meegenomen Conform de MIRT speiregels is tijdens de verkenningsfase ruimte om

aiternatieven voor de hoogwatergeui in te brengen Daarnaast worden de effecten van

de verschillende alternatieven in beeid gebracht en wordt ook onderzoek verricht naar de

effecten voor de leefbaarheid in de dorpskernen van [XXX] Mocht op basis van het

6

206148 0151



MIRT traject gekozen worden voor een alternatief zonder hoogwatergeui dan zal de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui worden geschrapt

N a v zienswijzen
Naar aanleiding van de zienswijzen is de Nota van Toelichting bij het wijzigingsbesluit

aangepast

B Usselmeersebied
f

Samenvattina reactie

Ten aanzien van de wijziging ten aanzien van het IJsselmeergebied zijn opnnerkingen

ingediend door de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers Zij kan zich niet verenigen
met de twee voorgenomen wijzigingen van titel 2 12 Barro Volgens haar maken deze

wijzigingen een te vergaande bebouwing mogelijk van het IJsselmeergebied Zij vreest

voor aantasting van de openheid en weidsheid van het gebied Ook vreest zij dat verdere

bebouwing van het IJsselmeergebied een belemmering opievert voor de waterrecreatie

De vereniging pleit voor een verduidelijking of nadere inkadering van de wijzigingen om

te voorkomen dat allerlei eilandprojecten worden gerealiseerd Daarbij acht zij het

wenselijk dat een maximale afstand vanaf de waterlijn van de dijk wordt vastgelegd
waarbinnen deze projecten mogen worden gerealiseerd Zij acht daarvoor een afstand

van 200 meter voldoende

Antwoord oo deze inaebrachte reactie

De regels in titel 2 12 Barro zijn opgenomen ter bescherming van de natuur en het

waterbergend vermogen van het IJsselmeergebied Dit uitgangspunt wordt niet

gewijzigd hoewel door de voorgenomen wijzigingen iets meer ontwikkelingen zijn

toegestaan dan in de huidige situatie

Met de voorgestelde wijziging van artikel 2 12 2 derde lid wordt uitsluitend beoogd

projecten in het kaderfOOKZe | of kustversterking mogelijk te maken Deze wijziging
heeft dan ook slechts betrekking op maatregelen die worden uitgevoerd om te voldoen

aan de eisen voor waterveiligheid op grond van de Waterwet Bij dijkversterking betreft

het maatregelen die zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma en die in

dat kader worden uitgevoerd en gefinancierd Het kan hierbij gaan om building with

nature initiatieven Ook bij kustversterking kan sprake zijn van

building with nature projecten
Zoals in de Nota van Toelichting is vermeld kunnen building with nature projecten een

relatief groter ruimtebeslag vergen dan de klassieke vormen | io 2e | of

kustversterking Dit neemt niet weg dat het buitendijkse ruimtebeslag direct gerelateerd
moet zijn aan het voldoen aan de eisen voor waterveiligheid Daarnaast moeten de

building with nature projecten gebaseerd zijn op een building with nature aanpak
en of synergie creeren met maatregelen in het kader van Natura 2000 of de

Kaderrichtlijn Water Hiermee sluiten deze maatregelen ook aan bij de

natuurdoelstellingen uit de SVIR Plannen die geen directe relatie hebben met dijk of

kustversterking waaronder zelfstandige aanleg van eilanden in het kader van
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natuurontwikkeling vallen niet onder de nieuwe uitzondering van het derde lid

Om dit te verduidelijken is de Nota van Toelichting bij de Barrowijziging aangescherpt
Het is dan ook niet nodig om voor dijk of kustversterkingsprojecten een aparte norm in

de vorm van een maximale afstand vanaf te waterlijn van de dijk op te nemen Daarbij
wordt nog opgemerkt dat alle plannen die voorzien in bovenstaande maatregelen

afzonderlijk worden bekeken en beoordeeld door de beheerder van het betreffende

dijktraject Plannen met een onduidelijke relatie met dijk en kustversterking zullen dan

sowieso afgewezen worden

Daarnaast geldt dat bij het afwegen van belangen en beoordelen van ruimtelijke plannen
te alien tijde door het bevoegd gezag gekeken wordt naar andere functies als het

waterbergend vermogen natuuren gebruiksfuncties waaronder watersport

C Kustfundament

Samenvattina readies

Ondanks dat de Minister van lenM geen invulling geeft aan de in december 2015

voorgenomen wijziging van het Barro voor zover dit het kustgerelateerde gedeelte
betreft zijn er twee inspraakreacties over de kust ingekomen namelijk van Stichting
Duinbehoud mede namens 5 andere organisaties en het Havenbedrijf Rotterdam De

opmerkingen hebben betrekking op de kaarten van de kust die behoren bij de in

december 2015 voorgenomen wijziging van het Barro

Antwoord oo deze inaebrachte readies

Het onderdeel kust is inmiddels uit het besluit gehaald De opmerkingen zijn in dank

aanvaard en zullen waar mogelijk betrokken worden bij het zogenaamde Kustpact dat

in ontwikkeling is
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Uitleg over gebiedsreserveringen in het Barro

Waarom aebiedsreserverinQen rvraaa Waarom een apart onderdeel Waarom wordt dit

niet opaenomen onder de tekst over de hooQwateraeuI Varik Heesselt ]
Nederland is een laag gelegen Delta Als een overstroming plaats zou vinden dan zijn de

gevolgen enorm Deze kwetsbaarheid samen met de verwachtingen over

klImaatverendering en toekomstige hogere rivlerafvoeren maakt dat uit voorzorg ruimte

wordt behouden om in de toekomst maatregelen op het gebied van waterveiligheid te

kunnen treffen Daartoe zijn verschillende gebieden langs de grote rivieren aangewezen

die worden gereserveerd voor toekomstige maatregelen De aanwijzing van die gebieden
is vastgelegd in het Barro

Een aantal gebieden langs de rivieren is al sinds de PKB Ruimte voor de Rivier

gereserveerd voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen Naar aanleiding van het

Deltaprogramma zijn deze gebiedsreserveringen geactualiseerd De uitvoering van deze

waterveiligheidsmaatregelen is afhankelijk van klimatologische en sociaaleconomische

ontwikkelingen in de toekomst Definitieve besluiten over deze maatregelen worden

daarom pas later genomen Met de gebiedsreservering wordt voorkomen dat

ontwikkelingen in het gebied plaatsvinden die de maatregelen onuitvoerbaar maken

In het Barro zijn gebieden planologisch gereserveerd voor eventueel in de toekomst te

treffen rivierverruimende maatregelen Een planologische reservering betekent dat een

nieuw bestemmingsplan ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan geen nieuwe

grootschalige en of kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk mag maken die de

beoogde toekomstige maatregel belemmeren

Een gebiedsreservering in het Barro geldt voor onbepaalde tijd Naar aanleiding van

nieuwe inzichten kan een gebiedsreservering uit het Barro worden geschrapt of worden

gewijzigd

Hoe werkt het Barro

Het Barro bevat regels omtrent de inhoud van ruimtelijke plannen zoals een

bestemmingsplan Het Barro richt zich niet tot de individuele grondgebruiker maar tot

het planvaststellend orgaan

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in een gereserveerd gebied moet worden

bekeken of aanpassing van ruimtelijke plannen nodig is Als dat het geval is zijn de

regels van het Barro van toepassing
Een nieuw bestemmingsplan voor gronden waarvoor een gebiedsreservering geldt mag

geen nieuwe grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk maken die het

treffen van rivierverruimende maatregelen kunnen belemmeren Dit zijn ontwikkelingen
die de rivierverruimende maatregelen verhinderen of fors duurder maken

De bepaling is van toepassing op verschillende planvormen zoals bestemmingsplannen
provinciale inpassingsplannen en omgevingsvergunning voor afwijken van

bestemmingsplan

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden waarvoor een gebiedsreservering
geldt kan in het algemeen het volgende worden gesteld
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Wanneer de ruimtelijke ontwikkeling niet binnen het vigerende bestemmingsplan kan

worden gerealiseerd is een afwijking wijziging of nieuw bestemmingsplan nodig

waarbij de regels van het Barro In acht worden genomen

Dit betekent dat eerst beoordeeld wordt of de ontwikkeling de toekomstige
rivierverruimende maatregel vanuit rivierkundig oogpunt in de weg staat

Ais dat het geval is is de vervolgvraag of de ontwikkeling een grootschaiige of

kapitaaiintensieve ontwikkeling betreft

Ais ook dat het geval is wordt nagegaan welke voorwaarden nodig en mogelijk zijn
om de ontwikkeling te kunnen toestaan zodat de ontwikkeling de toekomstige
rivierverruimende maatregel niet belemmert

Ais de ontwikkeling niet onder deze voorwaarden kan worden gereaiiseerd kan het

bestemmingsplan de ruimtelijke ontwikkeling niet mogelijk maken

Tijdelijke toestemming of bestemming
Een ontwikkeling die zou conflicteren met de toekomstige rivierverruimende maatregel
en derhalve op grond van het Barro in beginsel planologisch niet mogelijk is kan in

bepaalde gevallen wel tijdelijk worden toegestaan Dat toestaan van tijdelijk ander

gebruik hoeft bijvoorbeeld geen probleem te zijn ais duidelijk is dat dat andere gebruik

tijdelijke bebouwing en tijdelijk ander grondgebruik daadwerkelijk weer kan worden

teruggedraaid

Gevoloen voor bewoners en bedriiven

Naast de bedoelde beperkingen kan een gebiedsreservering ook neveneffecten

veroorzaken Een gebiedsreservering kan vragen oproepen over de

ontwikkeimogeiijkheden van het gebied waar de gebiedsreservering geldt Uit de praktijk
is gebleken dat ondernemers zich belemmerd kunnen voelen in hun bedrijfsvoering en

bewoners in hun woongenot

Door een gebiedsreservering gaat een gebied niet op slot De mogelijkheden die zijn
opgenomen in vigerende bestemmingsplannen kunnen worden benut nu en in de

toekomst Alleen nieuwe grootschaiige of kapitaaiintensieve ontwikkelingen die het

treffen van rivierverruimende maatregelen kunnen belemmeren kunnen niet mogelijk
worden gemaakt in een nieuw bestemmingsplan Dat betekent dat er in beginsel geen

belemmeringen zijn voor bijvoorbeeld vernieuwing van landbouwbedrijven een stal of

een schuur Verder betekent dit dat onderhoud aan of verbouwing van woningen in

beginsel kan plaatsvinden Ook tijdelijke activiteiten worden in beginsel niet belemmerd

door de gebiedsresen ering

Een gebiedsreservering kan voor gebruikers en eigenaren van onroerende zaken in het

gebied onzekerheden met zich meebrengen Om de periode van onzekerheid te

beperken en snel duidelijkheid te creeren is het van belang de MIRT verkenning Varik

Heesseit voortvarend uit te voeren Bij de nadere besluitvorming over de hoogwatergeui
worden alle betrokken belangen waaronderde belangen van bewoners bedrijven en

andere belangengroeperingen zorgvuldig afgewogen
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Schade schaduwschade en vergoeding van schade

Met dit besluit is aan het Barro de gebiedsreservering voor de dijkverlegging bij Heesselt

vervangen door een gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt Doel

van gebiedsreserveringen is om gebieden te vrijwaren van grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de uitvoering van toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren

De gebiedsreservering in het Barro betekent niet dat de hoogwatergeui Varik Heesselt

ook wordt gerealiseerd Daarvoor is nadere besluitvorming nodig De aankondiging dat

mogelijk in de toekomst een hoogwatergeui wordt aangelegd kan mogelijk wel

negatieve consequenties hebben voor burgers en bedrijven Burgers kunnen in

onzekerheid komen over hun woonsituatie Grondprijzen kunnen dalen Deze

zogenoemde schaduwschade komt in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking
Eventuele benadeelden kunnen een verzoektot vergoeding van schade pas indienen na

afronding van de definitieve besluitvorming over het gebied Betaling van

schadevergoeding in de voorfasen van de besluitvorming is in principe niet aan de orde

Op dit moment bestaat ook geen aanleiding om een regeling te treffen voor de

vergoeding van schaduwschade

Voor de hoogwatergeui Varik Heesselt is de MIRT verkenning al gestart Door het

besluitvormingproces spoedig te laten verlopen kan langdurige onzekerheid voor burgers
en bedrijven over de uitvoering van de hoogwatergeui worden weggenomen en de

periode dat sprake zou zijn van schaduwschade worden beperkt

[PM Ik heb de inspraakreacties niet gelezen Ik vraag me af of onderstaande

argumenten in de nota van antwoord moeten worden opgenomen Wordt in de

inspraakreacties specifiek gevraagd om een regeling voor vergoeding van

schaduwschade Uit de samenvatting van de inspraakreacties maak Ik dat niet op ]

Aan de definitieve besluitvorming over de hoogwatergeui gaat een zorgvuldig proces

vooraf met overleg met omgeving en politiek en het onderzoeken en bespreken van

meerdere alternatieven Het is onwenselijk deze brede en open aanpak te belasten met

een regeling voor het vergoeden van schaduwschade De mogelijkheid tot het doen

ontstaan van een recht op schadevergoeding zou tot terughoudendheid kunnen leiden bij
het beschouwen van een breed palet aan alternatieven en varianten Daarnaast bestaat

het risico dat wanneer wordt overgegaan tot vergoeding voordat de besluitvorming is

voltooid deze later wanneer er wel duidelijkheid is verkregen geheel of gedeeltelijk
moet worden gerestitueerd De onzekerheid die dit met zich meebrengt en de voor de

burger nadelige gevolgen van een eventuele restitutie zijn eveneens redenen om geen

schadevergoeding uit te keren voordat de besluitvorming is afgerond
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Leeswijzer

In deze nota van antwoord zijn de zienswijzen gerangschikt op participant In de

linkerkolom van onderstaande tabel staat een registratienummer reg nr dat verwijst
naar de participant die een reactie heeft ingezonden In de andere kolommen staat

vervolgens de essentie van de zienswijze vraag en het antwoord de reactie De

participanten zijn weergegeven in de tabel in bijiage 2

DH volgende bijiagen zijn opgenomen

Bijiage 1

Bijiage 2

Publicatie in Staatscourant 20 januari 2014

Overzicht van de participanten die zienswijzen hebben ingediend
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Programmateam Water

Stuurgroep Water

Agendapunt Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren BGR

7 april 20161 Datum tijd

2 Indienende organisatie
en contactpersoon

lenM DGRW Directie Algemeen Waterbeleid en Waterveiligheid

I 10 2e ^|]enl I 10 2e ||

1 Kennisnemen van de resultaten van de evaluatie van de

Beleidslijn Grote Rivieren

2 Bespreking van de in het rapport voorgestelde aanpassingen
van de BGR en de accenten die u hierbij zou wiilen leggen

3 Doel agendering

4 Voorgesteld besluit 1 Herkent u zich in de aanpassingsmogelijkheden onder A

B C en D en welke accenten zou u wiilen leggen
2 Het nadrukkelijke betrekken van maatschappelijke

organisaties in het vervoigtraject

De evaluatie van de BGR is aangekondigd in het NWP 2016

20211 Aanleiding voor de evaluatie zijn beleidsontwikkelingen in

de ruimtelijke ordening en waterveiligheid signalen uit de

omgeving over de werking van de BGR en het feit de BGR nu

bijna tien jaar in werking is Met de bestuurlijke partners is

afgesproken dat bestuurlijke sondering plaatsvindt in de

komende Stuurgroep Water

5 Aanleiding urgentie

6 Samenvatting inhoud Uit de evaluatie BGR komt naar voren dat

1 De BGR er goed in slaagt om activiteiten uit het rivierbed

te weren die in strijd kunnen zijn met beide doelen van

de BGR

Behoud van de beschikbare afvoer en bergings

capaciteit van het rivierbed

Tegengaan van ontwikkelingen die de mogelijkheid
tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu

en in de toekomst feitelijke onmogelijk maken

2 De doelen uitgangspunten en hoofdopzet van de BGR

worden door alle respondenten onderschreven

3 De mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen
binnen de randvoorwaarde van veiligheid die van belang

zijn voor het behoud en versterking van de ruimtelijke
kwaliteit daarentegen als heel beperkt worden ervaren

door de initiatienemers en door lokale en regionale
overheden

4 De uitlegbaarheid van de BGR op locatieniveau soms

lastig is

5 Het Qpstellen van een gebiedsplan waar een brede

1
Zie bijiage 1 voor de historische context van de BGR
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afweging wordt gemaakt tussen waterveiligheid en

gebiedsontwikkeling wordt ervaren als complex en als

grote last voor Initlatiefnemers

6 Hoewel het veiligheidsbelang wordt erkend en

meegewogen door lokale en reglonale overheden dit niet

altijd wordt meegenomen in de initiele projectdefinitie
haalbaarheidsstudie of locatiekeuze van activiteiten

Daardoor ontstaan 2 aparte beleidssporen te weten

waterveiligheid en ruimtelijk ordening

Het rapport doet op basis van bovenstaande bevindingen 12

mogelijke aanpassingen van de BGR onderverdeeid in 4

categorieen zie bijiage 2

7 Afstemming Er is een begeleidingsgroep ingesteld met vertegenwoordigers
van diverse overheidspartijen provincie gemeente VNR UvW

waterschap RWS DGRW Ten behoeve van de evaluatie zijn

riviertakworkhops georganiseerd alsmede een expertsessie
Daarnaast zijn stakeholders geinterviewd inclusief een aantal

bestuurders

Het rapport is besproken in de regionale stuurgroepen IJssel

Waal Merwedes ^
en Maas Het algemeen beeld is dat partijen

mogelijkheden zien in no regret en optimalisatie van de BGR

categorie A B en C De riviergemeenten geven het signaal af

om het onderscheid tussen rivier en niet riviergebonden
activiteiten te laten vervalien RWS pieit voor het koesteren van

dit onderscheid functietoets en compensatieruimte als schaars

bezit voor waarborgen van waterveiligheid nu en in de

toekomst Waterschappen verzoeken specifiek de reeds

bestaande werkafspraak met RWS over de compensatieplicht bij

geringe waterstandsverhoging bij buitendijkse dijkversterkingen
onderdeei laten zijn van het afwegingskader zeif

8 Financieie gevolgen n v t

9 Politiek bestuurlijke
aandachtspunten

Gezamenliike verantwoordellikheid riiken reoio

Het primaat van de ruimtelijke ordening iigt bij provincies en

gemeenten het primaat voor de waterveiligheid in het rivierbed

Iigt bij RWS Het betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid
om initiatieven in het rivierbed parallel in het

waterveiligheidsspoor en in het RO spoor af te wegen Het

rapport geeft aan dat betere samenwerking van bovengenoemde

partijen aan de voorkant van het proces winst te behalen valt

De Omgevingswet heeft hier een reiatie mee Deze wet heeft als

uitgangspunten minder en overzichtelijke regels meer ruimte

voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen Eventuele

aanpassing van de BGR dient daar waar nodig ook door worden

vertaald in het besluit kwaliteit leefomgeving als onderdeei van

de Omgevingswetgeving

12 moaeliike aanpassingen van de BGR

Er zijn situaties waarbij de concrete doelsteliingen van de BGR

niet worden geschaad maar door toepassing van het

^
Ook mede namens de regionale stuurgroep Rijn
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afwegingskader concrete initiatieven niet toelaatbaar zijn In het

rapport staan 12 mogelijke aanpassingen van de BGR

beschreven met een kwalitatieve beschrijving van voor en

nadelen Aanpassingen die nader worden onderzocht in het

vervoigtraject vereisen daarom nadere uitwerking van onder

meer de risico s voor zowel waterveiligheid als voor de

ruimtelijke kwaliteit voordat hierin definitieve keuzes kunnen

worden gemaakt Het is politiek bestuurlijk wenselijk om hierbij
een goede weging te maken Elementen hierbij zijn opiossend

vermogen voor de geconstateerde kneipunten proportionaliteit
van de kneipunten inspanning voorgestelde aanpassing
uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid

De BGR niet los zien van lopende rbeleidsUraiecten

De BGR moet worden bezien in het licht van de onzekerheden

over de benodigde ruimte de klimaatontwikkelingen en het

daarvoor benodigde adaptieve vermogen van het riviersysteem

Lopende beleidstrajecten zijn
1 De ruimte buitendijks is schaars Momenteel wordt

onderzoek verricht naar de benodigde ruimte voor

rivierverruimende maatregelen op de lange termijn
resultaten in de loop van 2017

2 Er loopt onderzoek met Duitsland naar de afvoer De

uitkomsten van dit onderzoek zal eveneens van invioed

zijn op de benodigde ruimte buitendijks
3 Overige onderzoekstrajecten zoals nut en noodzaak

wijziging afvoerverdeling Rijn maximale afvoer Maas

bodemligging Rijntakken

In hoeverre daar blnnen de BGR rekening mee wordt gehouden

vergt naast technische onderbouwing een beleidsmatige

afweging

Voor een zorgvuldige afweging van belangen is het voornemen

een gezamenlijk vervoigproces over de BGR te starten waarbij
naast overheden en initiatiefnemers ook maatschappelijke

organisaties worden uitgenodigd hieraan deel te nemen

10 Communicatieve acties N v t

11 Vervoigtraject Na bespreking in de stuurgroep Water en gehoord hebbende de

reacties zal de Minister een besluit nemen of herziening van de

BGR binnen de randvoorwaarde van waterveiligheid wenselijk
is

Indian de Minister voornemens is de BGR aan te passen is het

Rijk voornemens de uitwerking van deze aanpassing en in

overleg te doen met de huidige betrokkenen en met

maatschappelijke organisatie
De resultaten van deze uitwerking zullen eind dit jaar worden

voorgelegd aan de Stuurgroep Water Het precieze tijdspad zal

mede afhankelijk zijn van de aanpassingen die nader zullen

worden onderzocht op uitvoerbaarheid en haalbaarheid binnen

de doelstellingen van de BGR
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Algemene opmerkingen

Voor elk agendapunt wordt een aanbiedingsformulier gemaakt
Het aanbiedingsformulier dient een zeifstandig leesbaar stuk te zijn
Het aanbiedingsformulier heeft het akkoord van de afdeiingsmanager

206149 0152



Bijiage 1 Factsheet Beleidslijn Grote Rivieren

Historische context

De beleidslijn is in het leven geroepen na de dreigende overstromingen van de grote rivieren in 1993

en 1995 De materiele en immateriele schade door deze hoogwaters was groot en het besef groeide
dat de ruimte in het rivierbed schaars was geworden en het steeds moeilijker is zou worden om hoge
rivierafvoeren op te vangen De oorzaken van deze schaarser geworden ruimte lagen in de bedijking
van de rivieren natuurlijke processen als aanslibbing van grind zand en slib maar ook menselijke
activiteiten zoals bouwen in het winterbed Om zowel het handhaven van de beschikbare ruimte als

het voorkomen van nieuwe potentiele schadegevallen te borgen is in de beleidsuitwerking
onderscheid gemaakttussen activiteiten die op voorhand onlosmakelijk gebonden zijn aan het

winterbed van de rivier Ja mits en overige activiteiten nee tenzij

In 2006 is de oorspronkelijke Beleidslijn na een evaluatie op een aantal punten aangepast Met deze

herziening is beoogd om meer mogelijkheden te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen van belang
voor het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierbed binnen de

randvoorwaarden die de waterveiligheid stelt Concreet leidde dit o a tot uitbreiding van de

limitatieve lijst van zowel riviergebonden als niet riviergebonden activiteiten

Wat is de Beleidslijn Grote Rivieren BGR

De Beleidslijn Grote Rivieren Bgr bevat een afwegingskader voor het beoordelen van de

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

rivieren en indien toelaatbaar onder welke rivierkundige randvoorwaarden Dit geldt voor alle

activiteiten in het rivierbed ruimtelijke initiatieven maar ook projecten ihkv programma s als

Stroomlijn en het HWBP

De Beleidslijn Grote Rivieren is juridisch vastgelegd in

• De beleidsbrief in de brief zijn de hoofdlijnen van de Beleidslijn Grote Rivieren geschetst
• De beleidsregels de beleidsregels vormen een uitwerking van de Waterwet ten behoeve van het

verlenen van vergunningen voor activiteiten in het rivierbed De beleidsregels zijn door het

ministerie van lenM vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant

• Een atlas met detailkaarten de kaarten geven het toepassingsgebied van de Beleidslijn grote

rivieren aan Tevens is op de kaarten aangegeven welke afwegingsregimes gelden in het

rivierbed het stroomvoerende en het bergend regime

In het bergend regime zijn alle type activiteiten toelaatbaar Binnen het stroomvoerend regime

wordtgedifferentieerd naar riviergebonden activiteiten en niet riviergebonden activiteiten In

stroomvoerend regime worden in principe alleen riviergebonden activiteiten toegestaan ja mits

Doelstellingen van de BGR

De BGR heefttwee concrete doelstellingen
• De beschikbare afvoer en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden

• Ontwikkelingen tegen gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging
nu en in de toekomstfeitelijk onmogelijk maken
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Bijiage 2 Voorstellen mogelijke aanpassingen BGR

voor een nadere uitwerking zie Samenvatting rapport

Categorie A Voorstellen voor verbetering uitvoering en samenwerking
1 Verbeteren van de samenwerking gericht op meer en snellere duidelijkheid
2 Minder strikte toepassing van de beleidsuitwerkingen in de praktijk

Categoric B Voorstellen voor aanpassing beleidsuitwerkingen
3 Verruimen van begrippen en definities in beleidsuitwerkingen
4 Meer mogelijkheden voor toetsing op gebieds of riviertakniveau

5 Actievere ontwikkelende rol van overheden

6 Benutten van de overruimte in eerder verleende vergunningen

Categoric C Voorstellen voor kleinschalige aanpassingen van beleidsregeis
7 Doelen en uitgangspunten herordenen en verduidelijken
8 Verruimen lijstvan riviergebonden activiteiten

9 Betere aansluiting van begrenzing van gebieden op feitelijke situatie

Categoric D Voorstellen voor aanpassing afwegingskader
10 Waterveiligheids effecttoets als le stap in het afwegingskader
11 Onderscheid riviergebonden en niet riviergebonden activiteiten verwijderen
12 Overstromingsrisicobenadering implementeren in de Bgr
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e IfcD^
1Q OTff2eD^ HBJZ TOTT2eT10 2e I HBJZ

^

10 2e I DGRWSToKZe l|fDQNv|l 1 UK2e^^[tCDj
aanpassing kaarten 18 en 19 Waterregeling

vrijdag 8 april 2016 09 11 08

RE aanpassing kaarten 18 en 19 Waterregeling Cals biilaae van de Waterwet l msa

Van

Aan

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen
aanpassing kaarten 18 en 19 Waterr^gelihg fals biilaae van de Waterwet^ msa

Collega s

Bijgaand de ontbrekende toelichting en het akkoord van de directeur netwerkmanagement

Hartelijke greet

10 2ep

10 2e

1Q 2e»

