
en dat levert dus geen extra werk op De Rijkskanaaldijken

zijn nieuw t o v RORl Wei is voor RWS duidelijk welke

keringen het betreft voortkomend uit de Waterwet Samen

met de provincies zal worden bekeken in hoeverre de

overstromingsscenario s beschikbaar zijn of zuilen ze

beschikbaar worden gemaakt Daarbij zijn de provincies

wetteiijk gezien verantwoordelijk voor het ieveren van de

scenario s en het maken van de kaarten RWS levert de

randvoorwaarden

De VNG geeft aan dat de kaarten een grofmazig beeld

opieveren Als er straks meer gedetailleerde uitkomsten van

de stresstesten beschikbaar komen kan het gebeuren dat

de beelden niet overeenkomen Het is daarom beiangrijk om

goed te communiceren wat deze beeiden nu wei en niet

precies zijn De VNG is blij met het besluit om dit verder in

het kiimaatadaptatiespoor uit te werken

io 2e lenW6 Handreiking

beoordeling lozingen

RWS kan instemmen de handreiking en de doorgeleiding
naar PT breed En pieiten voor integrate in het bestaande

Handboek immissietoets

Vewin is blij met het stuk en pieit ook voor integrate in het

bestaande handboek En geeft daarnaast aan dat onder punt
8 Financiele gevolgen wei erg zuur staat dat dit zal zorgen
voor extra doorlooptijd TerwijI het er ook voor zorgt dat er

veel betere beslissingen worden genomen

irt

Drinkwaterkwaliteit

10 2e7 Overdracht van

wegen die in het

beheer zijn bij
waterschappen naar

gemeenten

Dit punt wordt bilateraal UvW en VNG opgepakt Hoeft niet

naar Pt breed en SGW UvW

8 Beleidsregels Grote

Rivieren

De insteek om PT breed in te laten stemmen met de nieuwe

beleidsregels en niet eerst langs Stuurgroep Water

hoeven zodat ze per 1 juli in kunnen gaan Dit laatste is in

ieders belang want de aanpassing betekent op een aantal

punten een verruiming van de mogelijkheden voor

initiatiefnemers en de volgende mogelijkheid voor

aanpassing van de regels is dan pas weer 1 januari Daarbij
is het argument dat de regels aangepast zijn conform

besluit Minister Bij de aanpassing van de regels is RWS

nauw betrokken geweest en de keuze om niet langs SG
water te gaan als PT breed instemt is ook in overleg met

RWS gegaan

10 2e

lenW

Te overwegen is om dit wei ter info naar de SGW te sturen

9 Ter kennisname

stukken

PT breed

a Verslag PT breed 13 maart 2018

b Voortgang en conclusies cluster MRE

Aandachtspunt VNG is geen lid meer van MRE

terwiji daar wei gesproken wordt over

waterspeelplaatsen

PT breed en SGW

c Verslag SG Water 4 april 2018

d Proqrammaplan Ons Water contactpersoon Julie

lOK2e | lenW

236416 0256



In een directeurenoverleg zal besloten worden over hoe we

verder gaan met het traject 0ns Water Dat overleg moet

nog gepland worden
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hOK2etVan

Aan

DGRWn 0u2eT

10 2e I DGRW r DGRW10 2e

1 10^ t IV[10n 2eCc Zel rt \ WL i 10 2eI1U

z MBJZ | 10K2e pa
RE BGR aanpassing in PT breed en evt stuurgroep

woensdag 6 juni 2018 08 42 05

Befiluit wn^ininn Rnr ivm verrmiminn mnneiiikheden entwikkelinaen rivie dery

Onderwerp

Datum

Bijiagen

GoedemorqeJ^ ^
OK^^I

Toch nog een kleine aanvulling op de email van gisteravond Ik had het daar over het

aanbiedingsformulier maar was vergeten dat er een wat recentere versie van het stuk zelf is

De versie die ik eerder stuurde van het BGR voorstel moet nog vervangen worden door de

bijgevoegde nog iets aangepaste versie die ik gisteren ontving van HBJZ en die nog de

juridische toets heeft ondergaan

met vriendelijke groet

t10X2e I

10 2etel 316

] DGRWVan 10 2e

Verzonden dinsdag 5 juni 2018 19 46

Aan | io 2e DGRW | I0 2e g minienm nl

DGRW | io 2e g minienm nl

VVL CZ

10 2e
^

1 DGRW

| rws nl

CC 10 2e

10 2e I| i0K2e |g minienm nl

[10X2e | 10 2e ^rws nl 10K2e j 1Q 2e

| I0 2e pminienm nl I iQ Hio 2e CD | 1Q ^

io 2e DGRW 1 io 2e Pminienm nl

Onderwerp BGR aanpassing in PT breed en evt stuurgroep

10 2e

HBJZ

| rws nl 10 2e

Beste i0 2e

De aanbieding van de BGR aan het PT water kan blijven zoals het is Weliswaar hebben enkele

leden van de begeleidingsgroep o a prov NB en prov GId vandaag de uitdrukkelijke wens geuit
dat meer duidelijkheid wordt geboden over een gebiedsgerichte benadering en compensate van

waterstandeffecten op gebiedsniveau en gevraagd om hierover tekst op te nemen in de

Toelichting op het wijzigingsvoorstel maar dat is een zaak die vooral de uitvoeringspraktijk
betreft door de vergunningverlener RWS en moet worden opgenomen in de aanpassing van de

bestaande Handreiking voor de vergunningverlening
Er is gerede kans dat IPO in PT hiermee komt We kunnen in de annotate voor de VZ hier op

ingaan

M vr gr
|10 2eD
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l 1Q 2e i ^ DGRWVan

Aan

Onderwerp

Datum

hbjz

Onderdeel H bijiage 2

donderdag 7 juni 2018 13 37 20

Hoi | 1Q 2et

Excuses maar ik heb vandaag dus toch nog weer meer projecten binnen gekregen van de

verschiliende gemeenten Het is wei een beetje irritant ik denk dat ze mijn brief niet hebben

ontvangen en dan nu via de provincie nog even doorgeven waar nog aan gewerkt wordt

De provincie heeft ook als vraag gesteld waar nog aan gewerkt wordt en nu weet ik dus ook

niet hoe ver de projecten zijn en of er dus al een watervergunning is verleend dan hoeven ze

er helemaal niet op Ik krijg domweg iocaties door Het zijn de voigende

Gouda

Asfaitcentraie Gouda

Gouderaksedijk
Schieiands Hoge Zeedijk

Capeiie aan den IJssel

Nijverheidsstraat Vuykterrein
Project AlbatrosAVC

11 1 10 2 gNu zijn het er dus aiweer 13 in totaal

11 1 10 2 g

Graag je reactie en sorry dat het zo ioopt

GroetenfEIgg^

Afdeling Waterveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DGRW

T 31 0 6ni0j^

206262 0258



Van

Aan

nuKzei

rTOK2e
T0TT2e liiiaigaBl10 2eLDGm [ [IBIKiBIIga]mz noK2ei ^fONV

fwvulunze

Cc

Onderwerp

Datum

Bijiagen

FW BGR wijziging IPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

dinsdag 12juni 2018 16 52 59

BGR wiiziaina IPO reacMe PT hrsed 12 6 201S odf

RE voorbeelden rnsg

PT bread msQ

Hallo collega s

IPO kon vandaag in PT breed niet akkoord gaan met ons wijzigingsvoorstel BGR op grond van

bijgaande door mij gescande en van aiineanummers voorzien advies aan de IPO

vertegenwoordiger Afgesproken dat we nog deze week proberen een opioss nq te vinden

Ik heb alDaarvoor wil Ik gesprek proberen te regelen met waarschijnlijk
gevraagd of Ik bij hem moet zijn En Ik wil de alinea s voorzien van reactie

Daarvoor graag jullie hulp

10 2e

Alinea 8b concreet voorstel van IPO gearceerd Vraag is of dit kan Ze denken dat het

omzetten van enkelvoud naar meervoud van art 6 d wijzigingsvoorstel onder I E6 sub 4 niet

voor niets is Op dat punt ontbreekt ook een toelichting Kunnen we dit er van niaken ^k denk

het en hoop het want dan kunnen we ze dat geven Misschien moet het[
voorstel vervallen want zou denk ik met meer dan een vergunningen maar wel gecodrdineerde
of gebundelde aanvraag moeten

iOK2e | e a wat denk jij

t11 1 10 2 g hun

Waar mogelijk graag jullie aanzetten voor een reactie op de relevante alinea s

Voor alinea 10 heb ik deze morgen van io 2e ^oorbeelden van knelpunten bij RWS
Zuid gekregen l io 2e zijn er meer vooroeeiaen te geven Volgens mij is dit een sterk punt
richting IPO want ze zeggen weer dat het opiossend vermogen gering is Duidelijke voorbeelden

van opiossingen die zij nu tegen willen houden lijkt me ons punt kracht bijzetten en blijk geven
dat wij wel opiossend vermogen hebben

met vriendelijke groet en dank bij voorbaat

1Q 2e 1

tel 311 10 2e

Van l io 2e | | io 2e ^gmail com

Verzonden dinsdag 12Juni 2018 16 22

] DGRW 1 iQ 2e ^minienm nl

Onderwerp BGR wijziging IPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

Aan 10 2e

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

236414 0259
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IdgrwVan

Aan

1 UK

JJUJ^ZS} pjj
iiij zei rt nrsRWCc

Onderwerp
Datum

RE voorbeelden

dinsdag 12juni 2018 12 54 07

Dank je 10 2e

met vhendelijke groet

10X2e I

tel 31C 10 2e

rws nlVan

Verzonden dinsdag l^juni 2U18 12 42

Aan

Onderwerp voorbeelden

10 2e

] DGRW 1 I0 2e | minienm nl10 2e

Hallo |10 2e|^

Hierbij ook per mail

1 Aanvraag watervergunning van de gemeente Peel en Maas voor een uitkijktoren is

aangehouden beslistermijn is verlengd omdat deze niet past in huidig beleid Wacht

op aanpassing extensieve recreatie Uitvoering was voorzien midden juni
Bestuurlijk gevoelig

2 Aanvraag watervergunning van Waterschapsbedrijf Limburg voor realisatie

zonnepanelen bij RWZI Roermond vanuit duurzaamheidsopdracht Voorziene uitvoering
September 2018

Bestuurlijk gevoelig

3 Aanvraag watervergunning van Waterschapsbedrijf Limburg voor realisatie

zonnepanelen bij RWZI Gennep vanuit duurzaamheidsopdracht Voorziene uitvoering
September 2018

Bestuurlijk gevoelig

236414 0259



Van

Aan

DGRWn 0

nu 2e tbrabant nl

12113110 2e [Cc iluxze n npsRW

Onderwerp
Datum

PT breed

dinsdag 12juni 2018 15 07 08

10 2e

Ik ontving zojuist in PT breed van IPO 2 pagina s ipo reactie Afgesproken is dat ik

hiernaar kijk om te zien of er deze week een oplossing kan worden gevonden
Moet ik daarvoor bij jou zijn
Groet

^10 2e^

10K2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat Generaal Water en Bodem

Directie Waterveiligheid Klimaatadaptatie en Bestuur

Afdeling Waterveiligheid
Nederland

H 10 2et

236414 0259



lOK^^e ^ fnNlVan

Aan

Onderwerp

Datum

HBJZ

RE BGR wijziging IPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

woensdag 13 juni 2018 09 47 07

fCDl |UuX^0 2e

Dag I 10 2en

Ben het met je eens dat de wijziging van de toelichting na het schrappen van de hele

zinsnede ‘het totaal aan initiatieven per saldo’ voor het IPO waarschijnlijk niet voldoende

is om toch in te stemmen Ik vraag me dan ook af ofwe niet voldoende houvast hebben

aan het woord ‘nergens’

Want ons belang bij het opbossen van activieten in een gebied spaan is dat deze

uiteindelijk nergens en nooit tot opstuwing leiden uitgezonderd de benedenstroomse piek
van rivierverruimende maatregelen Als hieraan wordt voldaan heb ik geen probleem met

het opbossen van activiteiten in een gebied hoe groot dat ook is

Ik zou dus wel kunnen leven met enkel schrappen van het begrip ‘per saldo’ omdat dat

een dubbeling is met ‘het totaal aan initiatieven’ en daardoor tot onduidelijkheid leidt

NB bij HWBP dijkversterkingsprojecten gaat het ook om trajecten van 15 25 km waarin

opstuwende activiteiten op allerlei locaties gecompenseerd worden met enkele

compenserende maatregelen

Groeten

Van I 10 | 1QK2^ CD H iQ 2e t rws nl

Datum woensdag 13 jun 2018 9 25 AM
_

Aan no 2e]| lOK^e | qn •{
10 2e

Onderwerp RB BGR wijziging IPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

]Srws n1 1 Q 2eno 2e HBJZ10 2e

h minienTn n1

nag 10 2e enl lQ 2e l

10 2e

11 1 10 2 g

206264 0260



Zie mijn voorsteltekst in het blauw

11 1 10 2 g

Met vriendelijke groet

10 2e

M Q 2gT

Van

Verzonden dinsdag 12 juni 2018 16 53

| 10 2e |^CD | IO 2e |p 1Q 2e |^
DGRW

OndeiTAferp FW BGR wijziging IPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

n DGRW [[ Pminienm nll

n DGRW [10X2^ io 2a^fON |l io 2e ii

1Q 2e 10 2e

Aan ll 10 2e |1Q 2e 10 2e

rwvL

CC 10 2e

Hallo collega s

IPO kon vandaag in FT breed niet akkoord gaan met ons wijzigingsvoorstel BGR op grond van

bijgaande door mij gescande en van aiineanummers voorzien advies aan de IPO

vertegenwoordiger Afgesproken dat we nog deze week proberen een opiossinq te vinden

Daarvoor wil ik gesprek proberen te regelen met waarschijnlijk 1 1 Q 2e [ jk heb al

gevraagd of ik bij hem moet zijn En ik wil de alinea s voorzien van reactie

206264 0260



Daarvoor graag jullie hulp

11 1 10 2 g

io 2e le a wat aenk ji] i

Waar mogelijk graag jullie aanzetten voor een reactie op de relevante alinea s

Voor alinea 10 heb ik deze morgen van

Zuid gekregen l iQ 2e zijn er meer voorbeelden te geven Volgens mij is dit een sterk punt
richting IPO want ze zeggen weer dat het opiossend vermogen gering is Duideiijke voorbeeiden

van opiossingen die zij nu tegen wiiien houden iijkt me ons punt kracht bijzetten en blijk geven
dat wij wei opiossend vermogen hebben

voorbeeiden van knelpunten bij RWS10 2e

met vriendelijke greet en dank bij voorbaat

t10X2e

tei 31 6 10 2e

Van io 2e ^[c| io 2e ggmail com

Verzonden dinsdag 12Juni 2018 16 22

Aan DGRW 1 I0 2e | minienm nl

Onderwerp BGR wiJziging iPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

10 2e

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

206264 0260



10 1 26^Van

Aan DGRW

t10l 2elCc HBJZ

Onderwerp
Datum

Bijiagen

RE Onderdeel H bijiage 2

woensdag 13 juni 2018 11 36 19

Beslisnota wiiziaina Bar nav evaluatie opn^tl Q ^^OCX

Hoi |1QX2e|^

Hierbij een alinea op de Nota aan de minister over het vervoigproces Na ons gesprek morgen
met het IPO kunnen we dit afmaken

GroetendMH

Van | 10 2e |j 1Q 2e | H BJZ

Verzonden dinsdag 12 juni 2018 11 21

Aan I I0 2e
^

\ dgrW I0 2e nS minienm nl

Onderwerp RE Onderdeel H bijiage 2

HaiidESS

Je hebt gelijk ais het er nu ook ai zo staat kan het in ieder gevai geen kwaad het gewoon zo te

iaten Ik heb het voorstei weer aangepast dit zou het dan moeten worden ©

Hoe staat het verder met het proces Ik hoor het graag wanneer het stuk naar de minister kan

Zoais DBO vorige week aangaf moeten de stukken die voor het reces afgedaan moeten

worden uiteriijk 25 juni 12 00 uur worden aangeieverd Maar omdat dit voor 1 juii geregeid
moet worden gaan de stukken het iiefst zo snel mogeiijk

Daarom hierbij ook de beslisnota voor de minister Ais je hiernaar kan kijken en kan aanvuilen

over de afetemming van het ambteiijk proces graag dan kunnen we die ook aivast aftikken

zodat het sneiler de iijn in kan

Greet [T0K2^

Van | iQ 2e
^

dgRW

Verzonden donderdag 7 juni 2018 13 37

Aan l 10 2ej|] 10 2e HRi7 1 10 2e

Onderwerp Onderdeel H bijiage 2

I0minienm nl

Hoi 10 2e

Excuses maar ik heb vandaag dus toch nog weer meer projecten binnen gekregen van de

verschiliende gemeenten Het is wei een beetje irritant ik denk dat ze mijn brief niet hebben

ontvangen en dan nu via de provincie nog even doorgeven waar nog aan gewerkt wordt