[tiaigBi
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10K2eVan

Aan 10^ 2e l| ZN1

fiou2ei rppoy W 10 2e tZNi
_

RE aanpassing kaarten 18 en 19 Waterregeling als bjiage van de Waterwet

woensdag 6 april 2016 17 55 34

2eT3CDlCc

Onderwerp
Datum

BestehoxH

oke dank voor de info ik zorg ervoor dat het door zal gaan naarh° ^^l

groet

10 2e

Sent with Good www good com

aZNFrom 10 2e

Sent Wednesday April 06 2016 3 41 25 PM

To 10 2e

izNj I io 2iy10 2eppo i 1Q 2^ 1Q 2e inZNtCc 10 2e

CD

Subject aanpassing kaarten 18 en 19 Waterregeling als bijiage van de Waterwet

Het initiatief Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum langs de Maas in Noord Limburg heeft tot

hoofddoel het verbeteren van de

hoogwaterveiligheid door onder andere het weer reactiveren open graven van een Oude

Maasarm waarmee deze oude Maasarm

weer onderdeel wordt van het stroomvoerend regime van de rivier de Maas

Met het reactiveren van de Oude Maasarm wijzigt dus het juridisch regime en is een aanpassing
van de kaarten van de Waterregeling noodzakelijk
Verder is er nog sprake van een herstel van een tout in het bestand van het droge oevergebied
De procedure hiervoor is dat iii als dir Netwerkmanagement van ZN dit verzoek inbrengt
bij staf DG bii I0 2e tiio 2eigeeft dan opdracht aan HBJZ om de wiiziging in de

waterregeling tot stand te brengen
De beoogde publicatie in de Staatscourant voIgt dan in Juli 2016

Je kunt wat mii betreft daartoe dit maiitje inclusief bijgaand memo zo doorsturen
10 2e [

Een en ander is gei nitieerd en afgestemd met[
i 10 2e n fWt

naar

erfiOK2i1QX2e H0K2e10 2e

]kan indien je dit wenst een nadere toeiichting geven op de wijzigingen
kent de procedure en heeft de aangepaste kaarten niet nodig

Daarom zend ik ze niet mee De aangepaste kaarten liggen overigens ai klaar bij HBIZ

Heb je nog vragen over de procedure dan kun je mij beilen op onderstaand nummer

Met vriendeiijke groet

10 2e

1Q 2e

10 2e ]

10 2e

10K2e 1

10 2e
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I iO if2e1 ^ I ZN’iVan

Aan I 10 2e

]iCDli 10 2e Vppov[Cc

aanpassing kaarten 18 en 19 Waterregeling als bijlage van de WaterwetOnderwerp
Datum

Bijiagen

woensdag 6 april 2016 15 41 26

Nota van toelichtina bii aanpassing kaarten Waterrealina per 1 7 2016 docx

Best^iS
Het initiatief Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum langs de Maas in Noord Limburg heeft tot

hoofddoel het verbeteren van de

hoogwaterveiligheid door onder andere het weer reactiveren open graven van een Oude

Maasarm waarmee deze oude Maasarm

weer onderdeel wordt van het stroomvoerend regime van de rivier de Maas

Met het reactiveren van de Oude Maasarm wijzigt dus het Juridisch regime en is een aanpassing
van de kaarten van de Waterregeiing noodzakelijk
Verder is er nog sprake van een herstei van een tout in het bestand van het droge oevergebied
De procedure hiervoor is dat jij ais dir Netwerkmanagement van ZN dit verzoek inbrengt
bij staf DG biji io 2e

_

| i|io 2^eeft dan opdracht aan HBJZ om de wijziging in de

waterregeiing tot stand te brengen
De beoogde pubiicatie in de Staatscourant voigt dan in Juii 2016

Je kunt wat mij betreft daartoe dit maittje inclusief bijgaand memo zo doorsturen

naar I io 2e [
Een en ander is geinitieerd en afgestemd met

10 2e TWV
} I 10 2e |10 2e10 2e en| 1Q 2e

]kan indien je dit wenst een nadere toeiichting geven op de wijzigingen
i0 2e ^kent de procedure en heeft de aangepaste kaarten niet nodig

Daarom zend ik ze niet mee De aangepaste kaarten iiggen overigens ai kiaar bij HBJZ

Heb je nog vragen over de procedure dan kun je mij beiien op onderstaand nummer

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

1Q 2e
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Toelichting aanpassing kaarten 18 en 19 Waterregeling

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssutn GOW

Kaartblad 18 en 19

Het initiatief Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum iangs de Maas in Noord Limburg heeft tot

hoofddoei het verbeteren van de hoogwaterveiiigheid door onder andere het weer reactiveren

open graven van een Oude Maasarm waarmee deze oude Maasarm weer onderdeel wordt van het

stroomvoerend regime van de rivier de Maas

In het verleden voor de overstromingen 1993 en 1995 maakte de Oude Maasarm deel uit van het

regime van overstroombaar winterbed van de Maas Door de aanleg van 2 nooddijken in 1996 is de

Oude Maasarm afgedamd en daarmee onderdeel geworden van het regime van droge

oevergebieden Met de reactiveren van de Oude Maasarm wijzigt dus het juridisch regime en is

een aanpassing van de kaarten van de Waterregeiing noodzakeiijk

Aanpassingen
■ Beheergrenzen waterkwaliteit omzetten droog oevergebied naar waterkwaiiteitsbeheer

RWS Grens gebaseerd op de piaatseiijke geografie met richtlijn overstromingsgebied eens

In de 10 jaar
■ Beheergrenzen waterkwantiteit projectplan geeft geen aanleiding tot aanpassing
■ Beheergrens waterstaatswerken aanpassing

Kaartblad 18 en 19

Hersteiien tout in bestanden Het gebied rondom Biitterswijck is bij hoogwater een eiland in de

rivier Het gebied vait niet onder beheer waterstaatswerken en er is hier geen sprake van een

oppervlaktewaterlichaam Het eiiand is dan ook geen droog oevergebied Deze fout is gecorrigeerd

Aanpassingen
Beheergrenzen waterkwaliteit en droge oevergebieden verwijderen polygoon droog
oevergebied
Beheergrenzen waterkwantiteit geen aanpassingen
Beheergrens waterstaatswerken geen aanpassingen
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r 10 2e 1 HBJZVan

Aan

Onderwerp

Datum

1 HBJZ

RE Beheer Theodorushaver

maandag 11 april 2016 08 53 34

Hallo l 10 2e L

Bespreek dit even melillllHet lijkt me tijd voor een gesprek met juristen van RWS om

de mogelijkheden en onmogelijkheden van beheeroverdracht te bespreken

Groet i°X2e

Original Message
From iQ 2e [io 2^

Sent Friday April 08 2016 03 42 PM W Europe Standard Time

HBJZ

HBJZ

10 2eTo

Cc HBJZ

Subject FW Beheer Theodorushaven

10 2e

Hallo 10 2e

Hierbij de reactie van RWS over de aanwijzing van de haven waar we het een tijdje

geleden over hadden We hebben dus een verschil van mening met name over de

status van het water na de aanwijzing Mijns inziens blijft het rijkswater omdat het Rijk
anders niet kunnen zeggen dat iemand anders het beheer gaat doen Grammaticaal

klopt dat ook het artikellid zegt dat een overheidsorgaan kan worden belast met het

beheer van een aangewezen rijkswater Daar had expliciet bij moeten staan dat het

daardoor geen rijkswater zou zijn of had in de memorie van toelichting moeten staan

De interpretatie van wat de wetgever bedoeld zou kunnen hebben kan wel anders zijn
maar valt heel duidelijk af te leiden Te meer omdat er ook iets voor te zeggen is dat de

wateren zo belangrijk zijn dat je het Rijk wel het passief beheer wil laten blijven
uitoefenen Voor deze haven lijkt dat echter niet direct heel belangrijk dus ik kan me

ook voorstellen dat we hierin toegeven en de gemeente ook aanmerken als passief
beheerder zoals iQ 2e | voorstelt Kun jij hier het licht nog over laten schijnen

De laatste alinea van de e mail hebben we dus expliciet besproken en kan niet Als we

de rijksregels uitsluiten vrijstellen kan de gemeente daar niet alsnog op inspringen Dat

is de zogenaamde bovengrens van de bevoegdheid van decentrale overheden wat op

rijksniveau uitputtend is geregeld kan niet op decentraal niveau worden geregeld

GroetJ | iQ 2e |

Van || I0 2e ^ ZD [[
Veraonden vrijdaq 8 april 2016 14 21

HBJZ

CCil t1Q 2e ZD H 1Q 2e CD

Onderwerp RE Beheer Theodorushaven

prws nl]10K2e

Aan

Bested 0 2e

Hierbij een inhoudelijke reactie op jouw standpunt t a v het waterstaatkundig beheer van de

Theodorushaven na ministeriele aanwijzing van de gemeente Bergen op Zoom als

waterstaatkundig beheerder

Zoals ik bij eerdere gelegenheden al te kennen heb gegeven kan ik me niet voorsteilen dat het

de bedoeling van de wetgever is geweest om bij aanwijzing van een ander bestuursorgaan als

waterstaatkundig beheerder de passieve kant van het beheer niet bij dat andere orgaan te
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beleggen Rijkswaterstaat en het bestuursorgaan dat wordt aangewezen kotnen hierdoor in een

situatie terecht die moeilijk is uit te leggen Om nog maar te zwijgen van het onbegrip in de

buitenwereld Want het zou betekenen dat de gemeente wel een gedoogplicht kan opleggen
een legger maakt en andere activiteiten van actief beheer ontplooit maar dat de bevoegdheid
om vergunningen af te geven bij de minister RWS blijft

De redenering is volgens mij dan ook wanneer een ander bestuursorgaan is aangewezen als

waterstaatkundig beheerder van een rijkswater dan is het desbetreffende water geen

rijkswater meer voor zover het waterstaatkundig beheer betreft De Minister is dan dus ook

niet meer bevoegd om op grond van artikei 6 12 Wtb besiuiten mbt waterstaatkundig beheer

te nemen voor dat water

De situatie is in dit geval daarom ais voIgt minister RWS is vanwege de aanwijzing geen

waterstaatkundig beheerder meer maar de gemeente Ik ben het met je eens dat de gemeente
hierdoor niet bevoegd wordt om vergunningen af te geven op grond van hoofdstuk 6 van de

Waterwet Het is aan de gemeente als waterstaatkundig beheerder zeif om te bepalen of en

op welke manier zij omgaat met initiatieven van derden die het waterstaatkundig beheer

aangaan De gemeente zou bijvoorbeeid in een havenverordening of andere autonome

gemeenteiijke verordening kunnen regelen dat een vergunning noodzakeiijk is

Kortom na aanwijzing ex art 3 1 lid 6 Waterwet

• is de haven voor wat betreft het waterstaatkundig beheer geen rijkswater meer

• is de gemeente waterstaatkundig beheerder

• bestaat dit beheer uit actief bak beheer en uit passief beheer vergunningverlening en

handhaving voor zover de gemeente dit zeif heeft bepaald in een verordening

Deze redeneerlijn willen we nu graag communiceren met de gemeente zodat voor iedereen

duidelijk is welke gevolgen de ministeriele aanwijzing heeft voor de praktijk

Alternatief voor bovenstaande redeneerlijn is dat uit de kaart op grond van het toekomstige
artikei 3 2a van de Waterregeling niet alleen de aanwijzing van de gemeente als bakbeheerder

blijkt maar dat op de kaart krachtens artikei 6 16 Wtb 66k direct een vrijstelling van de

watervergunningplicht voor het gebruik van rijkswaterstaatswerken wordt vastgelegd Ook dan

kan de gemeente vervoigens in een verordening zeif bepalen of toch nog een water vergunning

nodig is

Bovenstaande heb ik opgesteld in samenspraak met van de CD van RWS10 2e

We vernemen graag je reactie

Vriendelijke groeten

10 2e

Van I io 2e |iOK2e

Verzonden woensdag 16 maait 2016 14 40

Aan |l I0 2e I ^ZDj l 06K2^ D ZD
CC I0 2e IfCD

Onderwerp Beheer Theodorushaven

HBJZ [f liminienm nll10 2e

Bestel LQ0]12^ enpoK^

Even geleden hebben we gesproken over de beheerssituatie in de Theodorushaven Toen

hebben we besproken wie nu eigenlijk watervergunningen kan verlenen in de nieuwe

situatie Ik gaf aan dat ik had gezien dat die bevoegdheid was toegekend aan het

bevoegd gezag in algemene zin en dat ik dacht dat het dus ook de gemeente kon zijn
Ik zou het echter nog wel nagaan

Bij nadere lezing van de Waterwet lijkt het echter niet zo simpel te liggen Zoals

besproken is voor lozingen en stortingen altijd een vergunning van de minister vereist

ex artikei 6 2 of 6 3 van de Waterwet Daar waren we het over eens Maar het gaat dus
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vooral om de andere vergunningen voor het waterstaatkundig beheer Daar zitten we

met artikel 6 5 van de Waterwet en de daaronder hangende bepalingen vooral

paragraaf 6 hoofdstuk 6 van het Waterbesluit In artikel 6 5 en de daaronder

hangende bepalingen voorai de artikeien 6 12 en 6 15 van het Waterbesiuit staan in

de weg aan activiteiten en vergunningverlening door de gemeente De Minister is voor

de Theodorushaven als rijkswater nog steeds bevoegd gezag voor vergunningen
betreffende het gebruik van die haven Daardoor blijft er denk ik weinig ruimte voor de

gemeente over om nog regeis te steiien in een verordening zoais een waterschap in de

keur doet Maar daar hebben juliie misschien meer zicht op Weiiicht speelt dit ook bij
waterschappen die verantwoordeiijk zijn voor bijvoorbeeld de rivieren en biijft er nog

genoeg ruimte om in de keur zaken te regelen Veei ruimte lijkt er echter niet

Ook zijn de regeis van de Waterwet niet van toepassing op vergunningen die de

gemeente zou verlenen op basis van een verordening Er is wordt in artikei 6 13 van de

Waterwet alieen gesproken over de keur Op vergunningen die daaruit voortvioeien

worden de regeis omtrent de watervergunning van overeenkomstige toepassing
verkiaard Voor de gemeenteiijke verordening zouden dus de algemene regeis uit artikei

6 14 e v van de Waterwet moeten worden overgenomen voor zover dat nodig en

wenseiijk is

Helaas kan ik dus niet met zekerheid zeggen dat je voigens de wet kan zeggen dat de

gemeente de bevoegdheid krijgt watervergunningen te verlenen Er zitten nog wat meer

haken en ogen aan Ik denk dus toch dat de vergunningveriening bij RWS biijft hangen
ook voor het waterstaatkundige deei op basis van artikei 6 5 en paragraaf 6 van

hoofdstuk 6 van het Waterbesiuit Ik ben benieuwd wat juilie van deze lezing denken en

of dit strijd metjuiiie ideeen

Met vriendeiijke groet

1PX2e
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1 HBJZ10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

I HR17 Iu l2ei10 2e ^ HBJZ

RE Beheer Theodorushaver

woensdag 13 april 2016 19 03 31

HalldtW2^bnl io 2e L

Volgens mij komt de interpretatie var qo 2 iiet overeen met wat de Waterwet bepaalt en

wat de wetgever heeft bedoeld te bepalen

De vergunningverlenende bevoegdheden in hoofdstuk 6 Wtw zijn niet neergelegd bij de

beheerder maar telkens specifiek bij de Minister lenM de waterschappen of de

provincie Als het de bedoeling was geweest dat een ander bestuursorgaan bevoegd

gezag gemaakt zou kunnen worden dan had de wet expliciet moeten bepalen dat die

vergunningverlenende taak bij dat ander bestuursorgaan neergelegd mag worden

Dat de afwezigheid van een dergelijke expliciete bepaling geen foutje van de wetgever is

geweest blijkt m i uit de MvT bij de Waterwet en de MvT van de Invoeringswet
Waterwet t a v artikel 3 2 Het tweede lid van artikel 3 2 bepaalde aanvankelijk met

zoveel worden dat het bij overdracht van beheertaken nooit kon gaan om de

bevoegdheden op grond van hoofdstuk 6

“In artikel 3 2 tweede lid is een voorziening getroffen die betrekking heeft

op uitzonderingsgevallen waarin niet een waterschap wordt belast met

een of meer onderdelen van de waterstaatkundige verzorging van

gebieden Dergelijke gevallen zijn reeds genoemd in het algemeen deel

van deze meniorie De toepassing daarvan houdt veelal verband met

bestaand provinciaal of gemeentelijk bakbeheer van vaarwegen havens

vij vers of grachten Het is gewenst dat de noraiering van de Waterwet

doorwerkt in de uitoefening van die waterstaatkundige taken zonder dat

daardoor nieuwe planverplichtingen of complicaties in het stelsel van

vergimningen en algemene regels ontstaan Artikel 3 2 maakt daarom

wehswaar de aanwijzing van andere openbare lichamen dan waterschappen
als beheerders mogelijk mils in overeenstemming met de

Waterschapswet bijvoorbeeld in gevallen als bedoeld in artikel 2 tweede

lid van die wet maar niet voor de toepassing van de hoofdstukken 4 6

7 en 8 van de Waterwet
”

Het artikellid is bij de Invoeringswet gewijzigd maar in de MvT wordt het volgende

aangegeven ter verklaring waarom in de bepaling hoofdstuk 6 niet meer wordt

genoemd

“Hoofdstuk 6 is op zich al niet van toepassing op gemeenten als deel

beheerders omdat in dat hoofdstuk slechts sprake is van vergimningen
en algemene regels van de minister van Verkeer en Waterstaat Gedeputeerde
Staten of waterschappen

”

Volgens mij moet daarom worden geconcludeerd dat het passieve waterstaatsbeheer

vergunningverlening op grond van artikel 3 5 onderdeel c niet mogelijk is

Groet

10 2e

Vanfeij I0 2~e U HBJZ

rzonden wnen^dan 13 april 2016 13 58

Aan ll 10 2e 1 IQ 2e ] hBJZ
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Onderwerp RE Beheer Theodorushaven
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Ha 10 2e

Zoals zojuist ook telefonisch besproken tref je hierbij mijn overwegingen n a v

onderstaande mails Als ik het goed begrijp is de Theodorushaven nog niet aangewezen

o g v art 3 1 zesde lid Wtw maar moet dat op korte termijn plaats gaan vinden

Ik kom tot het volgende
O g v het zesde lid van art 3 1 Wtw kan een anderorgaan geheel of gedeeltelijk
worden belast met het beheer van aangewezen rijkswateren De status van het

oppervlaktewater wijzigt dan niet het blijft een rijkswater zoals je ook stelt in

je onderstaande mail

Hoe het zesde lid van art 3 1 Wtw moet worden gemterpreteerd is voor mij ook

na het raadplegen van de MvT of de parlementaire geschiedenis niet geheel
helder Ik interpreteer dit artikellid als voIgt

Art 3 1 zesde lid Wtw voorziet in de mogelijkheid om bij ministeriele regeling
een niet tot het Rijk behorend overheidslichaam aan te wijzen Dat

overheidslichaam kan door die aanwijzing geheel of gedeeltelijk worden belast

met het beheer van onderdelen van een rijkswater
Omdat in het zesde lid is opgenomen dat een overheidslichaam geheel of

gedeeltelijk kan worden belast met het beheer is het m i mogelijk dat door een

dergelijke aanwijzing alia beheertaken voor het betreffende rijkswater bij een

niet tot het Rijk behorend overheidslichaam worden belegd Dat betekent dus ook

dat het passieve beheer o a vergunningverlening d m v de aanwijzing aan een

ander overheidslichaam kan worden gedelegeerd Het blijft echter zoals

hierboven al opgemerkt wel een rijkswater

We hebben ook besproken dat het wenselijk is om voor de Theodorushaven

expliciet in de regeling te bepalen dat het waterstaatkundig beheer bij de

gemeente wordt belegd Het waterkwaliteits en kwantiteitsbeheer blijft dan bij
RWS

GroetenrpJ^e

] HBJZVan

Verzonden maandag 11 april 2016 16 35

} HBJZ

Onderwerp FW Beheer Theodorushaven

Aan 10 2e

Van I io 2e |iox2e I HBJZ

Verzonden vriidaq 8 april 2016 15 43

Aan

CC | lQ 2e I | HBJZ

Onderwerp FW Beheer Theodorushaven

HBJZ10 2e

Hallo 10 2e I

Hierbij de reactie van RWS over de aanwijzing van de haven waar we het een tijdje

geleden over hadden We hebben dus een verschil van mening met name over de

status van het water na de aanwijzing Mijns inziens blijft het rijkswater omdat het Rijk
anders niet kunnen zeggen dat iemand anders het beheer gaat doen Grammaticaal

klopt dat ook het artikellid zegt dat een overheidsorgaan kan worden belast met het

beheer van een aangewezen rijkswater Daar had expliciet bij moeten staan dat het

daardoor geen rijkswater zou zijn of had in de memorie van toelichting moeten staan

De interpretatie van wat de wetgever bedoeld zou kunnen hebben kan wel anders zijn
maar valt heel duidelijk af te leiden Te meer omdat er ook iets voor te zeggen is dat de
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wateren zo belangrijk zijn dat je het Rijk wel het passief beheer wil laten blijven
uitoefenen Voor deze haven lijkt dat echter niet direct heel belangrijk dus ik kan me

ook voorstellen dat we hierin toegeven en de gemeente ook aanmerken als passief
beheerder zoals io 2e | voorstelt Kun jij hier het licht nog over laten schijnen

De laatste alinea van de e mail hebben we dus expliciet besproken en kan niet Als we

de rijksregels uitsluiten vrijstellen kan de gemeente daar niet alsnog op inspringen Dat

is de zogenaamde bovengrens van de bevoegdheid van decentrale overheden wat op

rijksniveau uitputtend is geregeld kan niet op decentraal niveau worden geregeld

Groet | io 2e ^

Van ll io 2e [[
Verzonden vriidaa 8 aoril 2016 14 21

Aan | I0 2e 110 2e

CCU 10 2e ^e^^ ZD | 10 2e | CD

Onderwerp RE Beheer Theodorushaven

1 rws nl110 2e

HBJZ

Beste i0 2e

Hierbij een inhoudeiijke reactie op jouw standpunt t a v het waterstaatkundig beheer van de

Theodorushaven na ministeriele aanwljzing van de gemeente Bergen op Zoom ais

waterstaatkundig beheerder

Zoais ik bij eerdere gelegenheden al te kennen heb gegeven kan ik me niet voorstelien dat het

de bedoeling van de wetgever is geweest om bij aanwijzing van een ander bestuursorgaan als

waterstaatkundig beheerder de passieve kant van het beheer niet bij dat andere orgaan te

beleggen Rijkswaterstaat en het bestuursorgaan dat wordt aangewezen komen hierdoor in een

situatie terecht die moeilijk is uit te leggen Om nog maar te zwijgen van het onbegrip in de

buitenwereld Want het zou betekenen dat de gemeente wel een gedoogplicht kan opieggen
een legger maakt en andere activiteiten van actief beheer ontplooit maar dat de bevoegdheid
om vergunningen af te geven bij de minister RWS blijft

De redenering is volgens mij dan ook wanneer een ander bestuursorgaan is aangewezen als

waterstaatkundig beheerder van een rijkswater dan is het desbetreffende water geen

rijkswater meer voor zover het waterstaatkundig beheer betreft De Minister is dan dus ook

niet meer bevoegd om op grond van artikel 6 12 Wtb besluiten mbt waterstaatkundig beheer

te nemen voor dat water

De situatie is in dit geval daarom als voIgt minister RWS is vanwege de aanwijzing geen

waterstaatkundig beheerder meer maar de gemeente Ik ben het met je eens dat de gemeente
hierdoor niet bevoegd wordt om vergunningen af te geven op grond van hoofdstuk 6 van de

Waterwet Het is aan de gemeente als waterstaatkundig beheerder zelf om te bepalen of en

op welke manier zij omgaat met initiatieven van derden die het waterstaatkundig beheer

aangaan De gemeente zou bijvoorbeeld in een havenverordening of andere autonome

gemeentelijke verordening kunnen regelen dat een vergunning noodzakelijk is

Kortom na aanwijzing ex art 3 1 lid 6 Waterwet

• is de haven voor wat betreft het waterstaatkundig beheer geen rijkswater meer

• is de gemeente waterstaatkundig beheerder

• bestaat dit beheer uit actief bak beheer en uit passief beheer vergunningverlening en

handhaving voor zover de gemeente dit zelf heeft bepaald in een verordening

Deze redeneerlijn willen we nu graag communiceren met de gemeente zodat voor iedereen

duidelijk is welke gevolgen de ministeriele aanwijzing heeft voor de praktijk

Alternatief voor bovenstaande redeneerlijn is dat uit de kaart op grond van het toekomstige
artikel 3 2a van de Waterregeling niet alleen de aanwijzing van de gemeente als bakbeheerder

blijkt maar dat op de kaart krachtens artikel 6 16 Wtb 66k direct een vrijstelling van de

watervergunningplicht voor het gebruik van rijkswaterstaatswerken wordt vastgelegd Ook dan

kan de gemeente vervoigens in een verordening zelf bepalen of toch nog een water vergunning
nodig is

Bovenstaande heb ik opgesteld in samenspraak met van de CD van RWS10 2e

We vernemen graag je reactie
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Vriendelijke groeten

J10 _2e

] minipnm nl1Van I0 2e fiov2e^

Verzonden woensdag 16 maart 2016 14 40

Aan j1
CC C
Onderwerp Beheer Theodorushaven

] HBJZ [[ 10 2e

KZD 10 2e ZD10 2e

10 {2e

Beste I o 2e l|en||i0 2et[

Even geleden hebben we gesproken over de beheerssituatie in de Theodorushaven Toen

hebben we besproken wie nu eigenlijk watervergunningen kan verlenen in de nieuwe

situatie Ik gaf aan dat ik had gezien dat die bevoegdheid was toegekend aan het

bevoegd gezag in algemene zin en dat ik dacht dat het dus ook de gemeente kon zijn
Ik zou het echter nog wel nagaan

Bij nadere lezing van de Waterwet lijkt het echter niet zo simpel te liggen Zoals

besproken is voor lozingen en stortingen altijd een vergunning van de minister vereist

ex artikel 6 2 of 6 3 van de Waterwet Daar waren we het over eens Maar het gaat dus

vooral om de andere vergunningen voor het waterstaatkundig beheer Daar zitten we

met artikel 6 5 van de Waterwet en de daaronder hangende bepalingen vooral

paragraaf 6 hoofdstuk 6 van het Waterbesluit In artikel 6 5 en de daaronder

hangende bepalingen vooral de artikelen 6 12 en 6 15 van het Waterbesluit staan in

de weg aan activiteiten en vergunningverlening door de gemeente De Minister is voor

de Theodorushaven als rijkswater nog steeds bevoegd gezag voor vergunningen
betreffende het gebruik van die haven Daardoor blijft er denk ik weinig ruimte voor de

gemeente overom nog regels te stellen in een verordening zoals een waterschap in de

keur doet Maar daar hebben jullie misschien meer zicht op Wellicht speelt dit ook bij
waterschappen die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld de rivieren en blijft er nog

genoeg ruimte om in de keur zaken te regelen Veel ruimte lijkt er echter niet

Ook zijn de regels van de Waterwet niet van toepassing op vergunningen die de

gemeente zou verlenen op basis van een verordening Er is wordt in artikel 6 13 van de