De provincie heeft ook ais vraag gesteld waar nog aan gewerkt wordt en nu weet ik dus ook

niet hoe ver de projecten zijn en of er dus ai een watervergunning is verleend dan hoeven ze

er helemaal niet op Ik krijg domweg iocaties door Het zijn de voigende

Gouda

Asfaitcentraie Gouda

Gouderaksedijk
Schieiands Hoge Zeedijk

Capeiie aan den IJssel

Nijverheidsstraat Vuykterrein
Project Albatros YVC

Nu zijn het er dus aiweer 13 in totaali Ik stei voor om gewoon het geheie iid H ais zodanig te

iaten staan Projecten uitvoeringscontract Hoiiandsche IJssei

236413 0261



Graag je reactie en sorry dat het zo loopt

Groeten I5E2i

1U Ze

Afdeling Waterveiligheid
Ministerle van Infrastructuur en Waterstaat | DGRW

T 31 0 6 10 2e

236413 0261



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIO

Rijnstraat 8

Den Haag

Contact persoon

1O02e ^^^

M 31 0 6 10 2e

JJminienm nl

Deslisnota
I nuKzg

Datum

18 mei 2018

Wijziging Beieidsregeis grote rivieren
Kenmark

IENW BSK 2018 84564

Bijlage n

1

Inleiding
In 2016 heeft een evaiuatie van de Beleidslijn grote rivieren plaatsgevonden
De Beieidsiijn grote rivieren bevat een kader voor het beoordeien van de

toelaatbaarheid van nieuwe activiteiten of wijziging daarvan in het rivierbed

van de grote rivieren Daarbij is ook gekeken naar de Beieidsregeis grote
rivieren Bgr die het kader geven voor het verlenen van watervergunningen
in het rivierengebied door Rijkswaterstaat De conclusie van de evaiuatie was

dat op punten meer ruimte geboden kan worden voor ontwikkelingen zonder

dat dit ten koste gaat van het waterbelang Bijgevoegd besluit verwerkt die

verruiming in de Bgr

Geadviseerd besluit

Indien akkoord bijgevoegd ontwerpbesluit en de toelichting te ondertekenen

Beslistermijn
Gezien de geplande inwerkingtreding per 1 juli 2018 is ondertekening voor 15

juni gewenst

Argumentatie
De Bgr maken onderdeel uit van de genoemde beleidslijn en richten zich op

handhaving van de veiligheid van het achterland tegen overstromingen vanuit

de grote rivieren Hierdoor gelden randvoorwaarden voor activiteiten in het

rivierbed De eerste randvoorwaarde is het behouden van de beschikbare

afvoer en bergingscapadteit van het rivierbed onder normaie en maatgevende

hoogwaterstanden De tweede randvoorwaarde is het tegengaan van

ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en

verlaging van het rivierbed onmogelijk maken

In 2016 is de Beleidslijn grote rivieren geevalueerd Een van de redenen

daarvoor was dat er signalen waren over de werking van de Bgr en over het

feit dat nieuwe beleidsontwikkelingen in ruimtelijke ordening en waterveiligheid
een evaiuatie zinvol maakten De conclusie was dat de doelen uitgangspunten

Pagina 1 van 3
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en opzet van de Bgr breed worden onderschreven De waterveiligheidsdoelen

zijn goed geborgd Echter de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen
dan wel de mogelijkheden om een integrale afweging te maken tussen de

waterveiligheidsdoelen en ruimtelijke ontwikkelingen werden als beperkt
ervaren Binnen het doel en de randvoorwaarden van de Bgr zouden meer

initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden dan waarvoor de Bgr tot de

inwerkingtreding van het onderhavige besluit ruimte boden Door de Bgr aan te

passen krijgen initiatiefnemers meer bewegingsvrijheid om ruimtelijke

ontwikkelingen te ontplooien Dit komt ten goede aan de vitaliteit en de

ruimtelijke kwaliteit van het rivierbed

Met het onderhavige besluit is op een verantwoorde manier meer ruimte

gegeven aan activiteiten in het rivierengebied voor zover initiatieven passen

binnen het doel en de randvoorwaarden van waterveiligheid

Politieke context

Er is weinig sprake van politieke spanning omtrent de Bgr Door meer ruimte te

bieden in het rivierbed voor duurzame energievoorzieningen wordt wel

uitvoering gegeven aan het regeerakkoord op het punt van duurzame energie

Kader

De Bgr worden toegepast bij de beoordeling van aanvragen voor een

watervergunning op grond van de Waterwet voor activiteiten in het rivierbed

De Algemene wet bestuursrecht biedt een grondslag voor het vaststellen en

wijzigen van beleidsregels voor de uitoefening van eigen bevoegdheden die al

dan niet gemandateerd zijn

Krachtenveldf afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Krachtenveld Initiatiefhemers van ontwikkelingen in het rivierbed hebben

voordeel van dit besluit aangezien er meer mogelijkheden ontstaan Het

waterbelang blijft voldoende geborgd

Afstemming Het besluit is tot stand gekomen in samenwerking met RWS

RWS acht de wijzigingen uitvoerbaar

Op 5 juni 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de IPO de VNR

en Waterschappen De koepels kunnen zich vinden in de aanpassing van de

regels echter zijn zij nog wel bezorgd over de hun betrokkenheid bij het

vervoigtraject Voor het realiseren van de afspraken uit de Stuurgroep Water

van 29 maart 2017 zullen wij voorstellen om een nieuwe samenstelling van de

begeleidingsgroep te maken en hier van tevoren een gezamenlijk proces voor

in te richten

Burgers De wijziging van beleidsregels heeft voor de gewone burger geen

gevolgen Het rivierbed blijft behouden er worden alleen lets meer

mogelijkheden geboden voor initiatiefnemers

Implicaties apparaat en finanden De wijziging heeft geen gevolgen voor het

apparaat of finanden RWS voert de Bgr al uit en blijft dit doen

Juridische implicaties Voor de beoordeling van aanvragen voor een

watervergunning vormt de Waterwet en de daarop gebaseerde regelgeving het

afwegingskader Zonder aanpassing van de Bgr kunnen nieuwe inzichten voor

de beoordeling niet worden meegenomen in de beoordeling van aanvragen
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Van

Aan

fTQ1 2e i I I DGRW

TlOK2eflO 2e

t 1ui 2e1 e

I HBJZ

Cc DGRW

Laatste putiten Bgr nog geen officieel akkoord

donderdag 14jutii 2018 17 21 45

Onderwerp
Datum

Hoi| 10 2e ^

Graag de beslisnota laten tekenen door |P0 2d^ ik stuur hem alvast een e mail dat ti0 2e

akkoord is

Graag geel stukje opnemen in besiisnota vender akkoord

11 1 10 2 g

Heb nog GEEN definitieve bevestiging van IPO Ik stuur dit zsnn door als ik het heb

GroeterpKl |

Afdeling Waterveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DGRW

T 4 31 0 6 10 2e

206266 0262



f1Q 2e i I I DGRW

IVdgrw
Van

Aan

10l 2elCc 10 2e ] DGRW [ 1^ DGRW r 10 2e l HBJZ

Onderwerp
Datum

Medeparaaf beslisnota beleidslijn grote rivieren

donderdag 14jutii 2018 17 27 42

Halldtl0 24

Morgen of begin volqende week ontvang je een beslisnota van HBJZ over de aanpassing van de

beleidslijn grote rivieren en ik hebben hier de afgelopen tijd aan gewerkt samen met

RWS en HBJZ | lO ^is op de hoogte en akkoord

Groeten |iggg|j

1U 2e

Afdeling Waterveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DGRW

T 31f0 q 10 2e

206267 0263



fT DGRWVan

Aan

flQKZei

rlm ^ei0 2e HBJZ

Cc 1U 12e fOIMl

Onderwerp
Datum

Prioriteit

RE BGR wijziging IPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

donderdag 14jutii 2018 13 19 05

Hoog

Hoi | 10 2e^

Vanochtend hebbenjFQ 2et|en ik overleg gehad met het IPO en ze zijn akkoord dat we de regels
gaan invoeren Althans nog niet offideel dat gaan ze vandaag of morgen bevestigen Als we

die bevestiging hebben dan kunnen we het de lijn in sturen Ik zou wel willen voorstellen om

alies alvast klaar te hebben liggen zodat het alleen een druk op de knop wordt voor ons Ben je
het daarmee eens

Wat we vanochtend hebben afgesproken is dat jouw voorstel voor aanvulling op de toelichting
wordt overgenomen En ik zie dat je Hollandse IJssel weer hebt teruggezet uit bijiage 2 fijn en

prima

Ik zal nog een aanvulling doen op de nota en dan ligt dat volgens mij ook klaar Zal wel goed
zijn als er ook een mede paraaf komt van | 10 2e | en o1^no 2l|| hoe had jij dat in gedachten