Waterwet alleen gesproken over de keur Op vergunningen die daaruit voortvioeien

worden de regels omtrent de watervergunning van overeenkomstige toepassing
verklaard Voor de gemeentelijke verordening zouden dus de algemene regels uit artikel

6 14 e v van de Waterwet moeten worden overgenomen voor zover dat nodig en

wenselijk is

Helaas kan ik dus niet met zekerheid zeggen dat je volgens de wet kan zeggen dat de

gemeente de bevoegdheid krijgt watervergunningen te verlenen Er zitten nog wat meer

haken en ogen aan Ik denk dus toch dat de vergunningverlening bij RWS blijft hangen
ook voor het waterstaatkundige deel op basis van artikel 6 5 en paragraaf 6 van

hoofdstuk 6 van het Waterbesluit Ik ben benieuwd wat jullie van deze lezing denken en

of dit strijd met jullie ideeen

Met vriendelijke groet

1Q 2e
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^ DGRW1Q 2eVan

Aan Il1uil^e |0 2e

noxSetD^
10 2e [VERWIJDERDV [ IdpI 10K2eHBJZ 10 2e

HBJz[
RE concept Nota van artwoord wijziging barro

vrijdag 15 april 2016 15 52 26

10 10 2eCc HBJZ

Onderwerp

Datum

Bijiagen Nota V3n An^oord zisnswiizsn Barro docx

BARRO Tabel voor beantwoordinq van de inqediende zienswilzen docx

Beste mensen

Het commentaar zoals gemaild door | io 2e |heb ik verwerkt op een enkele opmerking
na

Als ooktekstuele opmerkingen van RWS mbt herinrichting Heesseltsche uiterwaarden

Zie bijgaand de nieuwe versie van het algemene deel en de tabel met individuele

reacties antwoorden

Graag zou ik het door

laten gaan om het volgende te bespreken en de NvA te kunnen afronden

1 SvZ en vervolg proces

2 Inhoud Nota van antwoord

oEenduidig gebruik van de term zienswijze reactie opmerking en

antwoord reactie NB in Staatscourant is wel degelijk het woord

zienswijze gebruikt vandaar dat het ook in bijna alle brieven staat

oGeel gearceerde passages in Nota van antwoord niet overgenomen

tekstwijzigingen HBJZ l nieuw toegevoegde woorden

oStroomschema

oTabel de PM s

■ beantwoording van opmerkingen overslechte infovoorziening
■ Kust en IJsselmeergebied

oOntbekende Bijiage 1

3 Vervolgafspraken
Overigens is een tekstschrijver nu bezig met een brochure in het kader van de MIRT

verkenning Varik Heesselt Een van de onderwerpen in de brochure is het geven van

publieksvriendelijke info over het Barro Ik verwacht deze tekst maandag te ontvangen
en zai deze direct toesturen met het verzoek aan HBJZ om de publiekstekst goed te

checken

Groet

10} 2e

geplande overleg op dinsdag 19 april 10 30 uur door10 2e

Van I 10 2e n 0 2e

Verzonden maandag 11 april 2016 18 ^
DGRW

HBJZ

10 2eAan DGRW

HBJZ

10 2e

10 2eCC J HBJZj

Ondei^em RE concept Nota van antwoord wijziging barro

Hallo 10 2e en | 10 2e \
Bii dezen de nota van antwoord en de tabel retour mede namensl~ io 2e leriOtojigj^

iQ 2e I et 10 2t| hebben meegekeken naar de nota van antwoord De tabel heb ik

alleen bekeken Er is al een hoop werk verricht dat is duidelijk maar we hebben er nog

wel het een en ander aan te schaven Grote punten daarbij zijn onder andere of het wel

echt nodig is om het in dergelijke algemene bewoordingen aan te pakken en niet enkel

in de tabel een reactie kan worden gegeven op de ingediende opmerkingen en of de

opzet niet beter veranderd kan worden door bijvoorbeeld alles over de

gebiedsreservering bij elkaarte houden

Het schema is wat ongenuanceerd en klopt ook niet helemaal Bij de derde stap stellen

van voorwaarden aanpassingen ga je de gewenste ontwikkeling zodanig wijzigen dat

1 de ontwikkeling niet meer belemmerend is voor de rivierverruimende maatregelen of

2 dat geen sprake meer is van een grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkeling
Voorwaarden aanpassingen zitten daar dus eigenlijk al in ingebakken Verderzou je ook

nog kunnen zeggen dat je eerst kijkt of ereen grootschalige of kapitaalintensieve

ontwikkeling is voordat je kijkt of er een belemmering is Het eerste is misschien

namelijk minder snel het geval dan het eerste We zien overigens niet direct de

meerwaarde om dit stroomschema bij te voegen Als die wens er wel is dan moeten we

er nog goed naar kijken want we willen natuurlijk niet dat het Barro verkeerd wordt

1Q 2e
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uitgelegd of toegepast of mensen op het verkeerde been worden gezet ten aanzien van

wat mogelijk is

Wat betreft de vragen van I I0 2e bezwaar en beroep tegen een amvb is

uitgesloten op grond van artikel 8 3 Awb dus een vermelding in bijiage 1 van de Awb

gaat over iets anders De nota van antwoord is geen besiuit het is niet gericht op

rechtsgevolgen maar geeft alleen een toelichting en bezwaar en beroep zijn daarop
dus sowieso niet mogelijk
Mochten er nog zaken onduidelijk zijn of sowieso nader overleg moeten worden gevoerd
dan hoor ik het graag

Met vriendelijke groet
1Q 2e

10 2eVan

VerzonHan wnent rlan fi Finril 2016 18 07

DGRW

Aan HBJZj DGRW10 2e

CCi HBJZ

Onderwerp Kt concept Nota van antwoord wijziging barro

Urgentie Hooo

Hoi nOK2e led

HBJZ1Q 2e 10 2e

geen voorrangj io 2e | maar juridisch voor mij belangwekkend
Vandaar mijn mail

Ik denk trouwens dat | iQ 2e [nog een aanvullingetje met vooral of uitsluitend

verwijzingen naar de algemene delen maakt want DP heeft net door omstandigheden
vertraagd op 31 3 de individuele reacties van participanten samengevat
Is dat beeld juist | io 2e ^
Dit alles laat onverlet dat doorwerken en niet uitstellen nog immer gewenst is

Je weet maar nooit hoe snel de Rd van State opeens adviseert ©

met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

Van [HoH2enio 2e HBJZ

Verzonden dinsdag 5 april 2016 17 15

DGRW10 2e

HBJZ 1
Onderwerp RE concept Nota van antwoord wijziging barro

Hallo 10 2e I
We I iQ 2e | Ho 2rtfen ik zijn nog bezig met het bekijken van de nota van antwoord

Heeft deze vraag voorrang boven het gehele document Anders krijg je het stuk in een

keer van HBJZ met alle opmerkingen en kun je daaruit te zijner tijd het antwoord

destilleren

Groet lfjoj 2ej| J

CC ] HBJZ10 2e 10 2e

Verzonden dinsdag 5 april 2016 17 13

Aan |l I0 2e]jio 2e | HBJZjl I0 2e ri HBJZ

Onderwerp RE concept Nota van antwoord wijziging barro
10 2e |ertjr0 2tj

Hebben jullie al een goed antwoord op mijn vragen in cursief op p 3 gevonden
Ik ben zeer benieuwd kwam er zelf niet uit

met vriendelijke groet

} DGRW10 2e

10 2e

206153 0156



10 2e

1Q 2e I

10 2e 1

Van DGRW10 2e

Verzonden vrijdag 25 maart 2016 16 34

Aan ITTT0H2e [I0 f2e } HBJZ y I0 2e iJ HBJZ

□ DGRW

Onderwerp concept Nota van antwoord wijziging barro

Bestd^gig^ er] iQ 2e ^
Ben aan de slag geweest met het algemene deel van de Nota van antwoord nav de

reacties op wijziging Barro

Graag hierop jullie reactie commentaar bij voorkeur in concrete tekstaanpassingen
Het onderdeel Uitleg over gebiedsreserveringen in het Barro lever ik ook aan als input
voor een brochure die in april wordt gemaakt voor de bewoners in het gebied Varik

Heesselt in het kader van de MIRT verkenning Varik Heesselt

Voor deze tekst heb ik gebruik gemaakt van de eerdere NvA s ihkv NWP onze brief aan

provincie GId over schaduwschade en de rapportage van de pilot Ontwikkelingsgericht
reserveren Rijnstrangen
10 1^ zou jij met name deze tekst goed willen checken

Overige toelichting
De inleidende tekst incl de schuin vetgedrukte vragen is van I I0 2e |
De teksten over IJsselmeergebied en Kust heb ik via

IJsselmeergebied is reeds afgestemd met| 10 2^
Directie participatie is nog bezig met samenvatten van de reacties tbv individuele

antwoorden dus dat voIgt later

CC [ 10 2e

lontvangen10 2e

Groet

10 2e

1Q 2e

lU 2e n
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Rijksoverheid

Nota van Antwoord

Naar aanleiding van de reacties op het Ontwerpbesluit tot

wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Barro

Zienswijzenperiode 20 januari tot 18 februari 2016

Datum

Door

Juni 2016

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

\
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Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Beantwoording zienswijzen

Inleiding
A HoogwatergeuI Varik Heesselt

B IJsselmeergebied
C Kustfundamerit

Doorwerking

Leeswijzer

2

3

3

3

11

12

12

12

2
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Beantwoording zienswijzen

Inleiding
De Minister van Infrastructuur en Milieu lenM heeft op PM de wijziging van het

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro in verband met enige technische

wijzigingen vastgesteld Het definitieve besluit is gepubliceerd in het Staatsbiad onder

nummer 2016 PM en beschikbaar via de website www DlatformpartidDatie nl

Dit document bevat het antwoord van de Minister van lenM op alle ontvangen reacties

op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Barro In totaal zijn 38 zienswijzen

ontvangen {bijiage 1 Deze hebben betrekking op de gebiedsreservering voor de

HoogwatergeuI Varik Heesselt de wijziging ten aanzien van het IJsselmeergebied en de

voorgenomen wijziging ten aanzien van de kust die in het gewijzigde ontwerpbesluit
niet terugkomt Per onderwerp zijn de zienswijzen samengevat en is een algemene
reactie verwoord

A HoogwatergeuI Varik Heesselt

Samenvattina reacties

De reacties 35 zijn afkomstig van agrarische ondernemers inwoners

gemeenteraadsleden Gemeentebelangen VVD en Voor Neerijnen en de Vereniging
Waalzinnig uit Varik Heesselt Ophemert en Opijnen De reacties richten zich zowel op

de gebiedsreservering in het Barro als ook op de veronderstelde keuze voor de aanleg
van een hoogwatergeul Ook worden opmerkingen gemaakt over de nota van toelichting
Onzekerheid en onduidelijkheid over de gebiedsreservering zijn veel genoemde thema s

In de reacties komen samengevat de volgende punten naar voren

• De gebiedsreservering ten behoeve van de hoogwatergeul belemmert bedrijven in

hun bedrijfsvoering Door de gebiedsreservering zijn nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de aanleg van de hoogwatergeul kunnen

belemmeren niet langer mogelijk
• De gebiedsreservering leidt ertoe dat het gebied op slot gaat en schade wordt

geleden door waardedaling en onzekerheid Het is een risico te investeren of niet

mogelijk te verkopen
• Er is geen bestuurlijke overeenstemming over de hoogwatergeul de gemeente

Neerijnen heeft niet ingestemd met opname van de geui in de provinciale
Structuun isie WaalWeelde West

• Nut en noodzaak waaronder effectiviteit van de hoogwatergeul zijn nog niet

aangetoond met name de maximale rivierafvoer van 18 000 m^s bij Lobith in

combinatie met maatregelen in Duitsland

• De hoogwatergeul heeft negatieve effecten bijvoorbeeld op de waterveiligheid in

de dorpen de bereikbaarheid en de gezondheid
• Het is noodzakelijk om alternatieven voor de hoogwatergeul te onderzoeken

3
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• Het is te vroeg om een gebiedsreservering in het Barro op te nemen voor de

hoogwatergeul
• Zorg over de vele grote infrastructurele projecten die het gebied te verduren krijgt

herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden dijkverzwaring en de

hoogwatergeul
• De hoogwatergeui gaat niet goed samen met het project Herinrichting Heesseitsche

uiterwaarden in uitvoering

Daarnaast zijn er klachten over

• De summiere kaartjes en slecht te vinden informatie

• Gebrekkige en versnipperde informatievoorziening over de wijziging van het Barro

• Het ontbreken van een onderbouwing voor de voorgestelde wijziging van het

Barro

En er wordt verzocht om

• Overieg met de gemeente Neerijnen te voeren

• Aandacht voor de leefbaarheid in de dorpskernen van Varik en Heesseit te hebben

• Het Barro ongewijzigd te iaten en de Dijkte rug I egging Heesseit als

gebiedsreservering in het Barro te handhaven omdat dit mogeiijk een alternatief is

voorde hoogwatergeul
• Meer en duidelijke uitleg over het besluit o a over de termijn waarvoor de

gebiedsreservering in het Barro voor de hoogwatergeul geldt
• Meer duidelijkheid over de betekenis en gevolgen van de gebiedsreservering wat

wel en niet mag en over planschade
• Vergoeding van planschade nadeelcompensatie
• Het snel bieden van duidelijkheid over vervoigbesluitvorming en aanleg

Alaemeen antwoord oo de inaebrachte readies

De reacties over de gebiedsreservering voor de hoogwatergeul Varik Heesselt geven aan

dat er in het gebied zorgen zijn over de mogelijke aanleg van de hoogwatergeul en dat

de discussie hierover actueel is Op 5 november 2015 hebben Rijk en regio besloten een

MIRT verkenning naar de hoogwatergeul te starten

Achtergronden bij de gebiedsreservering voor de hoogwatergeul in het Barro

In het kader van het Deltaprogramma is onderzoek verricht naar de waterveiligheids

opgave in de toekomst^ Deze opgave is groot met name in het rivierengebied Als

gevolg van klimaatverandering de stabiliteit van de huidige dijken bodemdaling en

nieuwe waterveiligheidsnormen^ zijn maatregelen nodig Om invulling te geven aan de

opgave is door rijk en regio een Voorkeursstrategie Waterveiligheid Rivieren opgesteld
Dit gaat uit van een krachtig samenspel van dijkversterking en rivierverruimende

maatregelen De voorkeursstrategie bevat voorstellen voor rivierverruimende

maatregelen gebaseerd op de urgentie voor waterveiligheid en op regionale
meekoppelkansen en robuustheid van het riviersysteem De voorkeursstrategie vormt

1 Zie Kamerstukken II 2014 15 34 000 1 nr 4
2 Zie Kamerstukken II 2015 16 34 436 nr 2 en 3
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het strategisch kompas voor de nadere uitwerking waarbij nog wel keuzen zijn te

maken Voor mogelijke toekomstige binnendijkse maatregelen is het reserveren van

gebieden van belang Door gebiedsreserveringen in het Barro wordt voorkomen dat

bestemmingspiannen nieuwe grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkeiingen mogeiijk
maken die de uitvoerbaarheid van rivierverruimende maatregelen voor de lange termijn
kunnen beiemmeren

In het kader van het Deltaprogramma is onderzoek verricht naar deze

gebiedsreserveringen Vanuit het Deltaprogramma is op basis van de voorkeursstrategie
voor de Rijntakken voorgesteid enkele gebiedsreserveringen te laten vervallen en nieuwe

gebiedsreserveringen toe te voegen In de Tussentijdse wijziging van het Nationaai

Waterplan 2009 2015^ is dit voorstei overgenomen en is aangekondigd dat de

gebiedsreserveringen worden gewijzigd naar aanleiding van de nieuwste inzichten die uit

het onderzoek van het Deltaprogramma naar voren zijn gekomen Hieronder vallen

onder andere het laten vervallen van de gebiedsreservering voor de dijkteruglegging bij
Heesselt en het toevoegen van een gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik

Heesselt Een ontwerp van de Tussentijdse wijziging van het Nationaai Waterplan 2009

2015 heeftter inzage gelegen In december 2015 is het Nationaai Waterplan 2016 2021

vastgesteld waarin het beleid ten aanzien van de gebiedsreserveringen voor

rivierverruimende maatregelen voor de lange termijn is gehandhaafd

Parallel aan het NWP traject heeft de provincie Gelderland met de betrokken gemeenten

gewerkt aan de Structuurvisie Waalweelde West Deze structuurvisie is een

richtinggevend beleidskader voor ruimtelijke ontwikkeling in Waalweelde West De

hoogwatergeui Varik Heesselt is hierin opgenomen Provinciale Staten Gelderland

hebben op 8 juli 2015 ingestemd met de Structuurvisie Waalweelde West zie

www aelderland nl waalweeldewestj De gemeente Neerijnen heeft niet ingestemd met

het opnemen van de hoogwatergeui in deze structuurvisie en aandacht gevraagd voor de

te verwachten piekbelasting studie naar alternatieven in een MIRT verkenning en het

voortvarend oppakken van de MIRT Verkenning

In 2015 heeft de provincie Gelderland een MIRT onderzoek uitgevoerd naar de

hoogwatergeui Varik Heesselt zie www waalweelde ni voor de onderzoeksrapportage
Slotconclusie van dit onderzoek is dat dijkverhoging het enige reele alternatief is voor de

hoogwatergeui Varik Heesselt Dit onderzoek vormde mede de basis voor het voorstei

voor rivierverruimende maatregelen aan de Minister van lenM van de regionale
overheden verenigd in het Bestuurlijk Platform Rijn zie

www aelderland nl DeltaDroaramma Ri1nj In dit voorstei heeft de regio de

hoogwatergeui Varik Heesselt opgenomen en onderbouwd dat het de meest effectieve

maatregel langs de Waal is voor het verlagen van de waterstand De onderzoeken in

2015 bevestigen daarmee het eerdere onderzoek en de keuze in het kader van het

Deltaprogramma om de gebiedsreservering voor de dijkteruglegging bij Heesselt te laten

vervallen en een nieuwe gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt op te

nemen

3 Zie Kamerstukken II 2014 15 31 710 nr 33 en 34
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In het Bestuurlijk overleg MIRT van 5 novennber 2015 hebben de Minister van lenM en

de bestuurders van de regionale overheden op basis van het regionaie voorstei besioten

tot de start van een MIRT verkenning naar de hoogwatergeui Varik Heesselt ^

In het Deltaprogramma is 18 000 m^ s als maximaie rivierafvoer bij Lobith in 2100 ais

beieidsmatig uitgangspunt gehanteerd Dit uitgangspunt is in 2015 opnieuw onderzocht

Op basis van de best beschikbare techniek en huidige inzichten is geconcludeerd dat een

piekafvoer van 18 000 m3 s nnogeiijk is rekening houdend met de situatie in Duitsland

Hierover is de Tweede Kamer op 25 november 2015 uitgebreid geinformeerd^

De resuitaten van de uitgevoerde onderzoeken de vigerende beieidskaders en de

genomen besluiten geven aanleiding een gebiedsreservering op te nemen in het Barro

ten behoeve van de hoogwatergeui Varik Heesseit De reaches op het ontwerpbesluit
van de wijziging van het Barro gaven geen aanleiding om hien an af te zien Naar

aanieiding van deze reacties is de nota van toeiichting bij het besiuit wei aangepast

Aanpak MIRT verkenning Varik Heesseit

De vraag of en wanneer de hoogwatergeui gereaiiseerd gaat worden geeft onzekerheid

bij veei bewoners Om de periode van onzekerheid niet decennia te laten voortduren is

gestart met de uitvoering van een gezamenlijke MIRT verkenning Hiertoe is een

Startdocument opgesteld De dagelijkse besturen van provincie Gelderland waterschap
Rivierenland en gemeente Neerijnen en de Minister van lenM hebben dit document in

april 2016 vastgesteld® In het Startdocument is invulling gegeven aan de motie Smaling
c s

^ Deze motie verzoekt de minister om niet eerder over te gaan tot de MIRT

verkenning dan nadat overleg is gevoerd met gemeenten en provincie en daarbij ruimte

te laten voor alternatieven

In de MIRT Verkenning worden veei van de in de reacties genoemde aandachtspunten

meegenomen Conform de MIRT spelregeis is tijdens de verkenningsfase ruimte om

alternatieven voor de hoogwatergeui in te brengen Daarnaast worden de effecten van

de verschillende alternatieven in beeld gebracht en is de leefbaarheid in de dorpskernen
van Varik en Heesselt onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling Mocht op basis

van het MIRT traject gekozen worden voor een alternatief zonder hoogwatergeui dan

zal de gebiedsreservering voor de hoogwatergeui worden geschrapt

Naar aanleiding van de reacties

Naar aanleiding van de reacties is de nota van toeiichting bij het besiuit tot wijziging van

de gebiedsreservering bij Heesselt aangepast De tekst is geactualiseerd de motivatie

voor de wijziging van de gebiedsreservering is nader toegelicht en er is een verwijzing

opgenomen naarde MIRT verkenning Varik Heesseit

Zie de brief aan de Tweede Kamer met kenmerk IenM BSK 2015 212446 Kamerstukken II

2015 16 34 300 A nr 17
5 Zie de brief aan de Tweede Kamer met kenmerk IenM BSK 2015 222595 Kamerstukken II

2015 16 31 710 nr 44 en bijiage 2 rapportage piekafvoer bij Lobith leeswijzer behorende bij
deze brief
® Zie de brief aan de Tweede Kamer met kenmerk IenM BSK 2016 61089 3 Kamerstukken II

2015 16 34 300 J nr 31
^ Zie Kamerstukken II 2015 16 34 300 J nr 13 aangenomen op 3 december 2015
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In verband met vragen over de betekenis en gevolgen van het Barro is daarnaast in

deze Nota van antwoord meer informatie en uitleg gegeven over het Barro en de

toepassing daarvan evenais over het onderwerp pianschade zie hieronder

UiUea over aebiedsreserverinaen in het Barro en over schade

Waarom gebiedsreserveringen
Nederland is een laag geiegen Deita Als een overstroming zou plaatsvinden zijn de

gevoigen enorm Deze kwetsbaarheid samen met de verwachtingen over

klimaatverandering en toekomstige hogere rivierafVoeren maakt dat uit voorzorg ruimte

wordt behouden om in de toekomst maatregeien op het gebied van waterveiligheid te

kunnen treffen Daartoe zijn verschillende gebieden langs de grote rivieren aangewezen

die worden gereserveerd voor toekomstige maatregeien De aanwijzing van die gebieden
is vastgeiegd in het Barro

Een aantal gebieden iangs de rivieren is ai sinds de Planoiogische Kernbesiissing Ruimte

voor de Rivier® gereserveerd voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen Naar

aanleiding van het Deitaprogramma zijn deze gebiedsreserveringen geactuaiiseerd De

uitvoering van deze waterveiligheidsmaatregelen is onder meer afhankelijk van

klimatologische en sociaaleconomische ontwikkelingen in de toekomst Definitieve

besluiten over deze maatregeien worden pas later genomen Met de gebiedsreservering
wordt voorkomen dat ontwikkelingen in het gebied plaatsvinden die de maatregeien
onuitvoerbaar maken

In het Barro zijn gebieden planologisch gereserveerd voor eventueel in de toekomst te

treffen rivierverruimende maatregeien Een gebiedsreservering betekent dat een nieuw

bestemmingsplan ten opzicht van het voorgaande bestemmingsplan geen nieuwe

grootschalige en of kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk mag maken die de

beoogde toekomstige maatregel belemmeren zie artikel 2 4 7 van het Barro

Een gebiedsreservering geldt voor onbepaalde tijd Naar aanleiding van nieuwe inzichten

kan een gebiedsreservering uit het Barro worden geschrapt of worden gewijzigd

Hoe werkt het Barro

Het Barro bevat regels omtrent de inhoud van ruimtelijke plannen zoals

bestemmingsplannen Het Barro richt zich niet tot de individuele grondgebruiker maar

tot het planvaststellend orgaan doorgaans de gemeente Het Barro is van toepassing

op verschillende planvormen zoals bestemmingsplannen provinciale inpassingsplannen
en omgevingsvergunningen voorafwijken van het bestemmingsplan

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in een gereserveerd gebied moet worden

bekeken of aanpassing van ruimtelijke plannen nodig is Als dat het geval is zijn de

regels van het Barro van toepassing Een nieuw bestemmingsplan voor gronden
waarvoor een gebiedsreservering geldt mag geen nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen mogelijk maken die het treffen van rivierverruimende

maatregeien kunnen belemmeren Dergelijke ontwikkelingen zouden de uitvoering van

8 Kamerstukken II 2006 07 30 080 nr 23
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de rivierverruimende maatregelen fors duurder maken In de bepaling is geen definitie

van grootschalig of kapitaalintensief opgenomen

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden waarvooreen gebiedsreservering
geldt kan in het algemeen het volgende worden gesteld

Wanneer een ontwikkeiing binnen het geidende bestemmingsplan gerealiseerd kan

worden is geen beoordeiing aan de hand van het Barro nodig Het Barro vormt dus

geen belennmering voor de doorgang van deze ontwikkeiing
Wanneer de ruimtelijke ontwikkeiing niet binnen het vigerende bestemmingsplan kan

worden gerealiseerd is een afwijking wijziging of nieuw bestemmingsplan nodig

waarbij de regels van het Barro in acht worden genomen Dit betekent dat eerst

beoordeeld wordt of de ontwikkeiing de toekomstige rivierverruimende maatregel in

de weg staat

Als dat het geval is is de vervolgvraag of de ontwikkeiing een grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkeiing betreft

Als ook dat het geval is wordt nagegaan welke voorwaarden mogelijk zijn om de

ontwikkeiing te kunnen toestaan zodat de ontwikkeiing de toekomstige
rivierverruimende maatregel niet belemmert