Ik ga nu naar de nota kijken en dan stuur ik je dat ook nog toe

Groeteii[Mig

Van

Verzonden woensdag 13 juni 2018 11 06

Aanjl iOK2e I | dgRW I0 2e lSminienm nl no 2e» | io 2[d^^DN

r| DGRW | io 2e Pminienm nl

] WVL

HBJZlee

l I0 2e ^rw5 nl

1D 1 1QW1 [CD 1 I0 2e ^rws nl [

| rws nl

Onderwerp RE BGR wijziging IPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

1Q 2e

1 1Q 2e

10 2e

Hoi

Inderdaad jammer dat het zo moet lopen Een toevoeging in de toelichting over artikel 6

onderdeel d oud is zoals gezegd niet nodig maar ook niet per se bezwaarlijk Wat we

hierover zouden moeten zeggen is echter geen nieuwe informatie Daarom was destijds ook

ons voorstel om daar niet specifiek op in te gaan en het hooguit terug te laten komen in de

Hand reiking

Het volgende voorstel zou ik kunnen opnemen in de aanpassing van de Bgr Het is een iets

aangepaste tekst ten opzichte van het IPO

11 1 10 2 g

Ik hoor graag of deze tekst dan kan of hoe het anders moet want de e mails over en weer zijn
voor mij niet heel verhelderend wat we er nu mee moeten

Wat betreft de andere punten heb ik niet veel in te brengen het zijn met name beleidsmatige
en communicatievragen Alleen over de punten 10 en 11 kan ik nog iets zeggen
Ad 10 Inwerkingtreding per 1 juli is wenselijk maar niet strikt noodzakelijk Zeker gezien de

206268 0264



strakke termijn is het goed mogelijk dat we 1 juli niet meer halen We hoeven daardoor niet per
se door te schuiven naar 1 oktober 2018 of 1 januari 2019 De systematiek van vaste

verandermomenten geldt niet per definitie voor beleidsregels Het is alleen wel wenselijk om

momenten van veranderingen in regelgeving voor burgers en bedrijven overzichtelijk te

houden en om veranderde regels niet meteen na publicatie in werking te laten treden maar

mensen daarvan ook op de hoogte te iaten komen voordat de regels gelden Er kan alsnog voor

gekozen worden om de SG Water we mee te nemen en de minister later te laten tekenen het

enige probleem is dat er dan eigenlijk geen tijd meer is om de wijziging voor de zomer vast te

stellen omdat de minister dan met reces is tot eind augustus
Ad 11 Voor aanpassing van de kaarten is inderdaad ook een wijzigingsprocedure nodig met

eenzelfde vergelijkbaar traject en formele vaststelling door de minister

Ter info voor zover nog niet bekend aanlevering voor stukken die voor het zomerreces

afgedaan moeten worden moeten uiterlijk 25 juni voor 12 00 uur bij DBO worden aangeleverd

Met vriendelijke groet

10 2e

Van |l iQ ge | | dgRW

Verzonden woensdag 13 juni 2018 10 22

Aan l 10X2e|^|^0 2^^ ^nN j 10 2e B rws nl

| I0 2e Dminipnm nl [sjoj 2ej]lQ 2e

j jp_ ge | iQ 2e rws nl

| rws nl

Onderwerp RE BGR wijziging lPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

] DGRWn0 2e

t miniennn nl

] WVL
1Q 2e

10 2e

10 2e

Hoip10 2e[j

Ik lees geen nieuwe dingen in de notitie dan die we al hebben gehoord vorige week en volgens
mij kunnen we overal een goed antwoord op geven Hierbij mijn bijdrage

Alinea 5 casestudie aanvulling
Er is inderdaad een aparte werkgroep casestudie die de offerte heeft beoordeeld en het

conceptrapport heeft gezien Het eindrapport is op 4 juni opgeleverd een dag voor de

bijeenkomst Het eindproduct moeten we nog bespreken in de werkgroep De stand van zaken

is gedeeld tijdens de begeleidingsgroep in januari en na de bespreking met de werkgroep willen

we het uiteraard weer met de begeleidingsgroep delen

Alinea 13 en 14

Wij kunnen ons een actieve rol voorstellen van de begeleidingsgroep Deze actieve rol moet dan

ook van alle partijen aanwezig zijn Ons voorstel is om een nieuwe begeieidingsgroep samen te

stellen waarin alleen de actieve deelnemers plaatsnemen Het komende traject zal vooral

gericht zijn op de uitvoeringspraktijk en binnen het ministerie moeten we kijken naar de

rolverdeling tussen DGWB en RWS Uiteraard zuilen de uitkomsten van de case studie gedeeld
worden @ lio 2e|j we kunnen het eindrapport ook meenemen morgen Wat mij betreft kunnen

we de provincies begeleidingsgroep meenemen in de opstartfase van onderzoek

bergend stroomvoerend regime Oppakken van de nieuwe normering staat gepland in 2019

Alinea 15

Het ministerie neemt regie op de uitvoering het afronden van de aanpassing van de

beleidsregels is hier een voorbeeld van De volgende stap is de gebiedsgerichte benadering
verder vormgeving en we wiiien dit oppakken samen met de andere actieve partijen Nieuwe

samensteliing van begeleidingsgroep lijkt noodzakelijk en daarbij ook bespreking over ieders

rol en verantwoordelijkheid binnen deze begeieidingsgroep

GroetendMi

Van I io 2e | ON i io 2en

Verzonden woensdag 13 juni 2018 08 56

Aan

l5 rws nl

DGRW 1 I0 2e minienm nl

DGRW j lQ 2e

lQ 2e HBJZ

j minienm nl lS minienm nl10 2e 10 2e
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10 | 1Q 2e |] CD | 1Q 2e rws nl j M0V2e I 1Q 2e K2e | WVI

Brws nl10 2e

Onderwerp RE BGR wijziging lPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

nagllOK2^

Ik begreep vatj io 2e 1gisteren al dat er lets dergelijks zou gebeuren in PT breed Jammer dat

het zo loopt Hierbij mijn reactie op een aantai vragen

5 Voor casestudie is aparte werkgroep ingericht met vertegenwoordiging vanuit

natuurorganisaties provincies Brabant en gemeenten Boxmeer Is de rest van de

begeleidingsgroep geinformeerd bij start casestudie In februari is in iedergeval wel een

toelichting gegeven op stand van zaken in begeleidingsgroep

8a Aanpassing van kaartmateriaal Bgr is nog niet opgestart Advies van RHDHV was om hiermee

te wachten totdat LTAR helder is Dat is pas eind dit jaar het geval en wellicht zelfs pas in 2019

of 2020 het is daarom niet mogelijk om het aanpassingstraject eerder op te starten dan eind

2018 Eind 2018 wordt binnen Ministerie bepaald hoe het aanpassingstraject wordt

vormgegeven Het is in ieder geval uitgangspunt dat gemeenten en provincies nauw worden

betrokken in het proces wat circa 2 jaar zal duren is de ervaring uit eerdere

aanpassingsrondes

8b Volgens mij is dit een prima tekstvoorstel

10 zie maill iOK2e7] er zijn concrete knelpunten bij het later in working treden van

beleidsregels Inwerkingtreding heeft geen relatie met onderzoek m b t hooggelegen terreinen

dit vergt aanpassing Waterbesluit andere procedure Conclusie casestudie leidt niet tot

wijzigingen in Bgr

11 Procedure aanpassing bergend stroomvoerend moet nog worden opgestart conform advies

RHDHV gebeurt dit als meerduidelijkheid is over de LTAR en vergt circa 2 jaar De formele

aanpassing van de kaarten van de Bgr vergt geen omvangrijke procedure en kan zonder

problemen op een later moment alsnog worden doorgevoerd Dit is in ieder geval geen reden

om huldige wljziging niet door te laten gaan

12 De Hand reiking BGr is een door Ministerie van lenW vastgesteld document en dient landelijk

uniform te worden toegepast ER bestaan geen verschillende handreikingen Voorstel voor

aanpassing toelichting bij 6d punt 8b wordt overgenomen

13 Mbt kaartaanpassingen is gekozen voor een twee fasenaanpak in de tweede fase worden

gemeenten en provincies gedurende het proces betrokken De eerste fase was opgezet als een

snelle no regret actie waarbij gemeenten en provincies alleen geconsulteerd worden over de

door lenW voorgestelde wijzigingen

Ten aanzien van de knelpunten bij een latere inwerkingtreding van de Bgr heb ik er ook nog wel

een aantai alhoewel ik niet weet wanneer deze aanvragen exact worden ingediend

Mauritslinie wacht op aanpassing van het artikel m b t cultuurhistorische landschapselementen

Is initiatief wat stevig gesteund wordt door provincie Gelderland en betrokken gemeenten

WIndmolens Pannerdensch kanaal wacht op aanpassing artikelenm b t duurzame energle

Drijvend zonnepark Havikerwaard is nu tijdelljk vergund In afwachtlng van de permanente

mogelijkheid die ontstaat als Bgr wordt aangepast

Zonnepark bij steenfa brie ken Randwijk en bedrijventerrein Lienden wacht op aanpassing artikel

m b t duurzame energle

Fiest voetgangersbruggen over haveningang Nijmegen en Amsterdam Rijnkanaal wacht op

aanpassing m b t extensieve uiterwaardrecreatie
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Het zou jammer zijn als we deze initiatieven nog een half jaar moeten laten wachten voordat ze

omherroepelijke duidelijkheid hebben

Groeten

1D 2e

Van [
Verzonden dinsdag 12 juni 2018 16 53

HBJZ

| 10 2e | CD | 10 2e [|l 1Q 2e \2e

DGRW

Onderwerp hW BGK wijziging IPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

] DGRW [[1Q 2e 10 2e

] DGRW rT0X2^J 10 2^l ^^ON I0 2e |^Aan Kio 2e [io 2e 10 2e

WVL

CC 10 2e

Hallo coilega s

IPO kon vandaag in PT breed niet akkoord gaan met ons wijzigingsvoorstel BGR op grond van

bijgaande door mij gescande en van aiineanummers voorzien advies aan de IPO

vertegenwoordiger Afgesproken dat we nog deze week proberen een opiossing te vinden

Daarvoor wil ik gesprek proberen te regelen met waarschijnlijk| io 2e ik heb al

gevraagd of ik bij hem moet zijn En ik wil de alinea s voorzien van reactie

Daarvoor graag juliie hulp

Alinea 8b concreet voorstel van IPO gearceerd Vraag is of dit kan Ze denken dat het

omzetten van enkelvoud naar meervoud van art 6 d wijzigingsvoorstel onder I E6 sub 4 niet

voor niets is Op dat punt ontbreekt ook een toelichting Kunnen we dit er van maken Ik denk

het en hoop het want dan kunnen we ze dat geven Misschien moet het woordje een in hun

voorstel vervallen want zou denk ik met meer dan een vergunningen maar wel gecoordineerde
ofgebundelde aanvraag moeten

io 2e | e a wat denk jij

Waar mogeUjk graag juliie aanzetten voor een reactie op de relevante alinea s

Voor alinea 10 heb ik deze morgen van

Zuid gekregen l io 2ea zijn er meer vboroeeiaen te geven Volgens mij is dit een sterk punt
richting IPO want ze zeggen weer dat het opiossend vermogen gering is Duidelijke voorbeelden

van opiossingen die zij nu tegen willen houden lijkt me ons punt kracht bijzetten en blijk geven
dat wij wel opiossend vermogen hebben

voorbeelden van knelpunten bij RWS10 2e

met vriendelijke groet en dank bij voorbaat

n0 2e I

tel 31 6 10 2e

Van |l [I0 2e || j io 2e Dgmail rom

Verzonden dinsdag 12 Juni 2018 16 22

Aan DGRW 1 I0 2e minienm nl

Onderwerp BGR wijziging lPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

10 2e

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
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•sit Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

Retouradres Postbus 20906 25O0 EX Den Haag

Bestuurskern

Dir Waterveiligheld

klimaatadaptatie en Bestuur

Den Haag
Postbus 209D6

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

IT

T n7n 2f IQ l 2eH

M 31f016 rnOK2e

I 1Q 2e gimtnienTTi nl

1 9 JUNI 2 118
Ons kenmerk

IENW BSK 2018 126732

Bijlage n

Datum

Betreft Voorgenomen aanpassing waterkaarten
1

Geachte heer mevrouw

De kaarten die de basis vormen voor de vergunningverlening voor het gebruik van

rijkswaterstaatwerken zijn vastgelegd in het Waterbesluit de Waterregeling en de

Beleidsregels grote rivieren

In artikel 6 16 van het Waterbesluit zijn gebieden aangewezen waarop paragraaf
6 6 van de Waterwet niet van toepassing is Deze gebieden worden doorgaans

aangeduid als gebieden vrijgesteld van vergunningplicht De gebieden zijn
concreet op kaart weergegeven in bijiage IV van het Waterbesluit

In artikel 3 2 van de Waterregeling zijn de oppervlaktewateren aangegeven

waarover het Rijk waterstaatkundig beheer voert De wateren zijn concreet op

kaart weergegeven in bijiage IV van de Waterregeling In de Waterregeling zijn
ook kaarten opgenomen van het gebied waarin het Rijk verantwoordelijk is voor

waterkwantiteitsbeheer en waterkwaiiteitsbeheer Ook zijn de zogeheten droge
oever gebieden in de bijlagen van de Waterregeling op kaart aangeduid Dit

betreft hogere delen van de uiterwaarden waarvan de bodem vanwege de geringe

overstromingsfrequentie als landbodem wordt beschouwd

Rijkswaterstaat voert regeimatig een actualisatie uit van het kaartmateriaal van

de gebieden die vrijgesteld zijn van vergunningplicht Eerdere actualisatierondes

vonden plaats in 2009 en 2013 Door de drie rivierendiensten Oost Nederiand

West Nederiand Zuid en Zuid IMederland is gemventariseerd of er gebieden zijn die

voor vrijstelling van vergunningpiicht in aanmerking komen Daarnaast zijn ook de

op dit moment vrijgestelde terreinen bekeken De resultater van deze

inventarisatie zijn verwerkt in bijgevoegde kaarten

Voor de iocaties opgenomen in de bijiage bij deze brief wordt voorgesteld om de

kaarten bij het Waterbesluit aan te passen

Graag wii ik u vragen kennis te nemen van de voorgestelde aanpassingen en

eventuele opmerkingen binnen vier weken aan mij door te geven

Pagina 1 van 2
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Indien u vragen heeft kunt ook terecht bij de betreffende rivierendienst van

Rijkswaterstaat

Bestuurshem

Dir WaterveiJigheid

klimaatadaptatie en Bestuur

0ns kenmerk

1ENW BSK 2Q18 126732Hoogachtend

10 2e

10 2e

Pagina 2 van 2
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11 10^26^ fTTV^Van

Aan CTOE2e]0 2e J HBJZ

10 2e I^DGRW
FW Definitieve kaarten waterregeling publicatie 1 juli 2018

woensdag 20 juni 2018 15 50 10

Cc

Onderwerp
Datum

Hallo | 1Q 2e ]

Dat klopt

De wijzigingen die waren aangedragen voor 1 juli 2018 zijn op het allerlaatste moment

ingetrokken door ON

Al het werk hiervoor is dus voor niets geweest
Zie de berichtgeving hieronder

Groeten

CIV

f a o 11 1 Q 2el

Maar dus even voor de duidelijkheid en zekerheid dit zijn dus oudere wijziging die eigenlijk
waren bedoeid voor 1 juli 2017 en 1 januari 2018 De wijziging die waren aangedragen voor 1

juli 2018 waarvoor Ik kaarten heb gezien op 26 februari jl zijn en warden dus nog niet

meegenomen

Groet | l0 2e t

■fW^ll riQ 2e llfON^

Verzonden dinsdag 22 mei 2018 14 05

Aan |l Ti0 2e

CC II I0 2e n r WNZ |l TQ 2e || BS

Onderwerp RE Definitieve kaarten waterregeling publicatie 1 juli 2018

Best^fosite

CIV

CIV10 2e

Het klopt dat er geen procedure voor het Waterbesluit vastgesteld is Precies 1 van de redenen

waarom daar nu een vertraging optreedt
Jouw vraag over waarom Waterbesluit leidend is voor Waterregeling levert een juridisch
antwoord op In de hierarchie van wet en regelgeving staat Waterbesluit boven

Waterregeling Daarom zien de interne juristen het als ongewenst om de kaarten van de

Waterregeling een half jaar voor te laten lopen op de nieuwe kaarten van het Waterbesluit

Met vriendelijke groet

I1lj i2e

10 2e

lO n zel I

1Ul 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van |l TiOK2e l| CIV

Verzonden dinsdag 22 mei 2018 13 39
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Aan ll io 2i
^

CC I 10K2e |] WNZ |rTrO 2e I BS | 10 2e ^ CIV
Ondeiwerp RE Definitieve kaarten waterregeling publicatie 1 juli 2018