Als de ontwikkeiing niet onder deze voorwaarden kan worden gerealiseerd kan het

bestemmingsplan de ruimtelijke ontwikkeiing niet mogelijk maken
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Belangrijkste actor in dit beoordelingsproces is de gemeente bevoegd gezag ruimtelijke

ordening Rijkswaterstaat houdt niet direct toezicht maar houdt wel in de gaten of de

gebiedsreservering wordt geeerbiedigd in verband met de mogelijke toekomstige
uitvoering van de maatregel Eerste aanspreekpunt voor een initiatiefnemer is de

gemeente

Tijdelijke toestemming of bestemming
Een ontwikkeling die zou conflicteren met de toekomstige rivierverruimende maatregel
en derhalve op grond van het Barro in beginsel planologisch niet mogelijk is kan in

bepaalde gevallen wel tijdelijk worden toegestaan Dattoestaan van tijdelijk ander

gebruik hoeft bijvoorbeeld geen probleem te zijn als duidelijk is dat dat andere gebruik
tijdelijke bebouwing en tijdelijk ander grondgebruik daadwerkelijk weer kan worden

teruggedraaid

Gevolgen voor bewoners

Naast de bedoelde beperkingen kan de gebiedsreservering ook neveneffecten

veroorzaken Een gebiedsreservering kan vragen oproepen over de

ontwikkelmogelijkheden van het gebied waar de gebiedsreservering geldt Uit de praktijk
is gebleken dat ondernemers zich belemmerd kunnen voelen in hun bedrijfsvoering en

bewoners in hun woongenot
Door een gebiedsreservering gaat een gebied echter niet op slot De mogelijkheden die

zijn opgenomen in vigerende bestemmingsplannen kunnen worden benut nu en in de

toekomst Dat betekent dat er geen belemmeringen zijn voor bijvoorbeeld vernieuwing
van landbouwbedrijven een stal of een schuur wanneer het vigerende bestemmingsplan
dat al toelaat Verder betekent dit dat onderhoud aan of verbouwing van woningen kan

plaatsvinden Ook tijdelijke activiteiten worden in beginsel niet belemmerd door de

gebiedsreservering omdat zij de toekomstige ontwikkeling niet belemmeren

Alleen nieuwe grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen die het treffen van

rivierverruimende maatregelen kunnen belemmeren kunnen niet mogelijk worden

gemaakt in een nieuw bestemmingsplan

Een gebiedsreservering kan voor gebruikers en eigenaren van onroerende zaken in het

gebied onzekerheden met zich meebrengen Om de periode van onzekerheid te

beperken en snel duidelijkheid te creeren is het van belang de MIRT verkenning Varik

Heesselt voortvarend uit te voeren Bij de nadere besluitvorming over de hoogwatergeui
worden alle betrokken belangen waaronderde belangen van bewoners bedrijven en

andere belangengroeperingen zorgvuldig afgewogen
Mocht op basis van de MIRT verkenning gekozen worden voor een alternatief zonder

hoogwatergeui dan zal vervolgens de gebiedsreservering voor de hoogwatergeui uit het

Barro worden geschrapt

Schade schaduwschade en vergoeding van schade

Met dit besluit is aan het Barro de gebiedsreservering voor de dijkverlegging bij Heesselt

vervangen door een gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt Doel

van gebiedsreserveringen is om gebieden te vrijwaren van grootschalige of
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kapitaalintensieve ontwikkelingen die de uitvoering van toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren

De gebiedsreservering in het Barro betekent niet dat de hoogwatergeui Varik Heesselt

ook wordt gereaiiseerd Daarvoor is nadere besiuitvorming nodig De aankondiging dat

nnogelijk in de toekomst een hoogwatergeui wordt aangelegd kan mogelijk wel

negatieve consequenties hebben voor burgers en bedrijven Burgers kunnen in

onzekerheid komen over hun woonsituatie Grondprijzen kunnen dalen Deze

zogenoennde schaduwschade komt in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking
Eventuele benadeelden kunnen een verzoektot vergoeding van schade pas indienen na

afronding van de definitieve besiuitvorming over het gebied Betaling van

schadevergoeding in de voorfasen van de besiuitvorming is in principe niet aan de orde

Op dit moment bestaat ook geen aanleiding om een regeling te treffen voor de

vergoeding van schaduwschade

Voor de hoogwatergeui Varik Heesselt is de MIRT verkenning al gestart Door het

besluitvormingproces spoedig te laten verlopen kan langdurige onzekerheid voor burgers
en bedrijven over de uitvoering van de hoogwatergeui worden weggenomen en de

periode dat sprake zou zijn van schaduwschade worden beperkt

Aan de besiuitvorming over de hoogwatergeui gaat een zorgvuldig proces vooraf met

overleg met de omgeving en de politiek en het onderzoeken en bespreken van meerdere

alternatieven Het is onwenselijk deze brede en open aanpakte belasten met een

regeling voor het vergoeden van schaduwschade De mogelijkheid tot het doen ontstaan

van een recht op schadevergoeding zou tot terughoudendheid kunnen leiden bij het

beschouwen van een breed palet aan alternatieven en varianten Daarnaast bestaat het

risico dat wanneer wordt overgegaan tot vergoeding voordat de besiuitvorming is

voltooid deze later wanneer er wel duidelijkheid is verkregen geheel of gedeelteiijk
moet worden gerestitueerd De onzekerheid die dit met zich meebrengt en de voor de

burger nadelige gevolgen van een eventuele restitutie zijn eveneens redenen om geen

schadevergoeding uit te keren voordat de besiuitvorming is afgerond
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B IJsselmeergebied

Samenvattina reactie

Ten aanzien van de wijziging ten aanzien van het IJsselnneergebied zijn opnnerkingen
ingediend door de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers Zij kan zich niet verenigen
met de twee voorgenomen wijzigingen van titel 2 12 van het Barro Volgens haar maken

deze wijzigingen een te vergaande bebouwing mogelijk van het IJsselmeergebied Zij
vreest voor aantasting van de openheid en weidsheid van het gebied Ook vreest zij dat

verdere bebouwing van het IJsseimeergebied een belemmering opievert voor de

waterrecreatie De vereniging pleit voor een verduidelijking of nadere inkadering van de

wijzigingen om te voorkomen dat aileriei eilandprojecten worden gerealiseerd Daarbij
acht zij het wenseiijk dat een maximaie afstand vanaf de waterlijn van de dijk wordt

vastgelegd waarbinnen deze projecten mogen worden gerealiseerd Zij acht daarvoor

een afstand van 200 meter voldoende

Antwoord op deze inaebrachte reactie

De regels in titei 2 12 van het Barro zijn opgenomen ter bescherming van de natuur en

het waterbergend vermogen van het IJsselmeergebied Dit uitgangspunt wordt niet

gewijzigd hoewei door de voorgenomen wijzigingen iets meer ontwikkeiingen zijn

toegestaan dan in de huidige situatie

Met de voorgestelde wijziging van artikel 2 12 2 derde lid wordt uitsluitend beoogd
projecten in het kader van dijk of kustversterking mogelijk te maken Deze wijziging
heeft dan ook slechts betrekking op maatregelen die worden uitgevoerd om te voldoen

aan de eisen voor waterveiiigheid op grond van de Waterwet Bij dijkversterking betreft

het maatregeien die zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma en die in

dat kader worden uitgevoerd en gefinancierd Het kan hierbij gaan om buiiding with

nature initiatieven Ook bij kustversterking kan sprake zijn van

building with nature projecten
Zoals in de nota van toelichting is vermeld kunnen building with nature projecten een

relatief groter ruimtebeslag vergen dan de kiassieke vormen van dijk of

kustversterking Dit neemt niet weg dat het buitendijkse ruimtebeslag direct gerelateerd
moet zijn aan het voldoen aan de eisen voor waterveiiigheid Daarnaast moeten de

building with nature projecten gebaseerd zijn op een building with nature aanpak en

waar mogelijk tevens synergic creeren met maatregelen in het kader van Natura 2000 of

de Kaderrichtlijn Water Hiermee sluiten deze maatregelen ook aan bij de

natuurdoelstellingen uit de SVIR Plannen die geen directe relatie hebben met dijk of

kustversterking waaronder zelfstandige aanleg van eilanden in het kader van

natuurontwikkeling vallen niet onder de nieuwe uitzondering van het derde lid

Om dit te verduidelijken is de nota van toelichting bij de Barrowijziging aangescherpt
Het is dan ook niet nodig om voor dijk of kustversterkingsprojecten een aparte norm in

de vorm van een maximale afstand vanaf te waterlijn van de dijk op te nemen Daarbij
wordt nog opgemerkt dat alle plannen die voorzien in bovenstaande maatregelen

afzonderlijk worden bekeken en beoordeeld door de beheerder van het betreffende

dijktraject Plannen met een onduidelijke relatie met dijk en kustversterking zullen dan

sowieso afgewezen worden

Daarnaast geldt dat bij het afwegen van belangen en beoordelen van ruimtelijke plannen
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te alien tijde door het bevoegd gezag gekeken wordt naar andere functles dan het

waterbergend vermogen natuur en gebrulksfuncties waaronder watersport

C Kustfundamerit

Samenvattina reacties

Ondanks dat de Minister van lenM geen invulling geeft aan de in december 2015

voorgenonnen wijziging van het Barro voor zover dit het kustgerelateerde gedeelte
betreft zijn er twee inspraakreacties over de kust ingekomen namelijk van Stichting
Duinbehoud mede namens vijf andere organisaties en het Havenbedrijf Rotterdam De

opmerkingen hebben betrekking op de kaarten van de kust die behoren bij de in

december 2015 voorgenomen wijziging van het Barro

Antwoord oo deze inaebrachte reacties

Het onderdeel kust is inmiddels uit het besluit gehaald De opmerkingen zijn in dank

aanvaard en zulien waar mogelijk betrokken worden bij het zogenaamde Kustpact dat

in ontwikkeling is

Doorwerking

Gemeenten en provincies dienen de regels van het Barro bij de eerstvolgende herziening
van hun bestemmingspiannen respectievelijk hun verordeningen RO in acht te nemen

Het Barro heeft dus geen directe gevolgen voor burgers en bedrijven wanneer de

gewenste ontwikkelingen passen binnen de huidige bestemmingspiannen

Leeswijzer

In deze nota van antwoord zijn de reacties gerangschikt op indiener In de linkerkolom

van onderstaande tabel staat een registratienummer reg nr dat verwijst naar de

indiener die een reactie heeft ingezonden In de andere kolommen staat vervolgens de

essentie van de reactie vraag en het antwoord de reactie De indieners zijn

weergegeven in de tabei in bijiage 1

De volgende bijiagen zijn opgenomen

Bijiage 1 Overzicht van de indieners die een reactie hebben ingediend PM
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Reacties op het ontwerp van het Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in verband met de

herziening van de Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen Stcrt 2015 nr 44456

Samenvatting reacties opmerkingen Antwoord reactieReg nr

Indiener maakt bezwaar tegen het plan voor de aanleg van een

HOOGWATERGEUL bij VARIK HEESSELT

Zie de algemene beantwoording van de ingebrachte reacties over

de hoogwatergeui opgenomen in dit document

1

Indieners maken bezwaar tegen de voorgenomen gebiedsreservering voor

de Hoogwatergeui Varik Heesselt omdat

a niet bekend is welk effect de Hoogwatergeui Varik Heesselt zal hebben

op de Heesseltsche Uiterwaarden en op de uitvoering van het project

herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden De no regret maatregel die

het project moet zijn kan met de voorgenomen gebiedsreservering niet

meer worden gegarandeerd
b zij verwachten schade te ondervinden door waardedaling van hun

grond met gebouwen wegens het risico om te investeren en

onverkoopbaarheid van hun woning door lozing en aanwezigheid van veel

water in de Heesseltsche Uiterwaarden gedurende lange tijd het gebied
gaat op slot

a Rijkswaterstaat start binnenkort de daadwerkelijke

herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden dit betreft een

zelfetandig project De eventuele aanleg van een hoogwatergeui
heeft geen gevolgen voor de geplande inrichtingsmaatregelen in

de Heesseltsche Uiterwaarden In de nadere uitwerking van de

hoogwatergeui worden de effecten van een hoogwatergeui in de

Heesseltsche Uiterwaarden en eventueel aanvullend benodigde
maatregelen in de uiterwaarden als gevolg van de hoogwatergeui
onderzocht

b Zie voor het antwoord de algemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

2

Indieners dienen een zienswijze in tegen de wijziging van het Barro

Indieners stellen dat de Hoogwatergeui Varik Heesselt er alleen mag

komen als deze absoluut noodzakelijk is voor de veiligheid van Nederland

Indiener is van mening dat nut en noodzaak van de maatregel nog niet is

aangetoond en dat eerst duidelijk moet zijn
a hoe Duitsland om zal gaan met zijn hoogwaterproblemen
b of de genoemde afvoervolumes 18000 mVs in 2100 ooit zullen

worden bereikt

De onderzoeken in het kader van het Deltaprogramma tonen aan

dat de waterveiligheidsopgave langs de Waal fors is zie

Deltaprogramma 2015 September 2014 De maximale

rivierafvoer bij Lobith in 2100 is in 2015 opnieuw onderzocht Op
basis van de best beschikbare techniek en huidige inzichten is

geconcludeerd dat een piekafvoer van 18 000 m3 s mogelijk is

rekening houdend met de situatie in Duitsland Zie voor meer

informatie de brief aan de Tweede Kamer d d 25 november 2015

Kamerstukken II 2015 16 31 710 nr 44

3

Indieners voeren daarbij aan dat

de aangenomen motie Smaling vraagt om innovatieve alternatieven In-

diener verzoekt de minister hiervoor ruimte te geven en de alternatieven

mee te nemen in de afweging
de gestelde bestuurlijke overeenstemming niet bestaat de

gemeenteraad van Neerijnen heeft tegen de maatregel gestemd bij het

vaststellen van de Structuurvisie WaalWeelde West

Conform de motie Smaling is in de MIRT verkenning Varik

Heesselt ruimte voor alternatieven voor de hoogwatergeui
De gemeenteraad van Neerijnen heeft in het kader van de

Structuurvisie WaalWeelde West een amendement aangenomen

om de hoogwatergeui niet in de Structuurvisie WaalWeelde West

op te nemen De nota van toelichtinq bij het Barro is naar

1
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het Wageningen University and Research Centre onderzoek doet naar de

wetenschappeiijke grondslag voor de genoemde afVoervoiumes en zai zeer

binnenkort rapporteren Indiener verzoekt de minister hier op te wachten

de door het waterschap Rivierenland in voorbereiding genomen

dijkversterkingen minstens zo grote impact op de effectiviteit van de

waterstand kunnen hebben

de gebiedsreservering te vroeg is de MIRT procedure is nog niet gestart

aanieiding van deze opmerking aangepast
De afVoervoiumes van de Rijn zijn wetenschappeiijk

onderbouwd zie hierboven Het Ministerie van lenM voIgt met

belangsteiiing en aandacht het genoemde onderzoek van

Wageningen University
De dijken in het gebied moeten inderdaad worden versterkt

Vanwege de inhoudelijke en procedurele relatie tussen het

dijkverbeteringsproject Tiel Waardenburg en de Verkenning
Varik Heesselt werken beide projecten toe naar een

voorkeursaiternatief en een geintegreerd besiuit

Voor een gebiedsreservering in het Barro is het niet

noodzakeiijk een MIRT procedure te starten Overigens is deze

inmiddels wel formeel gestart met de vaststelling van het

Startdocument MIRT verkenning Varik Heesseit zie

www waalweelde nn

Indieners dienen een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Vanwege onzekerheid over of de plannen doorgaan en zo ja op welke

termijn durven indieners geen onderhoud of verbouwing van de woning te

piegen en verzoeken

1 duideiijkheid over de termijn van het Barro en het totaie plan en

2 een regeling voor schrijnende gevallen mensen die graag wiiien

verhuizen om persoonlijke financiele redenen

Zie voor het antwoord de algemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

4

Indiener voorziet door de wijziging van het Barro problemen voor het

voortbestaan en de ontwikkeiing voor de voorgenomen uitbreiding van zijn
meikveebedrijf

Zie voor het antwoord de aigemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

5

Indieners dienen een zienswijze in op de maatregei van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de aigemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

6

Indieners stelien dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei

rendabei bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond
van de artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe

grootschalige of kapitaaiintensieve ontwikkelingen die de toekomstige
rivierverruimende maatregelen kunnen belemmeren niet mogelijk
gemaakt Een omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude

investeringen nog waard zijn is evenmin duideiijk Indieners zijn van

mening dat de bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat iopen en vragen

om een passende opiossing

2
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Indieners dienen een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de algemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

7

Indieners wijzen op de negatieve gevolgen van de onderzekerheid met

betrekking tot de hoogwatergeui
voor het piegen van onderhoud en het besiuiten tot verbouwingen aan

het huis

voor de ieefbaarheid van Varik en Heesseit Economische activiteiten

waarvan innovatie en onderhoud beiangrijke activiteiten zijn zuiien sterk

afnemen

Indieners verzoeken

1 op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen over de termijn van het

Barro en het totale plan en

2 een economisch stimuleringsplan samen te steilen zodat in aile

gevaiien huizen en bedrijven kunnen worden verkocht en economische

activiteiten mogelijk blijven

De ieefbaarheid in Varik en Heesseit krijgt aandacht in de MIRT

verkenning Samen met bewoners en ondernemers in het gebied
wordt een gebiedsvisie opgesteld zie voor meer informatie het

Startdocument MIRT verkenning Varik Heesseit

www waalweelde nn

Indieners dienen een zienswijze in op de maatregei van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de aigemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

8

Indieners vrezen voor beiemmering van een rendabeie bedrijfsvoering
voor hun bedrijven gelegen in het reservedngsgebied omdat de artikelen

2 4 6 en 2 4 7 van het Barro nieuwe grootschaiige of kapitaaiintensieve

ontwikkelingen die toekomstige rivierverruimende maatregeien kunnen

beiemmeren in de weg staan Bovendien veriiezen reeds gedane
investeringen en inspanningen in het verieden hun waarde en effect

Indieners stelien dat zij dit ten tijde van de start van hun ondernemingen
niet hebben kunnen voorzien en dat zij door deze maatregei onrechtmatig
hard geraakt worden

Indieners verzoeken het besluit niet van toepassing te verkiaren op hun

ondernemingen of hen er schriftelijk te verzekeren dat zij voor de verdere

ontwikkelingen van hun bedrijven niet worden belemmerd

Indieners dienen een zienswijze in die uitsiuitend betrekking op

gebiedsreserveringen bij Heesseit en voor de hoogwatergeui Varik

Heesselt

De gemeenteraad van Neerijnen heeft in het kader van de

Structuurvisie WaalWeelde West een amendement aangenomen

om de hoogwatergeui niet in de Structuurvisie WaalWeelde West

op te nemen De nota van toelichting bij het Barro is naar

aanleiding van deze opmerking aangepast
In de onderzoeken In het kader van het Deltaprogramma en

uitqevoerd door de reqionale overheden is onderbouwd dat de

9

Indieners stelien dat geen sprake is van bestuurlijke overeenstemming
omdat de gemeente Neerijen de Structuurvisie Waalweelde West waarin

de hoogwatergeui Varik Heeselt is opqenomenj niet heeft qesteund
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hoogwatergeul Varik Heesselt de meest effectieve maatregel

langs de Waal is voor het verlagen van de waterstand meer

effectief dan een dijkteruglegging bij Heesselt Dit is de

aanieiding voor het wijzigen van de gebiedsreservering Het

opnemen van een maatregel in het Barro betekent niet dat het

besluit tot aanleg is genomen
In de reeds gestarte MIRT verkenning Varik Heesselt is ruimte

voor het onderzoeken van alternatieve opiossingen
De waterveiligheidsopgave langs de Waal de maximale

rivierafvoer bij Lobith en de rivierverruimende maatregelen zijn
onderzocht en onderbouwd in de onderzoeken in het kader van

het Deltaprogramma De gebiedsreservering voor de

hoogwatergeul vioeit niet voort uit de PKB Ruimte voor de Rivier

en is hier niet in opgenomen Voor de hoogwatergeul wordt een

nieuwe procedure gestart zie het Startdocument MIRT

verkenning Varik Heesselt op www waalweelde nlT

In het kader van de MIRT verkenning Varik Heesselt heeft

overleg plaatsgevonden met de gemeente Neerijnen Provincie

gemeente waterschap en Rijk hebben gezamenlijk het

Startdocument voor de Verkenning op en vastgesteld De

gebiedsreservering in het Barro verplicht de gemeente niet de

hoogwatergeul in het bestemmingsplan op te nemen de

gemeente zal er echter wel rekening mee moeten houden

Indieners verzoeken het Barro op dit moment ten aanzien van het gebied
Varik Heesselt ongewijzigd te laten en de huidige maatregel
Dijkteruglegging Heesselt niet te vervangen door de maatregel

Hoogwatergeul Varik Heesselt alvorens

de MIRT verkenning die duidelijkheid geeft over reele alternatieven het

betrekken van alternatieven is door de Deltacommissaris toegezegd is

afgerond
nut en noodzaak van de maatregel is onderbouwd het onderzoek van de

Universiteit van Wageningen naar de wetenschappelijke grondslagen van

de aanname van de afvoervolumes van 18000 m^ s in 2100 is afgerond
en is voldaan aan de criteria in de PKB Ruimte voor de Rivier

overleg te voeren met de gemeente Neerijnen en deze niet voor het

juridische blok te zetten waardoor de gemeente verplicht zal zijn de

maatregel in het bestemmingsplan op te nemen

Zie voor meer informatie ook de algemene beantwoording van de

ingebrachte reacties opgenomen in dit document

Indieners dienen een zienswijze in op die onderdelen van het

wijzigings besluit die handelen over de gebiedsreserveringen voor de

lange termijn genoemd bij punt 3 De gebiedsreservering bij Heesselt

Dijkteruglegging Heesselt

Zie voor het antwoord de algemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

10

Indieners stellen dat de maatregel Hoogwatergeul Varik Heesselt het

einde van hun boerenbedrijf waarvan 15 5 ha landbouwgrond in de

nevengeul bypass Varik Heesselt zal vallen zal betekenen omdat zij
tweederde van hun bedrijf binnen een aantal jaren zullen kwijtraken en

het ontbreken van economisch rendement Voorts zet de onzekerheid het

gebied en het bedrijf volledig op slot

Verderop in de procedure zal een aankoopstrategie worden

ontwikkeld waarbij geldende kaders en wet en regelgeving in

acht zullen worden genomen

Indieners zijn van mening dat nut en noodzaak van de maatregel nog niet

zijn aanqetoond en dat eerst duidelijk moet zijn

De onderzoeken in het kader van het Deltaprogramma tonen aan

dat de waterveiligheidsopgave langs de Waal fors is De

4
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a hoe Duitsland om zal gaan met zijn hoogwaterproblemen
b of de genoemde afvoervolumes 18000 mVs in 2100 ooit zullen

worden bereikt

maximale rivierafvoer bij Lobith in 2100 is in 2015 opnieuw
onderzocht Op basis van de best beschikbare techniek en huidige
inzichten is geconcludeerd dat een piekafvoer van 18 000 m3 s

mogelijk is rekening houdend met de situatie in Duitsland

Indieners voeren daarbij aan

dat in geen enkel rapport de beoogde waterstanddaling met 45 tot 52 cm

stroomopwaarts of de noodzaak voor een hoogwatergeul is gestaafd met

berekeningen of verwijzingen
dat van wetenschappelijke zijde kritiek bestaat op de gehanteerde 18000

m^s in 2100 Een onderzoek naar de wetenschappelijk grondslagen
uitgevoerd door Wageningen University and Research Centre toont aan dat

18 000 m^ per seconde wetenschappelijk niet bewezen kan worden

Voor de beoogde waterstanddaling en noodzaak van

maatregelen wordt verwezen naar rapportages in het kader van

het Deltaprogramma o a Deltaprogramma 2015 en de brief aan

de Tweede Kamer d d 25 november 2015 over o a de piekafvoer
Kamerstukken II 2015 16 31 710 nr 44

De afvoervolumes van de Rijn zijn wetenschappelijk
onderbouwd zie hierboven Het genoemde onderzoek van de

Wageningen University is nog niet beschikbaar

Indiener voert voorts aan dat de maatregel
schade toebrengt aan de gezondheid van mens en dier o a doordat

nieuwe broedplaatsen voor muggen zullen ontstaan

extra bedrijfskosten en beperkt woon en werkgenot door minder

toegangswegen naar de dorpen Varik en Heesselt

daling van grondwaterstanden ontstaat met mogelijke landbouwschade

overlast door onkruiden en ongedierte

De effecten van de hoogwatergeul op bijvoorbeeld natuur milieu

bereikbaarheid water en landbouw zullen worden onderzocht in

het kader van de te starten MIRT procedure

Ook bij de aanleg van een hoogwatergeul moet en zal worden

voldaan aan de basisveiligheid in het gebied bijvoorbeeld door

daar waar nodig de bestaande dijken langs de Waal te versterken

en de nieuwe dijken langs de geui voldoende sterk en hoog te

maken In de MIRT verkenning wordt dit nader uitgewerkt Het

effect van hoogwater op de mini polder die ontstaat zal in de

beschouwing worden betrokken

Indieners stellen met betrekking tot de veiligheid dat het risico op een

dijkdoorbraak voor het ingesloten gebied zal worden verdubbeld met

desastreuze gevolgen voor de ca 1500 inwoners van de drie betrokken

dorpen Indieners denken dat de wettelijke veiligheidsnorm niet zal

worden gehaald en dringen aan op het berekenen en bekendmaken van

het groepsrisico

Zowel Rijkswaterstaat als de provincie Gelderland heeft overleg

gevoerd met de indieners Rijkswaterstaat en provincie
Gelderland hebben de indieners ieder afzonderlijk per brief d d

december 2015 gelnformeerd naar aanleiding van vragen over

aankoop van het volledige bedrijf

Indieners verzoeken om zo spoedig mogelijke duidelijkheid en wensen dat

rekening wordt gehouden met hun belangen Zij zijn bereid om met de

verschillende overheden te overleggen over verplaatsing van het volledige
bedrijf met de woning in een redelijke tijdspanne en eisen volledige
schadeloosstelling

Indiener dient een zienswijze in op het Barro en verzoekt om snelle

duidelijkheid over besluitvorming en in verband met verwachte

waardevermindering van grond en gebouwen binnen het Barrogebied en

van gronden en gebouwen die direct aan het gebied grenzen over

planschade
Indiener vreest dat het gebied op slot komt te zitten en stelt een aantal

Zie voor het antwoord de algemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

11

In het Barro is geen definitie van grootschalig of

kapitaalintensief opgenomen

5
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De gebiedsreservering heeft geen consequenties voor het

gebied buiten de aangegeven grenzen

Als het vigerende bestemmingsplan een ontwikkeling als de

aanleg van een boomgaard toestaat wordt deze ontwikkeling niet

belemmerd door het Barro Als deze ontwikkeling wel een

aanpassing van het bestemmingsplan zou vergen beoordeelt de

gemeente als bevoegd gezag dit verzoek tot aanpassing van het

bestemmingsplan Indien het bevoegd bestuur bereid is tot die

aanpassing dan moet bij aanpassing rekening worden gehouden
met de reservering en de regels van het Barro

De begrenzing van de reservering voor de hoogwatergeui is

aangeleverd door de provincie Gelderland en houdt rekening met

een marge rond de verschillende opties voor de ligging van de

hoogwatergeui

vragen

welke normen worden gehanteerd voor grootschalige intensieve

ontwikkeling
kan het gebied rechtstreeks liggend aan het Barrogebied wel ontwikkeld

worden

is bestemmingswijziging mogelijk bijvoorbeeld van veehouderij of

akkerbouw naar boomgaard of klein fruit als aardbeien Er is veel meer

grond gereserveerd dan de drie opties voor een eventuele hoogwatergeui
Is hier een reden voor te geven

Indiener dient een zienswijze in op de hoogwatergeui De gemeenteraad van Neerijnen heeft in het kader van de