Beste^^

Jammer dat de bladen niet worden gepubliceerd
Dit heeft veel tijd gekost om dit te maken zowel voor de CIV als de uitbesteding bij SWECO
Thans is de nieuwe ronde gestart waarbij dus de edits van de 11 biaden zitten maar ook de

nieuwe edits van de publicatie 1 1 2019

Waarom moet er trouwens gewacht worden op het Waterbesiuit

Hiervoor is nog geen procedure vastgelegd
De edits kunnen later toch worden gekopieerd in het Waterbesiuit zoals dat voorheen

gebeurde
Nu worden we ineens afhankelijk van DGWB omdat zij de datum niet halen

Met vriendelijke groet
iu ^e

10 2e

I l lun2eT

liUKZe

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Van io 2e ON

Verzonden maantlaq 14 mei 2018 14 00

Aan |l 10 2^ CIV JI W 2e IIWNZ io 2e || bS
Onderwerp RL Definitieve kaarten waterregel ng publicatie 1 juli 2018

Beste collega s

CIV10 2e

Voor RWS ON stonden 11 kaarten klaar om de Waterregeling te wijzigen per 01 juli 2018

Het schijnt al langer bekend te zijn maar net pas bereikt mij het signaal dat DGWB deze datum

niet haalt voor het aanpassen van de kaarten voor dezelfde gebieden in het Waterbesiuit

DGWB streeft er nu naar om de wijzigingen van het Waterbesiuit per 01 januari 2019 door te

voeren en daarmee wordt dit dus ook de nieuwe datum voor de kaarten van de Waterregeling
Een beetje zonde van de tijd en de energie die diverse collega s in het maken van de kaarten

voor de Waterregeling gestoken hebben

Mooier kan ik het helaas niet maken

Met vriendelijke groet

HuHZe

10 2e

nuH^e

tlD Ze
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Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van |l I0 2e || CIV
Verzonden maandag 12 maart 2018 15 22

Aan ^ 10 2^ ^| ON

CC io 2e WNZ

Onderwerp Def nitieve kaarten waterregeling publicatie 1 juli 2018

Bestet|l0 g4

Hierbij de definitieve pdf s zonder conceptstempel die kan worden aangeboden voor verdere

verzending
ON is dit keer de enige regio die bladen gaat aanbieden voor pubiicatie

Er zijn nog problemen met de vorige 2 ieveringen 1 juli 2017 en 1 januari 2018 deze zijn nog
niet offideel uitgegeven
De vlakbestanden op Geoweb zijn dus nog steeds van 1 januari 2017

Wat er hiermee gaat gebeuren is nog niet bekend

Met vriendelijke groet
iu zei

10 2e

[ n UKZe

liu ize

10 2e

Van io 2e ON

Verzonden vrUdaq 2 maart 2018 7 52

Aan |l 10 2^ ^| CIV

Onderwerp RE Conceptkaarten waterregeling publicatie 1 juli 2018

Best^^^

Voor RWS ON kunnen de volgende kaarten aangeboden worden

Waterstaatstaatwerken

128

130

137

148

149

150

182

194

195

196

197

In totaal 11 kaarten

Met vriendelijke groet

ItUUZe

10 2e
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10 f2e I

10 2e

iiaigBi

Van | I io 2e | | CIV
Verzonden donderdag Ip
Aan |l 10 2e ^ ZN i0 2e 1 ZD |I 1Q 2e | rMNV

j 10 2e HWNZi^ 10 2e ^ WnH
I 10 2e ^ ON || 1QX2e W0 2et MI\n |

10 {a^^VWM |^ l 2e I xznyi\ i^ 2e ZN I t1Q 2e I BS ^ 10 2 ^|Q 2»

1Q 2e I rZNTTl f10 2e WNnV
t10K2e I fCIVl I 10 2e

nnwi Tm O 1^ 12

\mzy1Q 2e

WL10 2e ZNl 10 2e

10 2e

CDTil 1Q 2e irDON l|

CC AreaalQeQevensloket Noord Nederland

jigEgHCNN iQ tio 2e]1 ZD

io 2 civ]r

c

10 2e

nOK2ellovjliu
f10K2e KWNNnrj 10 2e CIV

10 2e ^ WNN
^derwerp Conceptkaarten waterregeling publicatie 1 juli 2018

Urgentie Hoog

10 2e CIV10K2e

loifjoxgHBJZ

Beste collega s

Hierbij een aantal opmerkingen

Ik heb nog niet van alle regio s antwoord gekregen over de controle van de conceptkaarten die

ik heb opgestuurd voor de publicatie van 1 juli 2018

De siuitingsdatum van 1 maart is dus niet gehaald
Ik iweet nog steeds niet weike kaarten kunnen worden aangeboden voor de pubiicatie zie ook

nog maii hieronder

Graag z s m een antwoord

Normaiiter kan er vanaf vandaag worden gemuteerd voor de pubiicatie 1 januari 2019

Dit wordt nu uitgesteld
Er kan dus nog niet worden gemuteerd
Ik hou juilie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen
Met vriendelijke groet

10 2e

I1D Ze

10 2e |

Van io 2e 1 CIV

Verzonden maandaq 26 februari 2018 14 57

Aan |l io 2e || ZN |l io 2e ] ZD [[ NN WNZ10 2e 10 2e
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WNZ iI I0 2e nrZN^ n 00x2^ i WVL

]fMN^ ll lQp~^| MN hOK2ei
llilX2e toJAill [10 2e ||CBS ^

«^BBe|iCD^ ir 1Q 2e || DQN || l Q 2e | 1Q 2e ^WNH^
CC Areaajoeflevensloket Noord Nederland || iOK2e ^IfCIVV I iOK2e nfCIV1 irriO 2e

ioHio 2e^ZD M0V2e lfcm ll iQ 2e |^qv|^ 10 ^ f
foy 10 2e TfWNN^ 10K2e n t~^T^l 10K2^10 2e HB17 | not iro 2^|
|0K2^IV iox2^ ^ WNN
Onderwerp Overzicht bladen waterregeling per regie

1 WNN 0
wMNv

10 2e 10 2e

1Q 2e T ON I 10 2e t l10X2el 10 2e

f7nvl

Beste collega s

Hierbij een globaal overzicht van de bladen waterregeling per regio
Let op grenzen in kleur van de regio zijn van juli 2013

Het kan dus voorkomen dat er nog bladen vallen in een regio die niet hier in dit overzicht

worden weergegeven

Met vriendelijke groet

10H2e

10 2e

[ 1 uic^e

llUKZe

Van [r^ 2e || CIV
Verzonden maandag 26 februari 2018 12 43

Aan I I0 2ey llfZNVJI lQ 2e ^^fZDV Il 10 ^
10 2e iKWNzirr^ 10 2e WNN}i
10K2e ON 10 2e MlO 2e|} MN ^

I fiovgl^K2|^VWM || iQ 2e || ^ZD i ^

1ffige CD ^10X2e || DON || 10 2e

CC AreaaIgegevensloket Noord Nederland i|r io 2e

CflpMN l I I0 tl 0 2e tZD r~
CIV I 10K2e IWNI^ 10 2e ^IV ^ 10 2e ho 2e

10 2e ^ WNN
Onderwerp LEESMIJ Waterregeling per 1 07 2018

Urgentie Hoog

Beste collega s

NN io 2e l WNZ

^^ ZN f I0 ge I WVL
^TMNV T 1QX2e J MN i|10W2e^

10 2e

10X2e

fZN I 10X2e I1QX2e

10K2e kWNNl

7CM 1 VoK2e 1 CIV lr TQX^
1 11 10X2e llfCIV f^ 10K2e f

HBJZ fl0X dy^
10 2e

10 2e

BIj de eerste zending van de conceptkaarten zijn later nog wijzigingen doorgevoerd 2®

zending
Hierin zaten nog een aantal fouten

Wat mlj verbaasde Is dat niet iedereen hierop reageerde
Behalve fouten tijdens de analyse waren er ook fouten die tijdens het digitaliseren zijn
gemaakt
Overlappen overstekende lijnen niet aangesloten lijnen etc

Vlakjes waar nog niemand de herkomst van weet

10

Tijdens de verschil analyse zijn er nu 43 kaarten uitgekomen
Hier zitten kaarten bij die kleine wijzigingen bevatten die waarschijnlijk nM bedoeld zijn als

wettelijke wijziging
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Dus zullen er kaarten zijn die visueel geen wijzigingen hebben en dus niat dienen te worden

meegenomen bij de volgende publicatie

Ik kan niet zien welke kaarten wel en welke kaarten niet voor de publicatie worden

aangeboden
Graag jullie reactie uiterlijk 1 maart welke kaarten juist zijn
Met vriendelijke groet
hEH2^