Structuurvisie WaalWeelde West een amendement aangenomen

om de hoogwatergeui niet in de Structuurvisie WaalWeelde West

op te nemen

Conform de motie Smaling is in de MIRT verkenning Varik

Heesselt ruimte voor aiternatieven voor de hoogwatergeui In het

kader van de MIRT verkenning heeft overleg plaatsgevonden met

de gemeente Neerijnen Provincie gemeente waterschap en Rijk
hebben gezamenlijk het Startdocument voor de Verkenning op-
en vastgesteld zie www waalweelde nl

De nota van toelichting bij het Barro is naar aanleiding van deze

opmerking aangepast

12

Indiener bestrijdt dat over het pakket overeenstemming bestaat tussen

betrokken overheden omdat de gemeenteraad van Neerijnen nog geen

uitspraak heeft willen doen over nut en noodzaak van de Hoogwatergeui
Indiener wijst erop dat ook de Tweede Kamer door het aannemen van de

motie Smaling geen definitieve uitspraak heeft gedaan over de noodzaak

van de Hoogwatergeui Er dient ruimte te zijn voor aiternatieven De motie

vraagt ook om overleg de gemeente
Indiener dringt aan op aanpassing van de toelichting op het besluit

Indiener dient een zienswijze in op de gebiedsreserveringen bij Heesselt

en voor de Hoogwatergeui Varik Heesselt

Indiener maakt bezwaar tegen de summiere en onnauwkeurige
informatieverstrekking omtrent de Hoogwatergeui Varik Heesselt op de

verschillende websites

13

10 2e

Slechte kaartjes

Voor een gebiedsreservering in het Barro is het niet

noodzakelijk een MIRT procedure te starten Overigens is deze

inmiddels wel formeel gestart met de vaststelling van het

Startdocument MIRT verkenning Varik Heesselt zie

www waalweelde nH

De dijken in het gebied moeten inderdaad worden versterkt

Vanwege de inhoudelijke en procedurele relatie tussen het

dijkverbeterinqsproject Tiel Waardenburq en de Verkenning

Indiener vindt het besluit veel te vroeg genomen omdat

de MIRT procedure nog moet worden gestart en het daarom voorbarig is

een heel gebied nu al in onzekerheid brengen
door de nieuwe waterveiligheidsnormen de dijken bij Varik en Heesselt

sterk moeten worden verhoogd en verbreed hetgeen efficienter is dan een

hoogwatergeui
in de Tweede Kamer de motie Smaling is aangenomen waarin

6
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Varik Heesselt werken beide projecten toe naar een

voorkeursalternatief en een geintegreerd besluit In de

Verkenning wordt ook een alternatief met alleen dijkversterking
zonder hoogwatergeui in beschouwing genomen

Conform de motie Smaling is in de MIRT verkenning Varik

Heesselt ruimte voor aiternatieven voor de hoogwatergeui
De gemeenteraad van Neerijnen heeft in het kader van de

Structuurvisie WaalWeelde West een amendement aangenomen

om de hoogwatergeui niet in de Structuurvisie WaaiWeeide West

op te nemen De nota van toeiichting bij het Barro is naar

aanleiding van deze reactie aangepast

met kiem wordt gevraagd om innovatieve aiternatieven mee te nemen bij
verdere behandeling van de Hoogwatergeui Varik Heesselt

er over de maatregel Hoogwatergeui Varik Heesselt geen bestuurlijke
overeenstemming is tussen de betrokken overheden nu de gemeenteraad
van Neerijnen heeft tegen deze maatregel gestemd bij het vaststellen van

de Structuurvisie Waalweelde West

Indiener verzoekt voldoende ruimte te geven voor grondig onderzochte

aiternatieven die meegenomen kunnen worden bij de afwegingen voor het

al dan niet instemmen met de hoogwatergeui die voor het

betreffende gebied van de provincie en haar inwoners zulke verstrekkende

gevolgen heeft en de gebiedsreservering voorlopig te handhaven voor de

maatregel Dijkteruglegging Heesselt Zie voor meer toeiichting op de gebiedsreservering de algemene
beantwoording van de ingebrachte reacties over de

hoogwatergeui opgenomen in dit document

Indieners dienen een zienswijze in op de gebiedsreserveringen bij Heesselt

en voor de Hoogwatergeui Varik Heesselt

De onderzoeken in het kader van het Deltaprogramma tonen aan

dat de waterveiligheidsopgave langs de Waal fors is zie

Deltaprogramma 2015 September 2014 De maximale

rivierafvoer bij Lobith in 2100 is in 2015 opnieuw onderzocht Op
basis van de best beschikbare techniek en huidige inzichten is

geconcludeerd dat een piekafvoer van 18 000 mVs mogelijk is

rekening houdend met de situatie in Duitsland De gehanteerde

uitgangspunten zijn conform het advies van het Expertise
Netwerk Waterveiligheid ENW het kennisnetwerk van

gerenommeerde specialisten in waterveiligheid Zie voor meer

informatie de brief aan de Tweede Kamer d d 25 november 2015

Kamerstukken II 2015 16 31 710 nr 44

14

Indieners stellen dat de Hoogwatergeui Varik Heesselt er alleen mag
komen ais deze absoluut noodzakelijk is voor de veiligheid van Nederland

en er geen redelijke aiternatieven zijn

Volgens indieners is plannen van een hoogwatergeui te vroeg zolang
onduidelijkheid bestaat over

1 hoe Duitsland om zal gaan met zijn hoogwater problemen
2 De genoemde hoogwater afvoervolumes van 17 000 m^ s in 2050 tot

bijna 18 000 mVs in 2100 bij gerenommeerde wetenschappers
3 de hoogte van de onzekerheidstoeslag van 30 cm in het WTI2017

• de GRADE werklijn voor de Rijn zou 15 cm lager kunnen uitvallen

• de keuze van het klimaatscenario is nu W l maar zou naar G

kunnen en dat betekent op de Waal een 30 cm lagere waterstand

Indieners voeren ais bezwaren aan dat

in de Tweede Kamer de motie Smaling is aangenomen waarin

met kiem wordt gevraagd om innovatieve aiternatieven mee te nemen bij
verdere behandeling van de Hoogwatergeui Varik Heesselt

er over de maatregel Hoogwatergeui Varik Heesselt geen bestuurlijke
overeenstemming is tussen de betrokken overheden nu de gemeenteraad
van Neerijnen heeft tegen deze maatregel gestemd bij het vaststellen van

de Structuurvisie Waalweelde West

de kosteneffectiviteit van rivierverruiminq met name van de

Conform de motie Smaling is in de MIRT verkenning Varik

Heesselt ruimte voor aiternatieven voor de hoogwatergeui
De gemeenteraad van Neerijnen heeft in het kader van de

Structuurvisie WaaiWeeide West een amendement aangenomen
om de hoogwatergeui niet in de Structuurvisie WaaiWeeide West

op te nemen De nota van toeiichting bij het Barro is naar

aanleiding van deze opmerking aangepast
Het in beeld brengen van de kosten en baten van aiternatieven

waaronder de hoogwatergeui is onderdeel van de MIRT

7
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HoogwatergeuI Varik Heesselt is zeer gering Niet aanleggen van de

hoogwatergeui bespaart bij de huidige berekeningen minstens 100 min

Euro

de dijkversterkingen in het rivierengebied van de Waal die momenteel

door het Waterschap Rivierenland worden gepland gaan een zeer grote

impact hebben op de streek

nu de MIRT startbesiissing nog niet is genomen is een nieuwe

gebiedsreservering in het Barro veei te vroeg in het traject

verkenning
De dijken in het gebied moeten inderdaad worden versterkt en

dat heeft impact in het gebied Vanwege de inhoudelijke en

procedurele relatie tussen het diJkverbeteringsprojectTiel

Waardenburg en de Verkenning Varik Heesselt werken beide

projecten toe naar een voorkeursalternatief en een geintegreerd
besiuit

Voor een gebiedsreservering in het Barro is het niet

noodzakelijk een MIRT procedure te starten Overigens is deze

inmiddeis wel formeei gestart met de vaststeliing van het

Startdocument MIRT verkenning Varik Heesselt zie

www waalweelde nl^

Indieners verzoeken niet overhaast te werk te gaan door het opieggen van

een reservering rondom het gebied van de hoogwatergeui voordat nut en

noodzaak voor een hoogwatergeui onomstotelijk vast staan en er

voldoende ruimte is gegeven aan grondig onderzochte alternatieven voor

de hoogwatergeui Daarnaast verzoeken wij u de gebiedsreservering voor

de maatregel Dijkteruglegging Heesselt voorlopig te handhaven

In de onderzoeken in het kader van het Deltaprogramma en

uitgevoerd door de regionale overheden is onderbouwd dat de

hoogwatergeui Varik Heesselt de meest effectieve maatregel

langs de Waal is voor het verlagen van de waterstand meer

effectief dan een dijkteruglegging bij Heesselt Dit is de

aanleiding voor het wijzigen van de gebiedsreservering

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de algemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

15

Indiener stelt dat een maatschappelijk verantwoord en financieel rendabel

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet mogelijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen

nog waard zijn is even min duidelijk Indieners zijn van mening dat de

bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat lopen en vragen om een

passende opiossing

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de algemene uitieg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

16

Indiener stelt dat een maatschappelijk verantwoord en financieel rendabel

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet moqelilk gemaakt Een

8
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omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen

nog waard zijn is even min duidelijk Indieners zijn van mening dat de

bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat iopen en vragen om een

passende opiossing

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de aigemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

17

Indiener steit dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei rendabei

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet mogeiijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen
nog waard zijn is evenmin duidelijk Indiener is van mening dat de

bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat iopen en vragen om een

passende opiossing

Indieners dienen een zienswijze in op de maatregei van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de aigemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

18

Indieners stelien dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei

rendabei bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond
van de artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe

grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige
rivierverruimende maatregelen kunnen belemmeren niet mogeiijk
gemaakt Een omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude

investeringen nog waard zijn is evenmin duidelijk Indieners zijn van

mening dat de bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat Iopen en vragen

om een passende opiossing

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de aigemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

19

Indiener steit dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei rendabei

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet mogeiijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen
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nog waard zijn is evenmin duidelijk Indiener is van mening dat de

bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat iopen en vragen om een

passende opiossing

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de aigemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

20

Indiener steit dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei rendabei

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikeien 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschaiige of

kapitaaiintensieve ontwikkeiingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregeien kunnen beiemmeren niet mogeiijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen

nog waard zijn is evenmin duideiijk Indiener is van mening dat de

bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat iopen en vragen om een

passende opiossing

Indiener dient een zienswijze in op de maatregei van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesseit

Zie voor het antwoord de aigemene uitieg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

21

Indiener steit dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei rendabei

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikeien 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschaiige of

kapitaaiintensieve ontwikkeiingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregeien kunnen beiemmeren niet mogeiijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen
nog waard zijn is evenmin duidelijk Indiener is van mening dat de

bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat Iopen en vragen om een

passende opiossing

Indieners dienen een zienswijze in op de gebiedsreserveringen bij Heesselt

en voor de Hoogwatergeui Varik Heesselt

De onderzoeken in het kader van het Deltaprogramma tonen aan

dat de waterveiligheidsopgave langs de Waal fors is zie

Deltaprogramma 2015 September 2014 De maximale

rivierafvoer bij Lobith in 2100 is in 2015 opnieuw onderzocht Op
basis van de best beschikbare techniek en huidige inzichten is

gecondudeerd dat een piekafvoer van 18 000 mVs mogeiijk is

rekening houdend met de situatie in Duitsland Zie voor meer

informatie de brief aan de Tweede Kamer d d 25 november 2015

Kamerstukken II 2015 16 31 710 nr 44

22

Indieners stellen dat de Hoogwatergeui Varik Heesselt er alleen mag
komen als deze absoluut noodzakelijk is voor de veiligheid van Nederland

Indieners zijn van mening dat nut en noodzaak van de maatregel nog niet

is aangetoond en dat eerst duidelijk moet zijn
a hoe Duitsland om zal gaan met zijn hoogwaterproblemen
b of de genoemde afvoervolumes 18000 m^s in 2100 ooit zullen

worden bereikt
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Indieners voeren daarbij aan dat

de aangenomen motie Smaling vraagt om innovatieve alternatieven In

diener verzoekt de minister hiervoor ruimte te geven en de alternatieven

mee te nemen in de afweging
de gesteide bestuuriijke overeenstemming niet bestaat de

gemeenteraad van Neerijnen heeft tegen de maatregel gestemd bij bet

vaststeiien van de Structuurvisie WaaiWeeide West

bet Wageningen University and Research Centre onderzoek doet naar de

wetenschappelijke grondslag voor de genoemde afVoervoiumes en zai zeer

binnenkort rapporteren Indiener verzoekt de minister bier op te wachten

de door bet waterschap Rivierenland in voorbereiding genomen

dijkversterkingen minstens zo grote impact op de effectiviteit van de

waterstand kunnen hebben

de gebiedsreservering te vroeg is de MIRT procedure is nog niet gestart

Conform de motie Smaling is in de MIRT verkenning Varik

Heesseit ruimte voor alternatieven voor de hoogwatergeui
De gemeenteraad van Neerijnen heeft in bet kader van de

Structuurvisie WaaiWeeide West een amendement aangenomen

om de hoogwatergeui niet in de Structuurvisie WaaiWeeide West

op te nemen De nota van toelichting bij het Barro is naar

aanleiding van deze reactie aangepast
De afvoervolumes van de Rijn zijn wetenschappelijk

onderbouwd zie hierboven Het Ministerie van lenM voIgt met

belangstelling en aandacbt het genoemde onderzoek van

Wageningen University
De dijken in het gebied moeten inderdaad worden versterkt

Vanwege de inhoudelijke en procedurele relatie tussen het

dijkverbeteringsproject Tiel Waardenburg en de Verkenning
Varik Heesselt werken beide projecten toe naar een

voorkeursalternatief en een geintegreerd besluit

Voor een gebiedsreservering in het Barro is het niet

noodzakelijk een MIRT procedure te starten Overigens is deze

inmiddels wel formeel gestart met de vaststelling van het

Startdocument MIRT verkenning Varik Heesselt zie

www waalweelde nl1

Indiener reageert uitsluitend op Bijiage A behorend bij artikel I onderdeel

P van het Besluit van tot wijziging van het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening in verband met herziening van de

Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen Bijiage 2 bij het Besluit

algemene regels ruimtelijke ordening als voIgt
Aloemeen

De kaart geeft zones weer waar slechts vanuit waterveiligheidsoogpunt
verschillende randvoorwaarden gelden voor bebouwing van het

kustfundament Naast het waterveiligheidsaspect gelden voor het

kustfundament ook nog de aspecten natuur EHS Natura 2000 en

ruimtelijke kwaliteit

De kaart wekt daarmee mogelijk valse verwachtingen bij
projectontwikkelaars en beleidsmakers met betrekking tot de

mogelijkheden voor het bebouwen van de kust

Doordat het een sectorale kaart betreft is onvoldoende rekening
gehouden met de noodzaak van meer dynamiek in de zeereep voor

het behalen van de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen
Door het huidige beleid nu vast te leggen in het Barro en

daarbij te verwijzen naar moqeliikheden voor bebouwing van het

23

10 2e
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kustfundament in minder dynamische zones wordt uitbreiding van

dynamiek in de toekomst belemmerd

Er is onvoidoende geredeneerd vanuit de gedachte dat eike vorm

van dynamiek acceptabel is zoiang dat de veiiigheid van het

achterland niet in gevaar brengt en het niet ten kosten gaat van de

stabiiiteit van de waterkering
De kaart is het resuitaat van een inventarisatie van het vigerende

beleid bij de waterschappen ten aanzien van dynamiek De definities van

dynamiek en het beleid ten aanzien van dynamiek verschillen per

waterschap Dat leidt tot een inconsequente verdeling tussen hoog
dynamische en laag dynamische zones

Voor de groene zones gelden meer restricties art 2 3 5 Barro Het blijft
echter onduidelijk wat precies de gevolgen zijn van de groene en paarse

zones voor restricties voor kustbebouwing
Bind 2015 heeft het Kabinet de Beleidslijn Kust 2015 vastgesteld

Daarbij behoort een bijiage met een kaart waarin onderscheid wordt

gemaakt tussen vier gradaties van dynamiek Als onderdeel van de

terinzagelegging van het Barro ligt ook de Beleidslijn Kust 2015 ter inzage
De bijiage ontbreekt daarbij echter Het is nu onduidelijk wat de status is

van de kaartbijiage van de Beleidslijn Kust 2015 en hoe deze zich

verhoudt tot de kaarbijiage bijiage 2 van het Barro Als de kaartbijiage
van de Beleidslijn Kust 2015 nog enige status heeft dan willen indieners

nog graag de kans hebben om ook op die kaart te reageren

Texel Er kan op veel plaatsen meer overstuiving van de zeereep worden

toegelaten 23 24 en 12 14

Kop van NH »Is nu al dynamischer dan de kaart suggereert en de

dynamiek levert een positieve bijdrage aan natuur en veiiigheid
• Km 2 4 7 10 14 17 en 51 52 kunnen van paars naar groen
•het Botgat bij Groote Keeten paal 8 2 tot 9 9 is hoog dynamisch en

heeft daardoor een hoge landschappelijke waarde en hoge natuurwaarden

Indieners achten bebouwing in welke vorm dan ook hier absoluut

onwenselijk
Moordhollands Duinreservaat En Boswachterii Schoorl

•Vigerend beleid van Hoogheemraadschap Hollands

Noorderkwartier is dat afgezien van zones van 500 meter ten zuiden en

noorden van de kustdorpen en recreatieknooppunt Castricum aan Zee de

kust dynamisch wordt beheerd Op de kaart bij het Barro is ten onrechte

de paarse zone bij de

kustplaatsen en het recreatieknooppunt in veel gevallen enkele

tientallen meters opqerekt

12
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•Aan de zuidkant van Wijk aan Zee is de paarse zone ten onrechte vrijwel
verdubbeld ten aanzien van het vigerende beleid

Nationaal Park Zuid Kennemerland

•Tussen de Noordwestelijke Natuurkern en Bloemendaal aan Zee is

niet gezoneerd Indieners pieiten ervoor om bij Noordwest Natuurkern

KM paai 60 5 tot KM paai 57 5 maximale dynamiek toe te staan

Bebouwing achten zij absoluut ongewenst
AW duinen De kust voor het noordelijk deel paal 67 70 en voor het

zuidelijk deei van de Amsterdamse Waterleidingduinen paai 73 75 is

onnodig paars indieners bepieiten in beide gevaiien instuiving zeereep en

doorstuiven naar de duinen erachter

Noordduinen Noordwiik

• Km 73 80 indieners zien geen enkeie reden om dit te beperken tot aiieen

instuiving in de zeereep er iigt dynamisch duingebied achter Dynamiek in

de zeereep achten zij een absoiute noodzaak om doeisteliingen rijksbeieid
voor natuur te halen

•Op dit traject kunnen de zones waar al strandbebouv ing staat voigens
indieners iaag dynamisch biijven
CoepelduMnen Km 83 86 indieners zien geen enkeie reden om dit te

beperken tot aiieen instuiving in de zeereep er iigt dynamisch duingebied
achter Dynamiek in de zeereep achten zij een absoiute noodzaak om

doeisteliingen rijksbeieid voor natuur te halen

Berkheide •88 89 is onnodig paars Dynamiek in de zeereep achten zij
een absolute noodzaak om doeisteliingen rijksbeieid voor natuur te halen

Meiiendel •92 99 onnodig paars Dynamiek in de zeereep achten zij een
absolute noodzaak om doeisteliingen rijksbeieid voor natuur te halen

• Bij 92 93 is de zeereep al dynamisch gemaakt en voigens indieners is

het juist de bedoeling dat het zand doorstuift naar achteren

Kapittelduinen •Bij Ter Heijde Iigt een paarse zone van 1 2 km voigens
indieners ten onrechte Direct ten zuiden van Ter Heijde is de zeereep

prima kwaliteit Natura 2000 gebied dat niet verschilt van het groene stuk

dat er zuidelijk aan grenst
Goeree Het Flaauwe werk ca Paal 10 5 13 5 is een paarse zone

Het strand valt hier onder Natura 2000 gebied De Voordelta met onder

andere doeisteliingen voor embryonale duinen en

strandbroeders De duinen zijn voigens indieners hier exact het zelfde als

meer westelijk
• Het stuk tussen Beachclub t Gorsje en de oude werkhaven op de

kop van Goeree Paal 19 tot 20 achten indieners onnodig paars

Schouwen Rond paal 8 Verklikkerstrand dient voigens indieners groen te

zMn Dit Is een aanqroeikust dat is maxImale dynamiek
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Walcheren Bij de zandige delen van de kust zou instuiving van de

zeereep volgens de indieners goed zijn voor veiligheid en natuur

Indiener dient een zienswijze in op de herziening Beleidslijn Kust en stelt

1 dat de afbeelding in bijiage 2 van het Barro Detailkaart 8

Kustfundament als voIgt dient te worden aangepast
• Maasviakte 2 in de ondergrond
• Kilometrering kustlijn Maasviakte 1 en Maasviakte 2

• Aanduidingen hoge en lage dynamiek langs de kustlijn van Maasviakte 1

en Maasviakte 2

2 Inzoomen op het GML bestand op ruimtelijkeplannen nl laat zien dat

de aanduiding kustfundament op de noordwesthoek van Maasviakte 1

doorloopt tot ten zuiden van de Maasviakteweg Hierdoor vallen de

zeewering de infrastructuurbundel en een deel van het haven en

industriecomplex HIC met een tweetal bestaande bedrijfsactiviteiten en

een groot nog niet uitgegeven bedrijfsterrein binnen het kustfundament

hetgeen volgens indiener niet juist is Indiener verzoekt de aanduiding
kustfundament overeenkomstig de begripsomschrijving op

ruimtelijkeplannen nl aan te passen

10 2e24

10 2eIndiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt en klaagt dat de

juiste informatie niet of moeilijk te vinden is

Slecht te vinden info HBJZ25

Indiener stelt de volgende vragen
3 3 1 biz 57 Wonen en woonlocaties Zijn er woon en recreatielocaties

opgenomen op en rond de nieuw te maken dijken van de Hoogwatergeui
Wie bepaalt dat

4 1 2 2 3 biz 70 Barro Dit is een zaak die de agrarische ondernemers

overkomt met een open eind het Barro gebied zit dan op slot Vraagt te

veel van de ondernemers en burgers die het belangt Welke zekerheden

biedt de overheid de burgers ondernemers en als het Barro wordt

gewijzigd zit er een begin en eind aan de reservering of is 2021 de

einddatum

4 5 2 3 Nationale Landschap genoemd in Barro Wei in Lingewaal en

Geldermalsen Als er een herindeling komt G L N wordt dan Neerijnen
ook automatisch Nationaal Landschap
4 8 2 2 Omgevingsvisie Waar kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden in

het gebied gevonden worden ervan uitgaande dat de bewoner mens in

het gebied centraal staat

Hoofdstuk 5 Verantwoordinq Wat is de opdracht van de qroep

De door u gemaakte opmerkingen vragen en verwijzingen
paragraaf en paginanummers hebben betrekking op de

Structuurvisie WaalWeelde West vastgesteld door Provinciale

Staten van de provincie Gelderland d d 8 juli 2015

Verwezen wordt naar www waalweelde nl en de Nota van

zienswijzen ambtshalve wijzigingen Structuurvisie WaalWeelde

West van de provincie Gelderland d d 8 juli 2015 In deze nota

zijn de ingediende zienswijzen op de ontwerp structuurvisie

WaalWeelde West samengevat en beantwoord
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Verrekijkers zitten hier ook autochtonen in Waarom heeft nooit iemand

in het gebied hiervan gehoord
5 2 6 Landschap Cuituurhistorie Wie zijn hierover gehoord
Hoofdstuk 6 Een belangrijk hoofdstuk voor de bewoners van het gebied

Maatschappelijke haaibaarheid

Beambten bedrijven bestuurders en burgers Hoe wordt er

samengewerkt en is er wel een samenwerking
7 1 Programmatische uitvoeringskaders voor korte en lange termijn

Wat staat de burger in het gebied te wachten O a recreatie en toerisme

agrarische ondernemers overig bedrijfsieven
Financiering tot 2028 gegarandeerd tot € 200 min

Ais gevoig van het programmatisch karakter wordt met regeimaat van de

klok geactualiseerd Gebeurt dat ook met de Barro

7 4 5 Nieuwe Natuur Valien de gronden binnen de Hoogwatergeui
Varik Heesselt hier ook onder Zo ja wie worden daar eigenaar van en

worden het Natura 2000 gebieden of wordt het weer boerengrond

Indiener steit dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei rendabei

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet mogelijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen

nog waard zijn is even min duidelijk Indieners zijn van mening dat de

bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat iopen en vragen om een

passende opiossing
Indiener steit ten siotte dat bewoners en bedrijven in het betrokken

gebied financieei gecompenseerd moeten worden

Zie voor het antwoord de aigemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

Indiener maakt bezwaar tegen het pian voor de aanieg van een

Hoogwatergeui bij Varik Heesselt Het gebied wordt voor iangere tijd op

slot gegooid waardoor is het een risico is te investeren en niet mogeiijk
om eventueel je huis eigendom redelijk te verkopen

Zie voor het antwoord de aigemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

26

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de aigemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

27

Indiener steit dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei rendabei

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of
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kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet mogelijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen
nog waard zijn is even min duidelijk Indieners zijn van mening dat de

bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat iopen en vragen om een

passende opiossing

Indiener dient een zienswijze in op de maatregei van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesseit

Zie voor het antwoord de aigemene uitieg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

28

Het gebied kenmerkt zich met voornamelijk agrarische natuurgerichte en

recreatieve activiteiten Het Barro brengt volgens indiener onzekerheid

voor inwoners en ondernemers over de gevoigen die het besiuit heeft op
hun initiatieven voor verbetering van de ieefomgeving het vestigen van

een bedrijf of het verder investeren in hun huidige bedrijfsiocaties De

informatievoorziening is gebrekkig versnipperd en siuit niet aan op het

taaigebruik en wijze van communiceren binnen de regio
Indiener steit dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei rendabei

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikeien 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschaiige of

kapitaaiintensieve ontwikkeiingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregeien kunnen beiemmeren niet mogeiijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen
nog waard zijn is even min duideiijk Indiener verzoekt om meer uitieg
over de gevoigen met duidelijke termijnen
Indiener verzoekt voorts om afronding van de besluitvorming met

betrekking tot de hoogwatergeui bij Varik Heesseit uiterlijk 2016

10 2e
iBJZSlechte info voorziening

Om de periode van onzekerheid te beperken is april 2016 de

MIRT verkenning Varik Heesseit gestart Naar verwachting stelien

Rijk en regio over twee jaar voorjaar 2018 een

voorkeursalternatief vast en wordt duidelijk of de hoogwatergeui
er komt en zo ja in weike vorm

Indieners dienen een zienswijze in op de maatregei van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesseit

Zie het antwoord op reactie 2829

Het gebied kenmerkt zich met voornamelijk agrarische natuurgerichte en

recreatieve activiteiten Het Barro brengt volgens indieners onzekerheid

voor inwoners en ondernemers over de gevoigen die het besiuit heeft op
hun initiatieven voor verbetering van de leefomgeving het vestigen van

een bedrijf of het verder investeren in hun huidige bedrijfsiocaties De

informatievoorziening is gebrekkig versnipperd en siuit niet aan op het

taaigebruik en wijze van communiceren binnen de regio
Indieners stelien dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei

rendabei bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond
van de artikeien 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe
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grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige
rivierverruimende maatregelen kunnen belemmeren niet mogelijk
gemaakt Een omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude

investeringen nog waard zijn is evenmin duidelijk Indieners verzoeken

om meer uitieg over de gevolgen met duideiijke termijnen
Indieners verzoeken voorts om afronding van de besiuitvorming met

betrekking tot de hoogwatergeui bij Varik Heesselt uiterlijk 2016

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie het antwoord op reactie 2830

Het gebied kenmerkt zich met voornamelijk agrarische natuurgerichte en

recreatieve activiteiten Het Barro brengt volgens indiener onzekerheid

voor inwoners en ondernemers over de gevolgen die het besluit heeft op
hun initiatieven voor verbetering van de leefomgeving het vestigen van

een bedrijf of het verder investeren in hun huidige bedrijfsiocaties De

informatievoorziening is gebrekkig versnipperd en sluit niet aan op het

taalgebruik en wijze van communiceren binnen de regio
Indiener stelt dat een maatschappelijk verantwoord en financieel rendabel

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet mogelijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen

nog waard zijn is evenmin duidelijk Indiener verzoekt om meer uitieg
over de gevolgen met duideiijke termijnen
Indiener verzoekt voorts om afronding van de besiuitvorming met

betrekking tot de hoogwatergeui bij Varik Heesselt uiterlijk 2016

Indiener dient een zienswijze in op de wijziging van artikel 2 12 van het

Barro en maakt bezwaar tegen de formulering in de nota van toelichting
waarin is gesteld dat bij maatregelen in het kader van dijk en

kustversterking projecten kunnen worden toegestaan met een relatief

groot ruimtebeslag en waar het kan gaan om niet overstroombare natuur

Hiermee wordt volgens indiener de weg geopend naar verdere bebouwing
van het Ijsselmeer De drang tot veranderen van het unieke gebeid moet

worden ingeperkt Slechts lage eilandstructuren in het vooroevergebied
wegvallend tegen de natuur acht indiener acceptabel Eilanden

strekdammen of bijvoorbeeld luwtedammen die geen overstroombare

gebieden beschermen moeten uitgesloten blijven omdat deze

constructies evenzoveel obstructies voor de waterrecreatie vormen In de

10 2e31
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concrete plandetaillering moet een maximale afetand van 200 meter vanaf

de waterlijn van de dijk worden vastgelegd Strandjes en bestaande

haveningangen dienen gehandhaafd te blijven

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de algemene uitleg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

32

Indiener stelt dat een maatschappelijk verantwoord en financieel rendabel

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivier verruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet mogelijk gemaakt Indiener maakt

bezwaar tegen de ruime en vage omschrijving en verzoekt een duidelijke
omschrijving van wat oude investeringen nog waard zijn en welke

ontwikkelingen nog mogen worden uitgevoerd
In het plan is geen termijn waardoor de ontwikkeling van een groot

gebied wordt daarmee stilgelegd Indieners verzoekt binnen een termijn
van 1 5 jaar duidelijkheid of het plan doorgaat en de precieze locatie van

de hoogwatergeui Indiener stelt dat bij onteigening voldoende

compensatie moet worden gegeven Wanneer de termijn langer gaat
duren overweegt indiener een schadeclaim in te dienen

Om de periode van onzekerheid te beperken is april 2016 de

MIRT verkenning Varik Heesselt gestart Naar verwachting stellen

Rijk en regio over twee jaar voorjaar 2018 een

voorkeursalternatief vast en wordt duidelijk of de hoogwatergeui
er komt en zo ja in welke vorm

Indiener maakt bezwaar tegen de voorgenomen gebiedsreservering voor

de Hoogwatergeui Varik Heesselt omdat niet bekend is welk effect de

Hoogwatergeui Varik Heesselt zal hebben op de Heesseltsche

Uiterwaarden en op de uitvoering van het project herinrichting
Heesseltsche Uiterwaarden De no regret maatregel die het project
moet zijn kan met de voorgenomen gebiedsreservering niet meer worden

gegarandeerd
Indiener is van mening dat het meer en sneller aangevoerde water een

verhoging van het maximumpeil in de Heesseltsche uiterwaard zal geven

Het water komt veel hogerte staan en zal terugstromen Indiener vindt

dat de dijken moeten verhoogd omdat anders de twee dorpen onder

water lopen 1200 inwoners inclusief alle vee bij elk hoog water

evacueren en dat stroomafwaarts aanleggen van een nieuw bekken bij
Munnikenland niet zal helpen Indiener is van mening dat beide

maatregelen met elkaar in tegenspraak zijn en dat moet worden gekozen
voor een van beide

Voorts is indiener van mening dat de bewoners in het gebied buitendijks in

de Heesseltsche Uiterwaarden groot risico lopen bij verhoging van het

maximale hooqwaterpeil

Rijkswaterstaat start binnenkort de daadwerkelijke herinrichting
van de Heesseltsche Uiterwaarden dit betreft een zelfstandig
project De eventuele aanleg van een hoogwatergeui heeft geen

gevolgen voor de geplande inrichtingsmaatregelen in de

Heesseltsche Uiterwaarden

33

In de nadere uitwerking van de hoogwatergeui worden de

effecten van een hoogwatergeui in de Heesseltsche Uiterwaarden

en eventueel aanvullend benodigde maatregelen in de

uiterwaarden als gevolg van de geui onderzocht

Ook bij de aanleg van een hoogwatergeui moet en zal worden

voldaan aan de basisveiligheid in het gebied bijvoorbeeld door

daar waar nodig de bestaande dijken langs de Waal te versterken

en de nieuwe dijken langs de geui voldoende sterk en hoog te

maken In de MIRT verkenning wordt dit nader uitgewerkt Het

effect van hoogwater op de mini polder die ontstaat zal in de

beschouwing worden betrokken
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Ten slotte vindt indiener dat het gebied voor langere tijd op slot wordt

gegooid waardoor niet kan worden geinvesteerd en het niet mogelijk is om

eventueel een huis eigendom redelijk te verkopen in die periode

Zie verder de algemene uitieg over de gebiedsreserveringen in

het Barro en schade opgenomen in dit document

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

De gemeenteraad van Neerijnen heeft in het kader van de

Structuurvisie WaaiWeelde West een amendement aangenomen

om de hoogwatergeui niet in de Structuurvisie WaaiWeelde West

op te nemen De nota van toelichting bij het Barro is naar

aanleiding van deze reactie aangepast
Het gebied heeft inderdaad te maken met verschillende

maatregelen die impact hebben op het gebied De herinrichting
van de Heesseltsche Uiterwaarden is een project van

Rijkswaterstaat waarvoor de planprocedures reeds zijn doorlopen
en de feitelijke uitvoering binnenkort start Vanuit dit project
vindt afstemming plaats met de ontwikkelingen in de directe

omgeving De betrokken overheden pakken de opgave aan de

dijken tussen Tiel en Waardenburg en de mogelijke geui in

gezamenlijkheid op Er wordt toegewerkt naar een

voorkeursalternatief en een geintegreerd samenhangend besluit

ook om de overlast in het gebied zo veel mogelijk te beperken

34

Indiener is verbaasd over de passage in de nota van toelichting dat

Over dit pakket bestaat bestuurlijke overeenstemming tussen de

betrokken overlieden Indiener is van mening dat de gemeenteraad van

Neerijnen nog geen beslissing heeft genomen over de maatregelen over

de Hoogwatergeui Varik Heesselt

Daarnaast spreekt indiener zorgen uit over de grote infrastructurele

projecten die dit gebied te verduren krijgt gaat krijgen het project
Heesseltsche uiterwaarden een dijkverzwaring en nu dan ook nog de

Geui Daarbij lopen de projecten vanuit verschillende opdrachtgevers en

vreest indiener straks in een badkuip te wonen tussen een hoge dijk en

een geui Indiener denkt voorts dat geen investeringen meer mogelijk
zullen zijn in verband met de artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro

Zie verder de algemene uitieg over de gebiedsreserveringen in

het Barro en schade opgenomen in dit document

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie het antwoord op reactie 2835

Het gebied kenmerkt zich met voornamelijk agrarische natuurgerichte en

recreatieve activiteiten Het Barro brengt volgens indiener onzekerheid

voor inwoners en ondernemers over de gevolgen die het besluit heeft op

hun initiatieven voor verbetering van de leefomgeving het vestigen van

een bedrijf of het verder investeren in hun huidige bedrijfsiocaties De

informatievoorziening is gebrekkig versnipperd en sluit niet aan op het

taalgebruik en wijze van communiceren binnen de regio
Indiener stelt dat een maatschappelijk verantwoord en financieel rendabel

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet mogelijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen
nog waard zijn is even min duidelijk Indiener verzoekt om meer uitieg
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over de gevolgen met duidelijke termijnen
Indiener verzoekt voorts om afronding van de besluitvorming met

betrekking tot de hoogwatergeui bij Varik Heesselt uiterlijk 2016

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie het antwoord op reactie 2836

Het gebied kenmerkt zich met voornameiijk agrarische natuurgerichte en

recreatieve activiteiten Het Barro brengt voigens indiener onzekerheid

voor inwoners en ondernemers over de gevolgen die het besluit heeft op
hun initiatieven voor verbetering van de leefomgeving het vestigen van

een bedrijf of het verder investeren in hun huidige bedrijfsiocaties De

informatievoorziening is gebrekkig versnipperd en sluit niet aan op het

taaigebruik en wijze van communiceren binnen de regio
Indiener stelt dat een maatschappelijk verantwoord en financieel rendabel

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet mogeiijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen
nog waard zijn is even min duidelijk Indiener verzoekt om meer uitieg
over de gevoigen met duideiijke termijnen
Indiener verzoekt voorts om afronding van de besiuitvorming met

betrekking tot de hoogwatergeui bij Varik Heesseit uiteriijk 2016

Indiener dient een zienswijze in op de maatregel van de

gebiedsreservering voor de hoogwatergeui Varik Heesselt

Zie voor het antwoord de algemene uitieg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

37

Indiener steit dat een maatschappeiijk verantwoord en financieei rendabei

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikelen 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro worden nieuwe grootschalige of

kapitaalintensieve ontwikkelingen die de toekomstige rivierverruimende

maatregelen kunnen belemmeren niet mogeiijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen
nog waard zijn is even min duidelijk Indieners zijn van mening dat de

bedrijfsvoering in de toekomst gevaar gaat iopen en vragen om een

passende opiossing

Indiener dient een zienswijze in tegen de wijziging van het Barro Zie voor het antwoord de aigemene uitieg over de

gebiedsreserveringen in het Barro en schade opgenomen in dit

document

38

Indiener is ais inwoner in de zone van het reserverinqsqebied voor de
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toekomstige rivierverruinning bij Varik Heesseit en Ophemeit van mening
dat de ieefbaarheid de bedrijvigheid en de veiiigheid in de regio reeds nu

en de nabije toekomst gevaar iopen
Het gebied kenmerkt zich met voornameiijk agrarische natuurgerichte en

recreatieve activiteiten Het Barro brengt voigens indiener onzekerheid

voor inwoners en ondernemers over de gevolgen die het besluit heeft op
hun initiatieven voor verbetering van de ieefomgeving het vestigen van

een bedrijf of het verder investeren in hun huidige bedrijfsiocaties De

informatievoorziening is gebrekkig versnipperd en sluit niet aan op het

taaigebruik en wijze van communiceren binnen de regio Meer en

duideiijker uitieg is nodig
Indiener steit dat een maatschappelijk verantwoord en financieei rendabei

bedrijf vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering Op grond van de

artikeien 2 4 6 en 2 4 7 van het Barro iworden nieuwe grootschaiige of

kapitaaiintensieve ontwikkeiingen die de toekomstige rivier verruimende

maatregeien kunnen beiemmeren niet mogeiijk gemaakt Een

omschrijving van de omvang ontbreekt echter en wat oude investeringen
nog waard zijn is even min duideiijk Indiener verzoekt om meer uitieg
over de gevoigen met duideiijke termijnen
Het Barro vermeidt geen duideiijke termijn voor de aanieg en

besiuitvorming omtrent de hoogwatergeui bij Varik Heesseit Om snei

zekerheid te kunnen krijgen en daarmee de ontwikkeiingen in het gebied
te stimuleren in plaats van te frustreren vindt indiener dat besiuitvorming
uiteriijk 2016 afgerond dient te zijn

10 2e
Siechte info voorziening Z

Om de periode van onzekerheid te beperken is aprii 2016 de

MIRT verkenning Varik Heesseit gestart Naar verwachting stelien

Rijk en regio over twee jaar voorjaar 2018 een

voorkeursaiternatief vast en wordt duideiijk of de hoogwatergeui
er komt en zo ja in weike vorm

Indiener verzoekt zijn zienswijze gegrond te verkiaren en de wijziging van

het Barro zodanig aan te passen zodat er geen hoogwatergeui wordt

gereaiiseerd bij de woning van indiener

Er is geen sprake van een officieie zienswijzenprocedure maar

enkei van de mogeiijkheid om opmerkingen te maken Dat

betekent dat van gegrondverkiaring in formeei juridische zin

geen sprake kan zijn
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10 2e IfMWVan

Aan f10K2e10 2e 1 HBJZ

lcD1 plO it2e tBe ^CPy \ 1Q 2e IfMNI

RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

dinsdag 19april 2016 10 59 47

Naarderbos docx

Cc nui 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Excuus hierbij de bijiage

Van 10H2e |10 2e HBJZ rl

Verzpnden maandag 18 april 2016 16 32

Aan

| minienm nl]10 2e

10 2e MN

CD 10 2e l CD j 10 2e ^MN

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

CC [ 10 2e

Beste I0 2e

Mis ik een bijiage

Met vriendelijke groet

1Q 2e

] MN [[10 2e ]S rw9 nl1Van

Verzonden maandag 18 april 2016 16 24

Aan io 2e QCP io 2e H MN

CD^ITiOK2^im 2e^

Onderwerp Kb beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

10 2e

CC HBJZ10 2e

Beste ifTW^

Hierbij op de valreep de toelichting

Met vriendelijke groet

10 2e
1ui 2e} ~l

f10 Ze

VanI I iQ 2e l^CD
Verzonden vriidaa 15 april 2016 7 04

Aan I iOK2e [MM j io 2e | MN
I IfCDV II 10 2e 1 1 Q 2e

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog

Beste I00 2e [

CC [ 10 2e ]HBJZ

Graag ontvang ik vandaag of uiterlijk maandag jullie toelichting
De stukken moeten binnenkort naar de Minister om de wijziging tijdig in de Staatscourant te

krijgen
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Hartelijke groet

dOKle

Van 1Q 2e CD

Verzonden dinsdag 12 april 2016 10 31

Aan I io 2e | mN

Onderwerp FW beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Floog

Beste io 2e ert|iOK^

Onderstaand de mailwisseling met i0 2el
Bijgevoegd de betrokken kaarten

] MN10 2e

Harteliike groet

10 2e

10 2e

n0 2e

Van io 2e lx|io 2ejKMN
Verzonden dinsdag 29 maart 2016 9 11

Aani I lQ 2e ||fCD

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

Beste|Tok^
Ik heb je vraag bij JBO geplaatst om er een juridisch onderbouwd antwoord op te geven maar

heb nog geen reactie ontvangen
Ik stuur je mail even door naarl i0X2e

Mvrqr
10 2e

acDVan

Verzonden donderdag 24 maart 2016 15 10

Aan

CC r 10 2eniOK2e

| 10 2e MN

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog

BestefclOKZ^

1Q 2e

10 2e IXIIOKMJMN
J HBJ2 I 1QX2e | HBJZ 10 2e10K2e

Op mijn onderstaand mailbericht heb tot op heden geen antwoord van je ontvangen

Graag ontvang ik uiterlijk medio volgende week een toelichting op de door RWS MN

voorgestelde wijzigingen weergegeven op kaartbladen 222 van de Waterregeling teneinde de

wijzigingen tijdig in de regeling te kunnen verwerken

Ik neem aan dat de betrokken wijzigingen met akkoord van jullie directeur
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Netwerkmanagement aan| io {2e ^an RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren
Graag ontvang ik een afschrift van dit bericht

HaiteIMke groet

1Q 2e

10 2e

1Q 2e

Van I0 2e H CD

Verzonden woensdag 16 maart 2016 15 11

Aan | io 2e

CC I io 2e I fBSV

HBJZ

Onderwerp FW beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

endiOK^

]MN ij 10 2e |X|10 2^ JMNj
BS I 10K2^10K2e HBJZ 10 2e10 2e

10 2e

Bij onderstaand mailbericht van 7 maart jl zond ik bijgaande maii met ZIP fiie vani io 2ey

il io 2elj waarin de wijzigingen van de kaarten bij de Waterregeling per 1 juii a s zijn

opgenomen
Ik neem gedurende het

t b v de wijzigingen van de kaartbijiagen verricht van haar over

]de werkzaamheden die zijbuiten verzoek 10 2evan

Ik vroeg in mijn maii een ieder die dit betreft z s m de bij de wijzigingen behorende

toeiichtingen t b v de Nota van Toeiichting bij de regeiing aan mij toe te zenden

Uit onderstaande mailwisseiing van de coilega s van RWS WNN maak ik op dat de wijzigingen
weergegeven op kaartbladen 222 van RWS MN afkomstig moeten zijn
Ais dat zo is zou je mij dan alsnog z s m een toeiichting daarop willen zenden opdat de

wijziging komende ronde nog mee kan

Ik neem aan dat de betrokken wijzigingen met akkoord van jullie directeur

Netwerkmanagement aan| io 2e van RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren

Hartelijke groet

10X2e

10 2e
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I iu ^e

10 2e

Van y io 2e KWNN
Verzonden woensdag 9 maart 2016 11 41

Aan 10 2e lfWNN | 10 2e rVVNNlI d0 2e IrWNNV || 1Q 2e ^ CD

KWNI^I 10 2e WNN

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

CC I 10 2e

Dank voor het uitzoeken Goed om even zo rond te sturen

GRoet

10 2e \

10 2e

[ 10 {2e» ]

WNN

^ao^9 maart 2016 9 49

WNN I0 2e IrwNm | iQ 2e | WNN

] fWNN l i0 2e l WNN

Van

Verzonden wd^

Aan [[
CC C
Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

10 2e

ilCD10 2e 10 2e

10 2e

Heren ter info

Dit waterstaatwerken valt niet onder ons beheer WNN

Mijn idee is dat dit onder|
Dus wij hoeven kunnen geen wijzigingen e d toe passen

Groetl5S2^

U MN valt1Q 2e

Van ^
Verzonden maandag 7 maart 2016 14 34

Aan \ IrWNNl doPe lrWNNl l ^WNNl
IfWNNl I0 2e IfWNN

Onderwerp FW beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog

IXWNN10 2e

10 2eCC

Heren

Zijn deze bij juiiie bekend ik weet het niet precies maar kaart nummer 222 iijkt het dichts bij
ons te komen

Groet

10 2e n

10 2e

[ l1u l2e ]

Van || io 2e || CD
Verzonden maandag 7 maart 2016 14 22

Aan 3 CIV 1| 10K2e | ZN 1d 2e 1 ZD 10 2e

U WNZ | T0K2e
10 2e ~|fZMl I 10 2e l WVL I 1Q 2e IfONV I 1Q 2eTl

TqMPWNNI I0 2e mn1 | no 2e hfZDl l io 2e |
CC AreaalqeqevensloketNoord Nederland io 2e ^ CIV io 2e

10 2e l CIV I 10 2e J NN U riQ iQ 2ejJ ZD | 10 2e | CIV II 10 2e

12il]CIV] 10 2e | CIV | 10 2e ^ WNN

I 10 2e I [CD 10 2d l|QK2TOV^ || 10 2e |~| HBJZ I 10 2e riOV2e

3 GPO

IXWNN

10 2e

INN [ 1Q 2e10 2e

JTNN f^

fPPO
^^

^ Civ fio ^

|] MN ll 10 2e

HBJZ

10 2e

IBS 10 2e1Q 2e

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog
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Bests Collega s

io 2e irroK2e r| ntving ik bijgaande mail met ZIP file waarin de wijzigingen van deVan[
kaarten bij de Waterregelina per 1 lull a s ziin qpgenomen
Ik neem gedurende bet

wijzigingen van de kaartbijiagen verricht van haar over

buiten verzoek 1 io 2e werkzaamheden die zij t b v de

Graag ontvang ik van een ieder die dit betreft z s m de bij de wijzigingen behorende

toelichtingen t b v de Nota van Toelichting bij de regaling
Ik neem aan dat de betrokken wiiziainoen met akkoord van jullie directeur

Netwerkmanagement aan| iQ 2e [van RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren

Harteliike qroet
T0 2§

1Q 2e

10 2e

I IIUHZeT

10K2e

Van

Verzonden maandag 7 december 2015 8 1|L
0 ZNl n T0 2e ||fZDl| [

I0 2e WNZil I0j 2i P WNZn^
’

ioj 2^ nmvrw iQX2e ifnrnrr

10 2e [MN || 10K2e ^ ZD i
CC Areaalgegevensloket Noord Nederland |

10 2e rcivjjl 10 2i

[ClVi 10 2e CIV i 10 2e

I 10 2e Q CIV

Ondenwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

CIV10 2e

10 2e n| GPO |l 10 2e ^ NMli10K2e |

10 2e [] WNN r^ 10 2e

1QX2e ICN^ ioKZ^WefWNN 10 2e

io 2e rpPQl

n ClV ^ h CIV I0 2e

NN I iQ iQ 2e | ZD I I0 2e | CIV ri I0 2e ^
I WNN il 10 2e nMHYA lQ 2e l

Aan [ 10 2e

ZN

R MCD10 2e

Beste alien

Bij deze stuur ik een herinnering voor wijzigingen voor de Waterregeling

Met vriendelijke groeten

10 2e

CIV

Verzonden maandag 31 augustus 2015 8 22

Aan |l io 2e || ZN I io 2e |j ZD ll loB
10 {2e ^ WNZ 10 2e | WNZ U 10 2e

[] I0 2e Ifwvni I 1Q 2e llinNV II 1Q 2e | [NMV I 10 2eOl

lf1Qy2e hrMNHl 10K2eV nlfZDlj 1Q 2e r 10K2e

CC Areaalgegevensloket Noord Nederland io 2e l CIV ll io 2e ^ CIV |io 2ei

I 10 2e ^ QVI I iOK2i n NN P 10 t10 2eHZD | r^ 2e CIV I I 10 2^

R0K2^CIV r 10 2e l^ p^ 10 2e 7 WNN l 10 2e n^MN

Onderwerp beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016

Van 10 2e

10 2e l|NM j iO 2ej^
10 2e ZN

NN | 10 2e L

to

l UG t
WNN ^
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Beste alien

Ik heb de definitieve kaarten van de beheergrenzen Waterregeling per 1 1 2016 ontvangen ik

stuur deze later naar de betrokken contactpersonen
Dit betekent dat de nieuwe ronde wijzigingen kan starten De lijnen shapefiles staan weer op de

GPR voor de goede orde heb ik de SDE file bijgesloten

Er kunnen wijzigingen worden uitgevoerd tot uiterlijk 20 januari 2016 Deze wijzigingen zullen

dan per 1 7 2016 in werking treden

Ik verneem graag van jullie of en hoeveel wijzigingen er zijn in deze ronde

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

nuKZe

lO Ze
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Wijziging Naarderbos

Het betrefl wijzigingen in project Naarderbos Eerst was hier enkel bos nu is er een

woon schier eiiand ontstaan RWS heeft nooit het feiteiijk beheer over het bos gevoerd Het gebied
was gekenmerkt als Droge over gebied

Mbt waterkwaliteit

Er zijn havens gegraven Dit is dus open oppervlaktewater geworden wat in direct contact staat

met oppviaktewater Naardermeer RWS voert geen feiteiijk beheer op deze havens De

waterkwaliteit en kwantiteitiijn dient aangepast te worden zodat de nieuwe havens in bevoegd
gezag gebied van RWS komen te iiggen RWS heeft geen belangen bij waterstaatkundig beheer

van het gebied De aangrenzende jachthaven is ook vrijgesteld van waterstaatkundig beheer

Mbt vrijsteilingsgebied
Het project Naarderbos is een woonomgeving In geheei buitendijks Naarden waar gewoond wordt

en terrein van de jachthaven is is dit al vrijgesteld gebied RWS heeft hier geen belangen om hier

vergunningen obv beheer 6 5c waterwet af te geven De bouwfase is inmiddels voorbij hiervoor

is destijds wel een 6 5c watervergunning afgegeven De wijzigingen die nu nog plaats kunnen

vinden zijn van zeer beperkte omvang en niet van waterstaatskundig beiang meer van belang
voor de gemeente dan voor RWS RWS voert geen feiteiijk beheer

Concrete wijziging
havens meenemen als vrijgesteld waterstaatkundig beheer gebied qua beheer maar wei

meenemen in waterkwaiiteit en kwantiteit

Het ianddeel vrijgesteld van waterstaatkundig beheer droge oevergebied maken
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I 10 g~eii2e ^QMiVan

Aan V HBJZiT f10 2e 1 DGRWI KJIue 0 2e

|on i [

RE Vergtnningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

dinsdag 19april 2016 10 20 09

2016 0^11 Verslag overleg vergunningsvrii gebied Veur Lent definitief docx

Cc i 1UH2e I fONliUH 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen
Ifi nw^rjis»ri i0 2e 4 d 2016 Q4rl9 def docx

Prioriteit Hoog

Dag | iQ 2e^en| ^

Vanmiddag overleqtP io 2e ^met gemeente Nijmegen j io 2e |i Met onderwerp
vergunningvrij Veur Lent staat ook op de agenda
Bijgevoegd het verslag dat bij de stukken zit plus de annotatie die ik voor^ io 2e ^heb
geschreven

Wat mij betreft is het verslag dus definitief de opmerkingen die we van gemeente I0 2e

I io 2e j hebben ontvangen heb ik aan het verslag toegevoegd Maar aankondiging van

gemeente was dat dit de eerste reactie was dus aanvullende opmerkingen zijn niet uit te

sluiten

Ik wil echter niet terecht komen in een situatie van moeten fijnslijpen van het verslag Het

meninqsverschil is en bliift er En wat mij betreft staat er nu genoeg op schrift al meer dan