10 2e

1

llUKZe

10 2e

Van | d oX^MfCIVj

Verzonden donderdag 15 februari 2018 16 44

Aan |l I0 2e ||fZN jl iQ 2e ^fZDV[^ iO 2e l|fMN r lQ 2e | fWNZ

UlWNZj i| I0 2e lICWNNj
10 2e llfONVil 10 2e jx| IQ 2^fMNVr

1O CtgBeiWM rr^0 2e |[TZDT
1PK2^CD | iQ 2e || DONj
CC Areaalqeqevensioket Noord Nederland | | io 2e ^fCIVl ll io 2e

10 2e ^CIVI ll 10 25j ^|fNNl [| 10 ^10K2e |fZDj l 10K2e^ | t ivi |3rro^K2e lL

00K2^ 10 2e n WNN | j0j 2^ ^ CIV 10 2e |e

10 2e CIVl

p conceptkaarten Waterregeling per 01 07 2018 GRAAG REACTIE VOOR 22 FEBRUARI

fWVL
10X2^ NN ^10K^

10 2e I BS 1Q 2 d|0 2»

10 2e ZN10 2e 1Q 2e

I MNl10 2e

10 2e XZN7

10 2e

wnaerwer

DEEL 1

Beste collega s

Bij deze stuur ik jullie de conceptkaarten DEEL 1 van de Waterregeling per 01 07 2018 in 2

delen via de maii en niet via We Transfer

Met zijn redelijk veel kaarten dat komt omdat b v een wijziging op meerdere bladen kan

voorkomen i v m een overlap van de bladindeling

Kunnen jullie de bladen controleren en uiterlijk donderdag 22 februari van een reactie

voorzien

Aks ik geen reactie krijg neem ik aan dat de kaarten goed zijn

Met vriendelijke groet

10 2e

I ilQu2eT

IIUKZe
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10 2e

Van |l io 55ri CIV

Verzonden maandaq 22 januari 2018 15 41

Aan I TQ 2e || ZN I 1Q 2e ^7DV ^
I0 2e 7TWNN

10 2e ^X|1Q 2e|t£MNA r^

I0 2e _1 fNN1 l 10 2e ^ WNZ
OfZNhl 1Q 2e TYWVL

fNN p^
^ZNV I i0 2e |[BS1 I 1Q 2 d|0 2

U 10K2e U WNZ
J 10K2eT^nl nM

io iro^MVc
imgNCD^iT iOK2e ll DON
CC AreaalQegevensloket Noord Nederland i|l I0 2e ^ fCIV’ ll iP 2e ZN

10 2e fCIV || 10 2^ l 10 10 2eKZD r 10K2S lfavV r^W 2e

i10K2^ f iV [ TlO 2e pV p0°K2e ] WNN | 10 2e ^ aV [rTrO 2e |e^

10 2e | HBJZ

Onderwerp Beheergrenzen Waterregeling wijzigingsronde naar 1 7 2018 gesloten

10 2e

rMN \ I f101 2e I10 2e

10 2e10 2e

Beste alien

De wijzigingsronde voor de beheergrenzen Waterregeling kaart per 1 7 2018 is gesloten
Jullie worden verzocht voorlopig geen wijzigingen meer aan te brengen in de GeoProjectRuimte
Met vriendelijke groet

10 2e

1UHZ

10 2e

CIVVan 10 2e

Veizonden maandag 15 januari 2018 9 41

Aan I 10 2e ll ZN [ ljfNN l I0 2e tWNZ
^ZN | 1Q 2e RWVL
MN |I lQX2~^ 2e I

10 2e fZD I 10 2e

jfWNmTT
TMN r^

10 2e WNZ | 10 2e

II 10 2e ~TTONj^| f1QV2e ^K|10X2e[
I iQ aTObOWM lr~nOK2e QfZPM I0 2e ZNV I tiQ 2^Tn BS I TO

1ffi2^CD ln 10 2e ll DOH
^

CC Areaalqeqevensloket Noord NederlantlLj io 2e H CIV || io 2e nkZNjjPK^
10 2e ^VciV || 10 2^j ^^NN | 10 1Q 2e | ZD | 10 2e | CIV j

^10K2^KCIV r 10 2e l CIV | 10 2e l WNN

Onderwerp 2e herinnering Let op Muteren kaarten Waterregeling publicatie 01 07 2018 stopt per

18 janurari

10 2e

1Q 2e

Beste collega s

Ter Info

Hierbij wil ik melden dat voor de publicatie Waterregeling 1 7 2018 de wijzigingen kunnen

worden doorgevoerd tot uiterlijk 18 januari 2018

Zie ook mail onderaan dit bericht

Met vriendeliike groet
I 10K2e i I

Tuj ze
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10 2e
f1Qn2e

l1IJ 2e

I CIV
Verzonden donderdag 28 decemher 2Q17 13 57

Aan l 1Q 2^ ^ ZNl F lQ 2e | fZDl 1 I0 2e \{m j 10 2e [WNZ
10 2e I WNZ I 10 2e ] WNN |I 10 2e ltZN | f1QX2e I WVL
n0 2e I ON 1Q 2e ^X|10 2^ fMN 10X2^ | MN 10 2e I NN iMg

| 10K2rf}l|Eae VWM I 1Q 2e n fZD | 1Q 2e | ZN rriQX2ern BS 1Q 2 d|Q 2»

l iae^CD I iQ 2e I DON

CC AreaalqeQevensloket Noord Nederland | io 2e I fCIV

10K2e Vcivv I ITO UJ^N I 10 10 {2e ZD 10 2e CIV I 10K2e

| i0K2i ^ 10 2e ^ WNN

waterregeiing publicatie 01 07 2018 stopt per 18 janurari

Van io 2e

ZN lQ 2e10 2e

|10K2^ CIV

Onderwerp Let op Muteren kaat en

Bests collega s

Ter Info

Hierbij wil ik melden dat voor de publicatie Waterregeiing 1 7 2018 de wijzigingen kunnen

worden doorgevoerd tot uiterlijk 18 januari 2018

Zie ook mail onderaan dit bericht

Met vriendelijke groet
I 10H2e I

10 2e

1 UKi^e

I1D Ze

Van io 2e CIV

Verzonden woensdag 11 oktober 2017 16 36

Aan I I0 2e ^ ZN I0 2e 1 ZD I I0 2e | NN I loPe

I 10X2^ I WNZ I TTO I WNN
J I0 2e n ON i0X2e ^xffo^ MN r
10X2^ l^e WNN I 10 2e 1 ZD

I 10 2e CD I QXKIQXS^yi CD

CC Areaalgegevensloket Noord Nederland | io 2e | CIV io 2e ZN io 2e

10 2e ^CIV I 10 2e | NN I 10 1QX2el ZD | 10 2e ^ CIV I 10 2e 1

I WNZ
^I ZN I 10X2^ I WVL
MN iQX2e I NN fio^
10K2e BS 1QX2e ^—

10 2e

10X2e

ZN10X2e
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kCIV | no 2e IfWNN
Onderwerp Start muteren kaarten Waterregeling publicatie 01 07 2018

KCIV10 2e

Beste collega s

Hierbi] wil ik melden dat voor de publicatie Waterregeling 1 7 2018 de nieuwe wijzigingen
kunnen worden doorgevoerd tot uiterlijk 18 ianuari 2018

Deze wijzigingen zullen dan per 1 7 2018 in werking treden datum publicatie
Ik verneem graag van jullie of en hoeveei wijzigingen er zijn in deze ronde

Ik heb deze wijzigingsronde een aantal weken uitgesteid omdat met de aankomende migratie
naar ArcGIS 10 3 SDE 10 3 en Oracle 12 de huidige sde koppeling niet meer werkt

Ook de locatie van de server gaat waarschijnlijk veranderen

Maar de migratie wordt echter steeds weer uitgesteid Zoals bet er nu naar uitziet gebeurt dit

eind november Maar dat is ook niet zeker

Daarom heb ik besloten om de huidige koppeiing en server nog te handhaven

Na de migratie kan ik dan aangeven wat eventueel de nieuwe werkwijze wordt

Voorlopig veranderd er dus niets

Als er vragen zijn hoor ik dat graag

Met vriendelijke groet
IIHEt

10 2e

I 1Qk2^

I1D Ze
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koCRWVan

Aan 10H2e
IuHze

Cc iT^ DGRWUMiel6

Onderwerp
Datum

Bijiagen
Prioriteit

FW Nota M Bgr

woensdag 20 juni 2018 15 37 01

Beslisnota wiiziaina Bar nav evaluatie C0041 opii^llO 2toOCX

Hoog

Hoi I0 2e zie hieronder

Heb er dus nog een zin aan toegevoegd naar aanleiding van maiitje van io 2e n de bijiage de
laatste versie L_J