[I0 2e Heij I0 2e hadden bedacht

Als t goed is overhandigti0^ le kaart en tekst Waterbesluit vanmiddag aan gemeente Met het

verzoek om opmerkingen uiterlijk 1 mei a s aan RWS aan mij door te geven Ik zal zorgen
dat jullie ze krijgen mits v66r mijn vakantie ik ben afwezig van 5 mei tot 13 juni

Aan iullie nog de volgende vragen Bij voorkeur reactie vandaag v66r 15 30

• je geeft aan voor de zomer te willen weten wat gemeente ervan vindt Ik zet dus

iets meer druk op het proces 1 mei Behoefte bij RWS ON is om toch exacter data te

kennen wanneer naar Kabinet wanneer naar Raad van State etc Graag een overzicht van

de stappen in het formele traject dat gaat worden ingezet
• Klopt mijn beeld dat deze stukken niet naar de Tweede Kamer gaan
• Welke info gaat er naar Kabinet Raad van State Alleen kaart Waterbesluit en

bijbehorende toelichtende tekst Of ook een nadere toelichting om de discussie te schetsen

en te constateren dat Nijmegen het blijvend oneens is met de contour van het

vergunningsvrije gebied Als dat laatste ook nodig is voor wanneer klaar wie schrijft heb

je nog input nodig Etc

Met vriendelijke groet

|iminienm nl]HBjz ri
Verzonden maandag 11 april 2016 13 08

Aan ^ io 2e f[ON
CCjl I0 2e IKON

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Van l iQ 2^iO 2e 10 2e

DGRW10 2e

Dag i0 2e{

Mooi dat het wat jullie betreft goed verlopen is Hopelijk komt er niet achteraf en

onverwachts verzet maardaar moeten we de gemeente dan ook maar op vertrouwen

Wat betreft je vragen de term hoogwatervrij is geen wettelijke term en wordt in wet-

en regelgeving of stukken naar de Tweede Kamer zelden gebruikt Om te verwijzen naar

de beslissing is hij echter wel handig en de term geeft op zichzelf ook wel voldoende

aan wat die inhoudt in combinatie met de hoogtegrens
Het point of no return zou ik zeggen ligt toch wel op het moment dat de stukken de

officiele procedures in gaan oftewel op het moment dat we de interne voorbereiding
afronden Als dit besluit op 1 januari 2017 in working moet treden zouden we graag

voor de zomer willen weten wat de gemeente Nijmegen ervan vindt
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Met vriendelijke groet

1Q 2e

Van || I0 2e | [QN [[
Verzonden maandaq 11 april 2016 11 01

Aan{
CC I0 2e T[nN
Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Urgentie Hoog

^rws nl]f10 2e

] D6iRW |mO 2e [10 2e10 2e ■ HBJZ

Dag 10 2e en 10 2e

io 20ten ik hebben zojuist het gesprek gehad met gemeente Nijmegen Kaait Waterbesluit en

uitsnede van de toelichtende tekst hebben ze van ons mee gekregen
Het gesprek verliep m i goed had het karakter van toelichting niet van discussie Misschien

zelfs n beetje te tarn wat de gedachte oproept of men straks niet toch met iets zal komen Ik

heb niet scherp wat men intern gemeente met de info gaat doen die wij ze mondeling hebben

meegegeven

10 2^ en ik maken verslag op van dit overleg dat gaat vandaag of morgen voor reactie naar

gemeente en brengen we volgende week in het DO in

Relevante punten voor jullie
1 waar ligt het point of no return voor wat betreft de procedure Ofwel als Nijmegen nog

opmerkingen heeft bij de tekst tot wanneer kan men die laten weten los van de vraag of

hoe we daar iets mee doen

2 een van de acties voor ons is om as built te spiegelen aan het uitvoeringsontwerp DO

Op die laatste is de contour van het vergunningsvrij gebied gebaseerd omdat dit de info is

die beschikbaar was op moment van start van procedure begin 2016 Check zal zijn of as

built en UO overeenkomen

3 vraag was of de term hoogwatervrij voor de aanwijzing tot vergunningsvrij gebied uit

wet en regelgeving komt Volgens ons niet maar verwijst het naar wat hierover in de in de

brief van Stas SNIP3 besluit en Minister wordt genoemd Als dit anders ligt dan hoor ik

het graag
4 vraag was ook hoe je hoogwatervrij definieert In het kort zie SNIP3 stukken

Graag jullie reactie op punt 1 en 3

Met vriendelijke groet

] DGRW [[
Verzonden zaterdaq 9 april 2016 11 58

Aan l 10 2e |10 2e

Van [ 10 2e fiminienm nl]10 2e

HBJZ I0 2e KON
BS J ToKzi p CD [l 10K2S Tl HBJZ

_

CC r 10 2e Tf^R JUI^I 1Q 2e ^CD 10 2e 1

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

CD 10 2e1P 2e

1Q 2e I ON

Beste| iQ 2^en io 2e

Fijn dat RWS het ook een goed idee vindt de 16 meter lijn te noemen in het besluit Dat

doen we dus
^

Ik onderschrijf de tijdlijn van consultatie zoals |iQ ^die in zijn mail hieronder heeft

neergezet Ik zou niet het concept officiele document meenemen naar Nijmegen omdat

ze overal mee aan de haal gaan Voor je het weet staat het in de krant Alleen het

specifieke tekstdeel over Lent zou je 11 en 19 april met ze kunnen delen maar dan als

losse tekst en dus niet in het officiele format

Groet

10 2e

Van^ rP0K2e l0K2e

Verzonden vrijdag 8 april 2016 17 29

Aan n lQ 2e VQN

HBJZ

CD | lQK2e LDGRW 10 2e10 2e
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|lO 2e|lBSVl| 10K2e ^| CD [| 10K2er7
CC I| 1Q 2e ||fRVR JUm||
Ondeiwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

HBJZ
10K2e ][ONlON1Q 2e 10 2e

Be5te|tl0 2il

Volgens nnij zijn we het er dan allemaal wel over eens hoe de tekst in de toelichting op

de aanwijzing van het gebied bij Lent zou moeten iuiden met de hoogteaanduiding Dat

het in de praktijk wat genuanceerder ligt blijkt uit het meegestuurde document maar

daaruit biijkt ook dat een nog specifiekere toelichting mogeiijk nog wenselijk is

Daarmee denk ik dat de huidige tekst al een goede is waar we het proces mee in

kunnen

De Code Interbestuurlijke Verhoudingen gaat er voorai om dat voldoende overieg en

consuitatie met decentrale overheden plaatsvindt Dat is zo te zien het gevai en er

worden nog gesprekken gevoerd Het iijkt me dan goed dat daarin het conceptbesiuit
ook wordt besproken Om dat op 11 aprii al te doen is wat mij betreft prima mits we

hier overeenstemming over hebben DGRW is beleidsmatig verantwoordelijk dus zonder

haar go zou ik het stuk niet ter sprake brengen Uiteindelijk gaat het erom dat we

kunnen zeggen dat het besluit is afgestemd besproken met de gemeente

Wel wil ik nog opmerken dat dit niet de in de Staatscourant te publiceren tekst is Dit is

slechts een ontwerpbesluit dat onder andere intern door VenJ en door de Raad van

State zal worden getoetst Mogeiijk vinden die bijvoorbeeld de toelichting toch nog te

vaag en zouden ze een aanpassing wensen Dan is het aan ons om te zien hoe we

daaraan tegemoet aan kunnen komen of niet

Met vriendelijke groet

10 2e

Van io 2e | ON [[
Verzonden donderdaq 7 aprii 2016 22 07

DGRW^J _

10 2e [BS ll 10 2e H CD [T 1Q 2e | I HB17

CC II 1Q 2e 1 RVR JUR | 1Q 2e 10 2e nmMV

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

firws nl]10 2e

ICD

1Q 2e
ipN

Aan 10 2e 1 HBJZ 1D 2eiQ 2e

Beste collega s

Onderstaand mijn reactie op de toevoeging 16 m NAP in de Toelichting Waterbesluit plus
mijn beeld van het vervoigproces

Over de inhoud van de Toelichting Waterbesluit

Mede namens I0 2e ^|| ik meiden dat we ons kunnen vinden in de lijn die HBJZ voorstelt

namelijk om de hoogteaanduiding van 16 m NAP voor het hoogwatervrije gebied op te nemen

in de nota van toelichting bij het besluit

Ik wijs je echter met nadruk op een verdere toelichting in bijgevoegd document voor enkele

belangrijke nuances

Over het proces rond de aanwijzing tot vergunningvrij gebied ex art 6 16

Waterbesiuit

Als terugblik wil ik allereerst meegeven dat het gesprek over de grootte van dit tot

vergunningvrij aan te wijzen gebied loopt sinds 23 januari 2014 Sinds ongeveer medio 2015

is dit onderwerp ook op directeurenniveau onderwerp van gesprek

Ik constateer dat los van bovenstaande details het in deze ruim 2 jaar niet gelukt is tot

overeenstemming te komen Nijmegen blijft vasthouden aan een groter gebied dat tot

vergunningvrij zou moeten worden aangemerkt en wel in lijn met het kaartje dat bij de brief

zat die eind 2010 aan de Staatssecretaris is gestuurd Vanaf dat punt scheiden dus al onze

wegen

Ik haal het hier aan omdat ik me afvraag of we inmiddels niet al hebben voldaan aan de Code
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Interbestuurlijke Verhoudingen Ik ken de inhoud daarvan niet en weet dus ook niet wanneer

we als Rijk in voldoende mate tegemoet zijn gekomen aan hetgeen in deze Code is opgenomen

Ik kom tot het voigende proces waarmee naar mijn idee meer dan voidoende invulling wordt

gegeven aan de bestuuriijke verplichting overigens is de Provincie in deze kwestie geen

belanghebbende partij
• gemeente Nijmegen heeft een aantai basisvragen ingediend waarop men a s maandag

11 april toelichting van RWS wenst Ik had hier om gevraagd omdat mij niet holder is

welke zaken bij gemeente nog onduidelijk zijn Zie bijgevoegd attachment Ik maak hieruit

op dat men behoefte heeft om terug te gaan naar het grote splitsingspunt de brief met

kaart van gemeente uit 2010 en het daarop voigende SNIP3 besluit uit 2011 van

Staatssecretaris

• op 11 april geven collega^
van gemeente Nijmegen een mondelinge toelichting op de inhoudelijke lijn om tot de

bewuste begrenzing van dit beoogde vergunningvrije gebied te komen In principe komen

daar de basisvragen aan de orde

• indien v66r 11 april de tekst van de Toelichting Waterbesluit definitief is ben ik bereid deze

in het overleg aan gemeente Nijmegen voor te leggen als zijnde de in de Staatscourant te

publiceren tekst

• RWS maakt kort verslag van dit overleg Ervaring leert dat het met Nijmegen moeilijk is

om tot verslagen te komen die door beide partijen gedragen worden dus vandaar het idee

om t zelf te doen

• op 19 april vindt het eerstvolgende overleg plaats tussen

I io 2e n gemeente Nijmegen In dat overleg brengt RWS het verslag in van het overleg
van 11 april inclusief de Toelichting Waterbesluit wederom als die toelichting dan

definitief is Het onderwerp zal daar worden afgecondudeerd
• ook van dit overleg zal verslag worden gemaakt
• zo nodig kan er verder geescaleerd worden maar dat heeft niet onze voorkeur Vraag is

welk doel dat zou moeten dienen Ik verwacht namelijk niet dat er nieuwe feiten boven

water zullen komen

en ik richting 10 2e 10 2e10 2e en

10 2e RWS ON en 0j 2^

Met vriendelijke groet

r

10 2e

DGRW [[
Verzonden woensdaq b aprirZOlb 16 05

Aan ll 10K2eni0 2e

ON || 10 2e [CD || 10 2e

CC I lQ 2e ~nWR JUR fT

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Beste alien

l ioK2e ibedankt voor je mail

Tav de consultatie dat lijkt me ogv de afspraken tussen DGRW en RWS aan RWS ON

om te bespreken in een regulier directeurenoverleg tussen RWS ON en Nijmegen
Misschien is dat ook al gebeurd dat zou |i0 2e moeten weten Zo niet zorg jij I0 2e|dat
i^e tio 2e Idit bespreekt met gem Nijmegen en ook een keen met de provincie
Tav de 16 m ik vind dit lets technisch inhoudelijks waarin RWS aan DGRW een

eensluidend advies over moet geven waarbij ik de voorkeur van HBJZ kan volgen fo^

en tio 2e]t kunnen jullie daar samen voor zorgen evt via het voorleggen aan io 2e

nOMZeP

Groet

Van 10 2e 1D 2e

] CD \ I0 2e BSHBJZ 10 2e 10 2e

MHBJZ

3CCD1Q 2e

10 2e

10 2e ] 10 2e
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Van HBJZ

Verzonden woensdag 6 april 2016 15 38

DGRW | CD^ 10 2e ^BS jLHO]IgglAan 1Q 2e10 {2e

10 2e y CD f^ 10 2e

CC |I ^ [RVR JURl I no 2e | [CD1

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

] HBJZ

Beste alien

Voor wat betreft de vermelding van de hoogteaanduiding van 16m NAP voor het

hoogwatervrije gebied zou ik ervoor willen pleiten om die wel op te nemen in de nota

van toelichting bij het besluit Daardoor wordt namelijk duidelijk waarom de lijn op een

bepaalde plaats op de kaart wordt getrokken en waarom het specifiek aangeduide
vergunningvrije hoogwatervrije gebied ontstaat Doorte verwijzen naar de SNIP 3

beslissing is dat wellicht impliciet duidelijk maar het heeft toch de voorkeur de

motivering explidet te maken Te meer omdat bijvoorbeeld ook de Raad van State nog

naar dit besluit zal kijken Het is duidelijker als er staat dat het gebied is aangewezen

omdat het hoogwatervrij is omdat het boven 16m NAP ligt dan als er staat dat het

aanwijzen van het gebied voorvloeit uit een niet direct bekende beslissing

Voor de consultatie is er geen wettelijke maar eerder een bestuurlijke verplichting Het

kabinet heeft zich gecommitteerd aan de Code Interbestuurlijke Verhoudingen Daaruit

vioeit voort dat als wet en regelgeving gevolgen heeft voor decentraie overheden dat

met hen wordt besproken In dit geval lijkt mij dat ook op zijn plaats ondanks het feit

dat de beslissing al is genomen en de gemeente en de provincie eigenlijk al weten

wat er gaat gebeuren Daarnaast is er mogelijk nog steeds een politiek risico als we de

overheden niet voldoende meenemen in dit proces Ten slotte lijkt me het ook het meest

netjes om de provincie en gemeente in het proces mee te nemen

Wie de consultatie of hoe we het dan ook noemen moet doen ligt aan de afspraken
tussen DGRW en RWS ON DGRW is beleidsverantwoordelijk en is er dus ook voor

verantwoordelijk dat het besluit netjes tot stand komt en dat overheden daarbij worden

meegenomen Dat kan DGRW zelf doen maar dat kan ook worden uitbesteed Van

belang is dat het gebeurt en dat er contact is tussen het Rijk en de decentraie

overheden Als de afspraak is dat RWS ON de consultatie ook doet is daar niets op

tegen Dat lijkt me ook logisch zeker als er binnenkort en regelmatig gesprekken zijn
met de gemeente over deze zaak Dan kan het besluit ook ter sprake komen

Kortom ik geef hier aan wat de voorkeur van HBJZ is ten aanzien van het noemen van

de hoogtegrens in de nota van toelichting wel noemen en ten aanzien van de

consultatie decentraie overheden betrekken Wel moet daarbij gezegd worden dat

HBJZ op deze punten een adviserende rol heeft DGRW is en blijft

beleidsverantwoordelijk Graag hoor ik dan ook van | ioK2e ^wat zij vindt van de

vermelding van 16m NAP en of zij zich erin kan vinden dat de gemeente en de

provincie worden meegenomen in het proces door RWS ON

Met vriendelijke groet

10 2e

| DGRW

Verzonden woensdag 6 april 2016 10 16
10 2e ^ CD 10 2e ] BS 10 2e ho 7e

ON II I0 2e || CD n Wi n HBJZ

CC |l 10 ge l] RVR JUR [r 1Q 2e ^ CD

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Van 10 2e

HBJZ P 10K^Aan

Hallo allemaal specifiekr io 2e |

Mijn vraag is WIE vanuit lenM de gemeente gaat consulteren hieroveren op grond van
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welke juridische verplichting geconsulteerd wordt

Als er geconsulteerd moet worden lijkt me dat een taak voor RWS ON die volledig in

lead is gesteld in de contacten met de gemeente
Greet

1Q 2e
10 2e

Van ^
Verzonaen woensoag b april 2016 8 41

Aan{ 10K2e | fBSl ll 10 2e loyze

[l^el DGRWj| 10 2e IfCDin [10 2e ^
CC 11 1Q 2e 1] RVR 1UR || 1Q 2e afCDI

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

10 2e i CD [ 10 2e

HBJZ io 2e DfON 1Q 2e

}HBJZ

Hoi collega s

Ik kan het niet nalaten om toch nog een opmerking in de kantlijn te plaatsen

Door geen hoogteaanduiding te vermelden blijft het namelijk arbitrair waarom de grootte van

de huidige contour van vergunningvrij is zoals aangeduid op het kaartbeeld De contour is

immers bepaald aan de hand van de hoogte van 16 m NAP Deze hoogtemaat is weliswaar

niet zo expliciet genoemd in de brief van de minister aan de gemeente Nijmegen maar is wel

gebaseerd op bijgevoegde analyse vand I0 2e Hop relevante SNIP 3 stukken zie

bijiage

Mogelijk kan dit een overweging waard zijn te bezien of toch de betreffende hoogte van 16m

NAP in het besluit dient te worden verwoord

Bovendien kan vermelding van de hoogteaanduiding wellicht helpen om beter gesteld te staan

bij een mogelijk geschil met de gemeente over nakoming door de Staat van de afepraak om alle

gronden behorend tot de hoogwatervrije ophoging om niet aan de gemeente Nijmegen over te

dragen alsook minimaal 3 ha netto technisch uitgeefbaar bouwrijp hoogwatervrij terrein

geschikt voor woningbouw aan te gemeente te leveren

Met vriendelijke groet

^10 ge

Van | iQ 2e bS

Verzonden dinsdaq 5 april 2016 17 44

AanI rrfOK2^iOK2e

10 2e | DGRW I 10 2e I [CD | 10 2e I I HBJZ

CC II iQ 2e I IRVR JuR

Onderwerp Re Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

IfCD I T0 2e l l QN j 1Q 2e[ HBJZ 10 2e

Beste collega s

De 16m i staat zowel niet in de SNIP3 beslissing als in de brief van de minister aan de

gemeente De tekst was juist zo gekozen dat de formulering consistent is met de

voorgenoemde stukken
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Wat mij betreft gaat consistentie in dit geval voor het introduceren van een nieuw ding

Voor mij was deze reactie ook even een verassing maar laten we de tekst houden zoals die

recent is afgestemd en de laatste toevoeging van de 16m niet doorvoeren

Greet

10 2e

Op 5 apr 2016 17 35 schreef I lOK^e [io 2e

Bminienm n

HBJZ

10 2e

Allen

ZIjn we het er dan over eens dat deze tekst kan worden afgestemd geconsulteerd met

de gemeente Nijmegen en de provinde Gelderland Wat mij betreft kan de tekst zo

maar moet ervoor gewaakt worden dat dit bij de gemeente en de provincie niet teveel

weerstand oproept en de minister er last van kan krijgen

Wanneer de kaarten er allemaal zijn en het bestuurlijk voldoende is afgedekt en we ons

veilig voelen om door te gaan kunnen de stukken de procedure in richting CEZIM en

ministerraad en dergelijke

Met vriendelijke groet

10 2e

TlOK2e [ CD n
Verzonden dinsdag 5 april 2016 16 28

Aan fiQ 2e litONkr

^rws nl]Van 10 2e

DGRW 10 2e BS mo 2e

I 1Q 2e I I 10 2e UCDkil 1Q 2e ^ H HBJZ

CC II 1Q 2e || RVR JURJ| I 1Q 2e

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluiti1° ^^fdoe jlj een tekstvoorstel

Hoi |10K2el^

Inderdaad Het noemen van de hoogte van 16 m NAP schept duidelijkheld in de discussle met

Nijmegen die de term hoogwatervrij anders wenst in te vullen dan watervergunningvrij
Alleen het deel van het schiereiland dat op een hoogte van 16 m NAP ligt kan betiteld

worden als hoogwatervrij Lagere delen van het eiland zijn dat niet en worden dus ook niet

vergunningvrij gemaakt In toeiichting is het daarom wenselijk deze hoogtebepaiing op te

nemen Zie mijn tekstvoorstel

10 2e

Met vriendelijke groet
10 2e

Van I0 2e | ON
Verzonden dinsdag 5 april 2016 15 25

Aan

Onderwerp FW Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluitttio 2^£loe jij een
tekstvoorstel

Urgentie Hoog

10 2e

Hoi T0K^

Bijgevoegd de tekst die het nu geworden is voor de Toeiichting bij Waterbesluit over o a Lent

Jij ga aan er de voorkeur voor te hebben dat de hoogte van 16 m NAP wordt genoemd Voei

je vrij om hierover contact te hebben met|| I0 2e | Weet dat | I0 2e j | I0 2e

| io 2e ^n ik al hebben aangegeven met bijgevoegde tekst te kunnen instemmen

Zie tweede attachment voor mijn opmerkingen bij de voor definitieve versie
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Overigens volgens mij moet je snel zijn als je nog wat wilt het proces gaat door

Met vriendelijke groet

10 2e^ l

Van | io 2e HKON
Verzonden dinsdag 29 maart 2016 10 13

Aan

U 10 2e D CD l I 10 2e

l DGRW 10K2e BS IM2e ]10 2e

HBJZ

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 WaterbesluitjL J^oe jij een tekstvoorstel

HBJZ10 2e

Idem

Met vriendelijke groet
fl10 2e| |

10 2e
^ DGRW [j

Verzonden dinsdag 29 maart 2016 9 57

Aan i 10 2e JbS | 10 2e irOMJ mOK2e H0 2e

I HBJZ

^minienm nnVan 10 2e

i0K2e I CDHBJZ

II 10 2e \

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 WaterbesluitI io 2^oe jij een tekstvoorstel

Prim a zo wat mij betreft

Geen vergadering over nodig
Groet

riiiwwai

]10 2e 10 2e

Van iQ 2e | BS fl d0 2e Srws nll

Verzonden dinsdag 29 maart 2016 9 18

DGRW I I0 2e ^ ON io 2e [io 2e HBJZ

I 1Q 2e || CD j I 10 2e | HbJZ

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 WaterbesluitIj o 2^oe jij een tekstvoorstel

Aan 10 {2e

Hallo collega s

Hierbij de wat mij betreft finale tekst voor de teksten i r t wijziging Waterbesluit Lent

Belangrijkste en enige wijziging is de toelichting omtrent Lent waarbij de aanleiding voor de

wijziging toegevoegd is Daarmee is de tekst consistent met de tekst uit het SNIPS besluit de

brief van de Minister aan Nijmegen en de argumenten die een rol spelen in de juridische
afhandeling van de claims

Graag met enige spoed jullie akkoord op de tekst zodat deze verder in behandeling genomen
kan worden

Groeten

|10 2^

Van DGRW [J^
Verzonden donderdag 24 maart 2016 18 42

Aan || 1Q 2e | QN | 10K2e | BS | 10 2e tl0 2e HBJZ | 1Q 2e n CD

I 1Q 2e ri HBJZ

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit o 2idoe jij een tekstvoorstel

^minienm nl]1Q 2e10 2e
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Hallo t°E^fen anderen

Excuus voor mijn slechte bereikbaarheid vandaag telefoon op en niet achter computer
t|iQ 24^hoorde je voicemail Lijkt me een goed voorstel dat jij tekstsuggesties doet Ik sta

daar zeker voor open

Volgens mij kunnen we er prima schriftelijk uitkomen

Een afspraak met zoveel mensen voor dit kleine punt zou lijkt me niet nodig moeten

zijn
Dus laten we ervan uitgaan dan we er volgende week uit zijn en dat 5 april dan niet

nodig is

Greet

\ 10 2e

Van II io 2e j ON [[
Verzqnden dondgrdag 24 maart 2016 11 40

Aan j C10 2e 1Q 2e |nOK2el

HBJZ

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Brws nll10 2e

HBJZ II 10 2e I CD 10 2e ^

] DGRW10 2e

Dag collega s

Ik kan op 5 april ook indien vanaf 14 30 moet wel om 16 30 weer de trein hebben Zelfde

kanttekening al^jOKZ^

Daarom ik heb behoefte aan een goede gespreksmemo waarover gaan we het precies
hebben Alleen Veur Lent 6 16 of ook Kanaalhaven En hoe ver liggen de beelden feitelijk
uiteen Laat dit zien door bijv twee tekstvoorstellen voor de NvT te maken die recht doen aan

de verschillende meningen Op basis daarvan beoordelen of we zo van mening verschillen dat

het beter is dat we elkaar hierover live spreken

Met vriendelijke groet

Van I0 2e | BS
Verzonden donderdaq 24 maart 2016 11 32

Aan Kio 2e ^ip f2e^ I HBJZ tio 2e T]CD [^ io 2e ^ | HBJZ

Anne^^jeerJ lajKW io 2e | Ui\i

Ondemerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Ik kan alleen 5 april Maar is het echt nodig om voor deze toevoeging in de toelichting een

overleg te plannen

10 2e

Gt 10K2e

Van I0 2e [io 2e ^ HBJZ
Verzonden donderdaq 24 maart 3uib ii ui

Aan I io 2e || CD || iQ 2e ^ | | HBJZ

I 10 2e |i ON | 10 2e | BS

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

giminienm nl]10 2e

DGRW10 2e

Allen

Een afspraak past in de agenda s vartlo 2 ^ii| Tope ^n mij op dinsdag 5 april na half 3

of op donderdag 7 april Welke tijden zijna io 2eniQ 2e |erl[io ^ beschikbaar

Groet | io 2e |

Van io 2e ^| CD [[
Verzonden donderdag 24 maart 2016 10 43

Aani I lQ 2e H0 2e

I 10 2e KON 10 2e BS

CC | 10 2e IfBShll 10 2e |]fRVR JUR’| || 10 2e

ICD 1

Tirws nll10 2e

1 HBJZ I I0 2e ] HBJZ [ DGRW10 2e

iON^ DON

10 2eriQ 2^n DGRW

1Q 2e

] CD10 2e 10 2e
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OndenArerp FW Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Collega s

Onderstaand de reactie van RW5 B5 | I0 2e op mijn mail van gisteren
Ik stel voor dat n

io ^s leiii|UK^pQ 2e i|]io 2e en ik op korte termijn even afetemmen

wat in de NvT op te nemen

@| 10K2eJ1^
Wil jij het voortouw nemen om een afspraak in Den Haag te plannen

Van I 1Q 2^ ^ fBS
Verzonden donderdaq 24 maart 2016 10 22

AanJ lQ 2e |fB5 || 10 2e H CD

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

HallotlliOK^

Ik reageer even via deze ingekorte maiiiijst op onderstaande punt

Los van de inhoud vind dat ik het op zijn zacht gezegd opmerkeiijk vind dat er gezien het hele

gedoe rond Lent nu een verkeerd kaartje wordt aangeieverd Dat is tegen de verkeerde gezegd
dat reaiiseer ik me

Qua toeiichting

Ais ik de toeiichting lees herleid ik daar niet uit waarom we dit stuk van eiland Lent

vergunningvrij maken Dat is wel precies de bestuurlijke discussie met Nijmegen en we

Minister hebben daar zuiver en strikt op gereageerd in die aangehaalde brief Ik ben dan ook

van mening dat we niet moeten verwijzen naar de brief maar ons inhoudelijk argument aan

moeten halen in de toeiichting En dat is primair dat wij vergunning vrij aanwijzen dat wat als

hoogwatervrij is bestempeld in het SNIP3 besluit

Het lijkt mij dus ERG verstandig om die strikte lezing Nijmegen rekt die namelijk continue op
ook te hanteren in de toeiichting

Gr 10 2e

Van | io 2e || CD
Verzonden woensdag 23 maart 2016 14 32

Aan I i0 2p^fBa
CC iQ 2e KBS

_

DON 10 2e MOK2^

I lQ 2e | DGRW n
Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Urgentie Hoog

10 2eti0X2el | DGRW 10 2e RVR JUR 10 2e p
1 HBJZ I T10 2e n QN I0 2eHBJZ 10 2e

I CDm 10 {2e10 2e

Ho f^

Afgelopen maandag hebben we DGRW HBJZ en RWS periodiek overleg gevoerd over de

wijziging van de kaartbijiagen bij de Waterwet Waterbesluit en Waterregeling

Wat betreft de voorbereiding van de aanwijzing van een deel van het schiereiland bij Lent het

volgende
• Door RWS ON is bijgaand gewijzigd Kaartblad 051 Waal 2 aangeieverd In dit kaartblad

is abusievelijk de Kanaalhaven langs het Maas Waalkanaal als vergunningvrijgebied op

grond van het Waterbesluit aangewezen De Kanaalhaven is weliswaar aangewezen als

vergunningvrij gebied maar dan op grond van artikel 6 16 tweede lid Waterbesluit bij
ministeriele regeling op kaartbijiagen bij de Waterregeling
Het bij de wijziging van het Waterbesluit te voegen Kaartblad 051 Waal 2 dient dan ook

met spoed nog door RWS ON in die zin aangepast te worden aangeieverd dat de

Kanaalhaven daarop niet als vergunningvrij gebied is aangegeven Dit overeenkomstig
het vigerende Kaartblad 051 Waal 2 bij het Waterbesluit

• Ik heb nog geen bevestiging gekregen dat de betrokken wijzigingen met akkoord van
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10 2e RWS ON \ I0 2e 1 aan | I0 2e |van RWS BS

zijn gemeld Voor zover dat nog niet is gebeurd dient dat z s m aisnog te gebeuren
• De concept tekst voor de wijzigings AMvB is gereed HBJZ had in toelichting betreffende

de aanwijzing van het vergunningvrij gebied verwezen naar de brief van de Minister aan

Nijmegen DGRW is mening toegedaan dat die verwijzing beter achterweqe kan blijven
zie bijgevoegde mailwisseling Graag hoor ik jouw opinie en die vai1jQ 24 die bij
opstelling van de brief van de Minister is betrokken hierover

Hartelijke groet

Van 11 io 2e | [CD
Verzonden donderdag 4februari 2016 17 02

Aanj I lQ 2e | | HBJZ

CC I iQ 2e KBS I iO C2e f BS r
I 1Q 2e I DON

Onderwerp FW Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Best^^^ten| 10 2e L

HBJZ

fibti2j iOK2ein DGRW RVR JUR10 2e

RWS is akkoord met in procedure brengen van een aparte AMvB voor het vergunningvrij maken

van een deel van het eiland van Lent

Hartelijke groet
||10 2e|jj

Vanj iQ 2e | BS
Verzonden donderdag 4februari 2Q16 15 44

Aan 11 I0 2e | CD

CC f I0 2e ^fBS |l I0 2e DON I

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lerlt Artikel 6 16 Waterbesluit

10 2e 1Q 2e DGRW

n0 2e I RVR JUR

Aparte AMvB lijkt mij prima
Grj50K2§

Van | io 2e |1 CD
Verzonden donderdag 4februari 2016 15 27

AanI iOK2e BS |

CCj 1Q 2e | BS [r^T0K^
f1QV2eHQ 2ein DGRW

UDONfll I0 2e ll RVR JUR

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

@Hdi|o^

Ik vind een aparte AMvB de beste optie
We lopen dan niet het risico dat we in een ander traject waarin wordt meegelift met een

lopende AMvB vertraging opiopen door wat dan ook

Als je akkoord bent laten we datlOKiJN^eten

@Ha l 10 2e |
Als jullle ook kunnen instemmen met dit voorstel laat jij heti|0 2^dan weten

Groet

Van| I I0 2e ] HBJZ I I0 2e timinienm nl]
Verzonden donderdag 4februari 2016 15 08

Aan || io 2e || CD | I0 2e HtbS
CC I 10K2e [ BS l 1Q 2e hov er

Onderwerp Rb Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

f10V2e[10 2el DGRW

10 2e | DON ll rrO 2e || RVR JURH^

Beste collega s

io 2e |en ik hebben zojuist met ons afdelingshoofd verschillende opties besproken om
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het eiland Lent aan te wijzen in bijlage IV van het Waterbesluit als vergunningvrij

gebied Gelet op de gevoelige bestuurlijke context en het belang dat wordt gehecht aan

de inwerkingtreding per 1 januari 2017 willen wij voorstellen een aparte AMvB op te

stellen voor het aanwijzen van het vergunningvrije gebied Wij nemen aan dat DGRW en

RWS met dit voorstel in kunnen stemmen Mocht dat niet het geval zijn dan horen wij
dat graag voor 11 februari

In deze AMvB willen we ook een puur technische wijziging van bijlage IV Waterbesluit

meenemen Dat betreft de aanwijzing van het gebied boven Kampen als vergunningvrij

gebied Dit gebied is thans reeds aangewezen als vergunningvrij gebied maardat is op

het verkeerde niveau gebeurd nu in de Waterregeling moet in het Waterbesluit

Groetenj iM2^

Van || 1Q 2e | CD [[
Verzonden dinsdag 26 januari 2016 8 30

Aan | Top^j | BS

CC I 10 2e \ io 2e HBJZ

DON

Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

rws nl110 2e

HBJZ I 10 2e

novzefioHZiT] dgrw10 2e

Gisteren met HJBZ |[g]Ig^ Bn I0 2e | en DGRV^^fl^K2e |’i de wijzigingen kaartbijiagen Wtw

besproken

Afgesproken is dat aanwijzing vergunningvrij en drogere oever gebied bij Lent per 01 01 2017

geregeld is

Voor de AMvB aanwijzing vergunningvrij gebied willerttlSH^n I 1 Q 2e 1de volgende opties voor

meeliften met andere AMvB s met hun leidinggevende l° 2f bespreken
• De AMvB regelende de normering van de hoogwaterveiligheid die in voorbereiding is

• De aanpassing van Barro die in voorbereiding is

• De AMvB normering regionale keringen die in voorbereiding is

Ook besproken is de optie van vaststelling van een aparte AMvB

Afgesproken is dat er binnen twee weken uitsluitsel is over de keuze van HJBZ

Parrallel aan de vaststelling van de AMvB kan de aanwijzing van het drogere oevergebied bij
ministeriele regeling plaats hebben

Het kaartmateriaai is beschikbaar gesteid door RWS ON

De toelichting geschreven omdat we al eerder in de startblokken stonden om dit te regelen

Gr

10 2eh

Vat^ I I0 2e I CD

Verzonden vrijdag 15 januari 2016 14 57

Aan I I0 {2e ^ BS
CCI 10 2e ^S
Onderwerp RE Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

HoEMII

Ik blijf je informeren over de voortgang

Zoals op 9 november vorig jaar met HJBZCdlgllljsfen HO ^ besproken is planning de wijziging
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betreffende het vergunningvrij gebied bij Lent per 1 januari 2017 te doen ingaan
Op maandag 25 januari aanstaande bespreken we of daar een aparte AMvB voor wordt

vastgesteld of dat we kunnen meeliften met een lopende AmvB

Het kaartmateriaal is ai gemaakt door RWS ON en gaat naar RWS CIV10 2e

De navolgende teksten hadden we al voor een eerdere wijzigings AMvB liggen De wijziging kon

toe nog niet worden doorgevoerd omdat nog overleg met Nijmegen liep

Tevens wordt met het onderhavige wijzigingsbesluit bijiage IV bij het Waterbesluit gewijzigd naar

aanleiding van de uitvoering van de maatregel Dijkteruglegging Lent Er wordt een vergunningvrij gebied

aangewezen op de betreffende kaart

12

Een primaire waterkering wordt bij Lent landinwaarts veriegd Door de uiterwaarden bij Lent wordt een nevengeu

paraiiei aan de Waai aangelegd Het nieuwe buitendijkse gebied maakt onderdeel uit van het opperviaktewateriichaam

Waai Het Rijk voert het waterkwaiiteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer van het opperviakte-

wateriichaam Waal Buitendijks ontstaat een gedeeltelijk hoogwatervrij schiereiiand dat bij hoogwater wordt ontsloten

door twee bruggen

Wljzigingen bijiage IV bij het Waterbesluit

in beginsei geldt voor aiie handeiingen in watersystemen waaronder het rivierbed en in dit gevai een schiereiiand een

vergunningplicht Artikei 6 16 eerste iid van het Waterbesiuit regeitvia bijiage iV bij het Waterbesluit de gedeeiten van

het rivierbed waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesiuit Handeiingen in watersystemen niet van

toepassing is Die paragraaf omvat het vergunningvereiste van artikei 6 12 van het Waterbesluit en de algemene regels

van artikei 6 15 van het Waterbesluit Bijiage IV maakt de aangewezen gebieden dus vergunningvrij voor wat betreft de

watervergunning

Met dit besluit is een kaartblad uit bijiage IV bij het Waterbesluit gewijzigd Op kaartblad 51 is een gedeelte van het

bovengenoemde schiereiiand aangewezen als gebied waarop paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van

toepassing is Rivierkundig gezien is dit gebied minder relevant voor de beschikbare ruimte in het rivierbed Om die reden

is het achterwege laten van een watervergunning op grond van paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet

bezwaarlijk [PM DGRW RWS Bestuurlijke afstemming afgerond ]

Artikei IV wijziging bijiage IV bij het Waterbesluit

Dit artikei vervangt een kaart in bijiage IV bij het Waterbesluit Kaart 51 die het centrum van Nijmegen en de plaats Lent

weergeeft wordt vervangen De nieuwe kaart toont de nieuwe feitelijke situatie aldaar en geeft aan welk deel van het

betreffende deel van het watersysteem vergunningvrij is op grond van artikei 6 16 eerste lid van het Waterbesluit
”

Op dit moment ligt het eiland van Lent al in beheergebied van Onze Minister zie bijiage Stcrt

Greet

Van I I0 2e | BS
Veraonden vriidaa ^5 januari 2016 13 57

Aan U i QX2e | CD
CC | I0 2e ^ BS

Onderwerp FW Vergunningvrij gebied Lent Artikei 6 16 Waterbesluit

Urgentie Hoog

DagfiOK^

Zoals net telefonisch besproken hieronder het akkoord van de beheerder RWS ON

Fijn dat jij en

de andere aanpassingen a g v de uitvoering van het programma RvdR van het kaartmateriaal

bij het Waterbesluit Mocht er om wat voor reden dan ook betrokkenheid van de BS nodig zijn
dan hoor ik dat graag Vanwege de gevoelige bestuurlijke context is het belangrijk dat dit

dossier snel en goed wordt afgehandeld en de wijziging per 1 1 2017 in werking treedt

1 iQ 2e n | HB3Z hier al mee bezig zijn en de beoogde wijziging meeloopt met

Houd je mij s v p op de hoogte van de voortgang
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Dank en groeten
|l0 2e|t

Van I 1Q 2e n BS

Verzonden vriidaq 15 januari 2016 12 05

Aan | I0 2e | BS
Onderwerp FW Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Urgentie Floog

Hodf^

Kun ji] hier iets mee

Gr 10 2e

Van | io 2e ^ON
Verzonden maandag 11 januari 2016 13 25

Aan l I0 2en fBSl

CC RVR

Onderwerp FW Vergunningvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit

Urgentie Floog

10 2e ON 10 2e

Hierbij mijn akkoord om het hoogwatervrije gedeelte van het eiland Veur Lent als

vergunningvrij gebied ingevolge artikel 6 16 Waterbesluit te laten opnemen zie bijiage De

basis hiervoor is de hoogtelijn van NAP 16 0m uit het UitvoeringsOntwerp van 29 oktober 2015

dat de gemeente Nijmegen aan RWS ON geleverd heeft en die gebruikt wordt voor de toetsing
door Deltares De wijziging betreft alleen het hoogwatervrije deel van het eiland dat ten tijde
van de projectbeslissing SNIP 3 als watervergunningsvrij toegezegd is dit komt overeen met

de brief van de Minister aan de gemeente Nijmegen van november 2015

Graag inbrengen in het Haagse wetgevingscircuit waarbij de wijziging op 1 januari 2017 in

werking zal treden zoals toegezegd in de brief van de Minister aan de gemeente Nijmegen van

november 2015

Aivast bedankt en groet

10 2e
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vers ag Verslag van overleg vergunningsvrij

gebied Veur Lent Datum

14april 2016

Bijlage n

Overleg vergunningsvrij gebied Veur Lent

11 april 2016

I iQ 2e Kgemeente Nijmegen

] gemeente Nijmegen

Omschrijving

Datum bespreking

Deelnemers

10 2e

10 2e 1C RWS ON

1Q 2e IKRWS ON

i0 2e j RWS ONAfschrift aan

l gemeente Nijmegen10 2e

De aanleiding voor het overleg is de bestuurlijke afspraak van 03 december 2015

om als RWS ON en gemeente Nijmegen gezamenlijk met een vergrootglas te

kijken naar het aanwijzen van het vergunningsvrije gedeelte van het eiland Veur

Lent

Vooraf heeft de gemeente Nijmegen drie vragen gestuurd
1 Welke stukken zijn betrokken bij de start van de procedure van begin dit jaar
2 Zijn dit ook alle relevante stukken

3 Wat is de analyse geweest om tot dit besluit te komen

Het verslag van het overleg is hieronder samengevat in de beantwoording van de

bovenstaande vragen

RWS ON heeft de volgende stukken voor het aanwijzen van het

vergunningsvrije gedeelte gebruikt
De projectbeslissing dijkteruglegging Lent van 05 april 2011 waarin toegezegd
wordt dat het toekomstige hoogwatervrije eiland als gebied ex artikel 6 16

Waterbesluit aangemerkt zal worden

Het UO van de gemeente Nijmegen van 29 oktober 2015

De hoogtelijn van NAP i 16 0m uit het bovengenoemde UO met twee

aanpassingen
• Bij Knodsenburg is de contour van de NAP 16 0m over de kruinlijn

van het eiland gevolgd en niet over de hoogtelijn van het eventueel te

vergunnen deel van het eiland

• Bij de percelen Oosterhoutse dijk 18 en 20 is de contour van de

NAP 16 0m over de kruinlijn van het eiland gevolgd en niet de lijn

achterlangs deze twee percelen

1
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Datum

14april 2016

2 Zijn dit alle relevant stukken

Volgens RWS ON zijn onder punt 1 genoemde stukken alle relevante stukken

Gemeente Nijmegen meldt dat ze bij de overdracht aan RWS ON op 31 maart

2016 de as built tekeningen overgedragen heeft Met verzoek aan RWS ON is om

de as built tekeningen te vergelijken met het UO van 29 oktober 2016 Actie

RWS ONi

3 Analyse van de totstandkoming van het besluit

I M zou uitzoeken of sinds de projectbeslissing dijkteruglegging Lent van 05 april
2011 een wijziging van wet en of regelgeving heeft plaatsgevonden rond de

aanwijzing van vergunningsvrije gebieden Het Rijk heeft deze actie uitgevoerd en

heeft geen wijzigingen kunnen vinden

Gemeente Nijmegen vraagt verder wat de achtergrond is om de hoogtelijn van

NAP i 16 0m te gebruiken voor de aanwijzing van het vergunningsvrije gebied
RWS ON antwoordt dat hiervoor uit twee redeneerlijnen te kiezen was

In de stukken van SNIP 3 wordt de hoogte van NAP 16 0m in diverse

rapportages genoemd als toekomstig hoogwatervrij terrain Deze is buiten in

het gebied ook daadwerkeiijk goed te onderscheiden als kruinlijn
Het maken van een fictieve lijn op basis van de MHW s uit de Hydraulische
Randvoorwaarden 2006 met daar bovenop diverse toeslagen conform het

geldende Ontwerpinstrumentarium
RWS ON geeft aan dat voor de eerste keuze is besloten omdat deze hoogtelijn al

in diverse stukken genoemd staat en omdat deze lijn praktisch in het veld

duidelijk te onderscheiden is als knik tussen het maaiveld van het eiland en het

talud van het eiland

Gemeente Nijmegen vraagt verder wanneer de stukken voor de aanwijzing van

het vergunningsvrije terrein exact de formele procedure in zullen gaan Dit is niet

precies bekend bij RWS ON en zal uitgezocht worden Actie RWS ON^ Bij de

afsiuiting van het overleg overhandigt RWS ON de kaart en tekst van het

ontwerpbesluit

Het verslag van het overleg zal ingebracht worden bij het overleg varj i0 2e

I I0 2e leg 10 2e |p 19 april 2016

Op 14 april 2016 heeft RWS ON op dit verslag de volgende reactie ontvangen van

gemeente Nijmegen e mail van

deze reactie

] RWS ON neemt kennis van10 2e

1 RWS ON heeft de 16 m i NAP contour van het UO vergeleken met die van as built Voor

het oostelijke deelgebied is er lokaal een zeer klein verschil 30 cm in het veld i e minder

dan 0 1 mm op de kaart van het Waterbesluit te weinig om de in procedure gebrachte
kaart daarop aan te passen
^ Uit navraag bij HBIZ blijkt dat er nog geen exacte datum bekend is Verzoek van RWS

ON aan gemeente Nijmegen om eventuele opmerkingen uiterlijk 1 mei 2016 door te geven

gericht aatj I0 2e |
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Datum

14april 2016
Het gevoigde intensieve proces tussen gemeente en RWS ON PDR in periode
voor het versturen van de brief van het college eind 2010 en voor de SNIP3

beslissing wordt in zijn geheel niet genoemd Zelfs de brief van ons college
van eind 2010 behoort blijkbaar niet tot de relevante stukken

Het verbaast ons dat RWS ON stelt dat er nooit overeenstemming is bereikt

over het kaartmateriaal zoals dat aan de brief van het college in 2010 is

gevoegd de gele banaancontour
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Annotatie Veur Lent art 6 16 overleg| io 2e |d d 2016 04 19

het volgende laten melden

dat het toelichtende gesprek heeft plaatsgevonden waarmee de actie van 3 december nu toch

echt afgerond is

dat hiervan een kort en bondig verslag is gemaakt waarin een tweetai acties resuitaat zie

voetnoten pius de reactie van GN op het verslag
dat RWS kennis neemt van deze reactie van GN

dat GN in de geiegenheid wordt gesteid om opmerkingen bij het ontwerpwaterbesluit door te

geven aan [

10 2e

10 2e

NB

De kaart plus tekst niet vooraf toesturen maar ter plekke ultreiken Dat hebben we richting
I iQ 2e ^p io 2e ppk gedaan
Dat hij dringend verzoekt om die uiterlijk 1 mei 2016 aan hem toe te sturen zodat de

opmerkingen zo nodig kunnen worden betrokken in het proces richting vergunningsvrij op 01

01 2017

NB

Dit is geen toezegging dat opmerkingen zullen worden gehonoreerd

Toelichting

RWS ON ziet het overieg van 11 aprii ji ais invulling van de afspraak van 3 december 2015

Deze actie is wat ons betreft daarmee afgerond
Het overieg was eenzijdig in zoverre datll io 2e

gegeven op de achtergronden bij de in procedure gebrachte contour

Op verzoek van HBJZ en DGRW hebben we de kaart en Waterbesiuit en bijbehorende tekst van

het ontwerpbesluit in het overieg aan gemeente Nijmegen overhandigd Ik wii je vragen

hetzelfde te doen in jouw overieg met| iOK2e [
Gemeente Nijmegen heeft in het overieg gevraagd naar het moment waarop deze stukken de

formele procedure zullen ingaan Ik heb dat na het overieg nagevraagd bij HBJZ Uitgaande
van 1 1 2017 vergunningsvrij moet de interne voorbereiding v66r de zomer gereed zijn
Concreter dan dat heb ik het nog niet gehoord
Het meenemen van gemeente Nijmegen in deze is te piaatsen in het licht van de Code

Interbestuurlijke Verhoudingen Dit betekent dat we meiden wat we van plan zijn dat is bij
deze na jouw overieg met I io 2e IgedaanJ en dat gemeente Nijmegen de ruimte

wordt geboden om haar opmerkingen mee te geven Dit Is lets anders dan indlenen van een

zienswijze We zullen uiteraard serieus naar eventuele opmerkingen kijken Mijn verwachting
is dat opmerkingen geen invioed zulien hebben op de contour zoais die er nu iigt Verzoek

gemeente Nijmegen om uiterlijk 1 mei 2016 opmerkingen aan jou door te geven Daarmee

druk op het proces houden

Andere vraag uit het overieg van 11 4 was of de contour van het UO van 29 oktober 2015

uitvoeringsontwerp basis voor afleiding van de in procedure gebrachte contour dezelfde is

ais die van as buiit fl51|]s dit nagegaan Conclusie ja die zijn voor 99 9 geiijk Kieine

afwijking 30 cm in het veid i e minder dan 0 1 mm op de kaart van het Waterbesiuit zit in

het deeiterrein aan de oostzijde van de Waalbrug Niet reievant om kaart hierop aan te passen

Na jouw overieg met | I0 2e |wil ik HBJZ DGRW en BS plus intern betrokken RWS

collega s informeren over stand van zaken m b t verslag en eventuele afspraken tussen jou
en j io 2e I

I]en[ I0 2e toelichting hebben

Over het verslag van dit overieg
• Insteek bij de verslaglegging was om deze kort bondig te houden

• Het concept verslag hebben we maandagavond 11 4 ais concept aan gemeente Nijmegen

gestuurd Op 14 4 hebben we hier een reactie op ontvangen We nemen hier kennis van Een

verdere reactie lijkt ons niet nodig
o Het gevoigde Intensieve proces tussen gemeente en H S ON PDR in periode voor het

versturen van de brief van het college eind 2010 en voor de SNIP3 besiissing wordt in

zijn geheel niet genoemd Zelfs de brief van ons college van eind 2010 behoort

biijkbaar niet tot de relevante stukken

o Het verbaast ons dat RIVS ON stelt dat er nooit overeenstemming is bereikt over het

kaartmateriaai zoais dat aan de brief van het college in 2010 is gevoegd de gele
banaancontour

• De acties uit het verslag zijn afgerond Resuitaat is ais voetnoot aan het verslag toegevoegd
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10 2eVan

Aan

DGRW

ioK3frrnT2a dgrw

nO 2ellOW2e^Cc HBJZ

Onderwerp
Datum

RE InwerkingtredingsKB

dinsdag 19april 2016 12 57 36

e’

Akkoord

10 2e

10 2e | 1Q 2efTQ 2^ I DGRW

Verzonden dinsdag 19 april 2016 12 01

AanH^
CC mOK2e |1Q 2e

1Q 2e DGRW

HBJZ

Onderwerp FW InwerkingtredingsKB

| 10 2e |

Erzijn nog wat kleine aanpassingen gedaan Ik begrijp dat jouw akkoord voldoende is

vandaar nogmaals even het verzoek

Groet Ki0 2e |

Van 10 2e |10 2e

Verzonden dinsdag 19 april 2016 11 52

Aan

CC [ lQ 2e I ^RVR JURILT lQ 2e [J HBJZ

Onderwerp RE InwerkingtredingsKB

HBJZ

10 2e1 10 2e | DGRW

10 2e || DON || 10 2e || CD

Hallo l IO 2e |

Zou je deze willen voorleggen aan| iOK2e p in overleg meH10 2^| de beslisnota een stuk

ingekort

Groet | 10 2e | |

2e | i0 2eP0 2e q DGRW

Verzonden dinsdag 19 april 2016 11 12

HBJZ

CC |I lQ 2ej^ fRVR JUR r 1Q 2e »

Onderwerp RE InwerkingtredingsKB

iIQT«51

Aan irTT0 2^Q 2e

]] HBJZ OmOCD0N 10 2e ikDl

Hallo l i0 2e L

Wat is de definitieve tekst Als ik het nog voor medeparaaf moet voorleggen moet ik het

wel voor 13 uur hebben

Groet | iOK2e

Van y io 2e J HBJZ

Verzonden maandag 18 april 2016 16 42

Aan |TfW2e llOX2e

ClQ 2ea CD

CC [I iQ 2e TIRVR JUR

Onderwerp RE InwerkingtredingsKB

10 2ep0 2e] DGRWHBJZ DON I io 2e10 2e

Ha| 10 2e |

Dank voor de stukken Ik heb een paar tekstvoorstellen voor de nota Ook heb ik een

vraag in de nota opgenomen
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GroetentUMB

Van 10K2e |10 2e HBJZ

Verzonden maandag 18 april 2016 14 46

f10V2efTOl 2er| DGRW HBJZ I I0 2e DON | lQ 2eAan 10 2e

CD

CC |I
10 2^ fj RVR IIIR

Onderwerp InwerkingtredingsKB

Beste alien

Bij dezen nogmaals de stukken voor de inwerkingtreding van het Besluittot

inwerkingtreding van de artikelen I onderdeel A en IV van het Besluit van 3 december

2015 tot wijziging van de bijiagen I en II bij de Waterwet en van het Besluit van 2 maart

2015 tot wijziging van de bijiagen I en II van de Waterwet Stb 2015 110

aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016 Stb 2015 498 voor de maatregel

Dijkverlegging Voorster Klei

Jullie hebben er al eens naar gekeken en naar aanleiding daarvan heb ik als

belangrijkste wijziging een toelichting aan het besluit toegevoegd Zouden jullie nog

een laatste blik kunnen werpen op het document en waar nodig opmerkingen kunnen

maken Indien er geen opmerkingen zijn zou ik

medeparaaf door te geleiden naar

willen vragen de stukken voor

10 2e

Gezien de komende afwezigheden van de minister en de deadline van DBO van 21 april
voor 12 00 uur voor afdoening voor half mei zou ik willen vragen om dit voor die tijd af

te ronden Ik hoor graag van I0 2e [hoeveel tijd er nodig is voor een medeparaaf voor

het geval | ioX2e | en of] io ^ er op bepaalde dagen tijden niet zijn

Met vriendelijke groet

1Q 2e
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