Groeten IM2i

10 2e
Van

Verzonden woensdag 20 juni 2018 15 34

DGRW

] DGRW 1 I0 2e tS nninienm nl

I DGRW | lQ 2e Pminienm nl I 10 2e I

DGRW | iQ 2e 5 miniennn nl

Aan 10 2e

10 2e
CC HBJZt10X2e

| I0 2e Pminienm nl

Onderwerp RE Nota M Bgr

10 2e

Is priniaD0X2^

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Waterveiligheid Klimaatadaptatie en Bestuur

10 2e

] DGRW

Datum woensdag 20 jun 2018 3 02 P]\4

DGRW

Van [ 10 2e feTninienm n110 2e

pTTiinieTiiTi nl10 2eAan 10 2e
10 2e

Kopie [ llQ 2e @mmienm nl I lQ 2ey10 2e

fcminienni nl10 2eSniinienm nl DGRW10 2e 10 2e

Onderwerp RE Nota M Bgr

Hoi 10 2e

Wij hebben een nota bij de M liggen over de Bgr zie hieronder Ben jij akkoord met een

toevoeging over integraal riviermanagement

11 1 10 2 g

Groeterifpxg

10} 2eVan 3GRW

Verzonden woensdag 20 juni 2018 14 56

Aan 1 DGRW I 10 2e ISinninipnm ni

\ DGRW l [10X2e minienmni 1QX2e t10 2e

10 2e

CC HBJZ1QX2e

minienm nl10X2e
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Onderwerp RE Nota M Bgr

In de kern heb je gelijk Alle activiteiten en projecten in het rivierbed moeten voldoen aan de

BGR wij hebben in onze nota s ook steeds aangegeven dat als er sprake is van opstuwing dat

er dan de verplichting bestaat om die te compenseren door middel van rivierverruiming Dat is

een van de redenen waarom we voor een integraal programma hebben gekozen Je zou zelfs

kunnen stellen dat we daardoor beter in staat zijn om waterveiligheid en ruimtelijke
ontwikkeiing met elkaar te laten opiopen

Leg je het nog aa voor

10 2e

Groet

10 2e

] DGRWVan

Verzonden woensdag 20 juni 2018 14 44

1Q 2e

Aan GRW l 10 2e 5 minienm nl

V DGRW I 10 2e ~l minienm nl 1Q 2e f0 2e

10 2e

CC HBJZ10 2e

I0 2e no 2e Dminienm nl

Onderwerp Nota M Bgr

Urgentie Hoog

Hoi iOX2e

Wij hebben een nota bij de M liggen voor ondertekening van de bgr Nu hebben we een vraag

gekregen van DBO over de samenhang met integraal riviermanagement Ik heb er twee zinnen

aan toegevoegd Ik zat te worstelen om nog iets over gebiedsgerichte benadering toe te voegen
of over beleidsontwikkelingen in de toekomst maar daar kwam ik niet helemaal uit Ik dacht

dat het voor nu voldoende is om op te schrijven dat de ook integraal riviermanagement aan de

bgr moet voidoen zie bijiage Ben jij het hiermee eens of heb je nog aanvuliingen

Dankjewei

GroetendTOESi

nu 2e

Afdeling Waterveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DGRW

T 31 0je
10 2e
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIO

Rijnstraat 8

Den Haag

10026 ^^

M 31 0 6l
minienrn nl

Deslisnota Datum

15 Juni 2018

Kenmerk

IENW BSK 2018 84564
Wijziging Beieidsregeis grote rivieren

Bijlage n

1
Inleiding
In 2016 heeft een evaiuatie van de Beleidslijn grote rivieren plaatsgevonden De

Beieidsiijn grote rivieren bevat een kader voor het beoordeien van de toelaat

baarheid van activiteiten of wijziging daarvan in het rivierbed van de grote
rivieren Daarbij is ook gekeken naar de Beieidsregeis grote rivieren Bgr die

het kader geven voor het verlenen van watervergunningen in het rivierengebied
door RWS De conciusie van de evaiuatie was dat op punten meer ruimte

geboden kan worden voor ontwikkeiingen zonder dat dit ten koste gaat van het

waterbelang Bijgevoegd besluit verwerkt die verruiming in de Bgr

Geadviseerd besluit

Indien akkoord bijgevoegd ontwerpbesluit en de toelichting te ondertekenen

Besiistermijn
Gezien de geplande inwerkingtreding per 1 juli 2018 dan wel zo spoedig

mogelijk daarna is ondertekening voor het zomerreces gewenst

Argumentatie
De Bgr maken onderdeel uit van de genoemde beieidsiijn en richten zich op

handhaving van de veiligheid van het achterland tegen overstromingen vanuit

de grote rivieren Hierdoor gelden randvoorwaarden voor activiteiten in het

rivierbed De eerste randvoorwaarde is het behouden van de beschikbare

afvoer en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en maatgevende

hoogwaterstanden De tweede randvoorwaarde is het tegengaan van

ontwikkeiingen die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en

verlaging van het rivierbed onmogelijk maken

In 2016 is de Beieidsiijn grote rivieren geevalueerd Een van de redenen

daarvoor was dat er signalen waren over de werking van de Bgr en over het feit

dat nieuwe beleidsontwikkelingen in ruimtelijke ordening en waterveiligheid een

evaiuatie zinvol maakten De conciusie was dat de doelen uitgangspunten en

opzet van de Bgr breed worden onderschreven De waterveiligheidsdoelen zijn

goed geborgd Echter de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeiingen dan

wel de mogelijkheden om een integrale afweging te maken tussen de

tot
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waterveiligheidsdoelen en ruimtelijke ontwikkelingen werden ais beperkt
ervaren Binnen het doel en de randvoorwaarden van de Bgr zouden meer

initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden dan waarvoor de Bgr tot de

inwerkingtreding van het onderhavige besluit ruimte boden Door de Bgr aan te

passen krijgen initiatiefnemers bewegingsvrijheid om ruimtelijke ontwikkelingen
te ontplooien Zo kunnen in uiterwaarden activiteiten voor extensieve

uiterwaardrecreatie worden ontplooid zoals het aanleggen van fiets en

wandelpaden wordt het mogelijk om beheeractiviteiten in uiterwaarden uit te

voeren en kan verduurzaming van de energievoorziening plaatsvinden door

bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen in het rivierbed toe te staan Dit komt

ten goede aan de vitaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierbed

Met het onderhavige besluit is op een verantwoorde manier meer ruimte

gegeven aan activiteiten in het rivierengebied voor zover initiatieven passen

binnen het doel en de randvoorwaarden van waterveiligheid

Politieke context

Er is weinig sprake van politieke spanning omtrent de Bgr Door meer ruimte te

bieden in het rivierbed voor duurzame energievoorzieningen wordt uitvoering

gegeven aan het regeerakkoord op het punt van duurzame energie

Kader

De Bgr worden toegepast bij de beoordeling van aanvragen voor een

watervergunning op grond van de Waterwet voor activiteiten in het rivierbed

De Algemene wet bestuursrecht biedt een grondslag voor het vaststellen en

wijzigen van beleidsregels voor de uitoefening van eigen bevoegdheden die al

dan niet gemandateerd zijn
Voor enkele uitbreidingen van de Bgr is voor een goede effectuering ook een

wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro nodig
zodat dergelijke ontwikkelingen ook in het ruimtelijk domein toegestaan
kunnen worden Daarvoor is uw ambtsgenoot van BZK verantwoordelijk

Bij het programme Integraal Riviermanagement worden verschillende opgaven

in de rivieren in samenhang aangepakt Ook deze maatregelen dienen aan de

Bgrte voldoen Integraal riviermangement biedt wel mogelijkheden om

waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling beter met elkaar te verbinden

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Krachtenveld Initiatiefnemers van ontwikkelingen in het rivierbed hebben

voordeel van dit besluit aangezien er meer mogelijkheden ontstaan Het

waterbelang blijft voldoende geborgd

Afstemming Het besluit is tot stand gekomen in samenwerking met RWS

RWS acht de wijzigingen uitvoerbaar Op 12 juni is het voorstel besproken in

het Programma Team Water Breed Het IPO was de enige partij die nog een

aantal vragen had Deze zijn op 14 juni besproken Met een kleine toevoeging
in de toelichting op deze aangepaste regels is ook het IPO akkoord

Burgers De wijziging van beleidsregels heeft voor de gewone burger geen

gevolgen Het rivierbed blijft behouden er worden alleen lets meer

mogelijkheden geboden voor initiatiefnemers

Implicaties apparaat en financien De wijziging heeft geen gevolgen voor het

apparaat of financien RWS voert de Bgr al uit en blijft dit doen

Juridische implicaties Voor de beoordeling van aanvragen voor een

watervergunning vormt de Waterwet en de daarop gebaseerde regelgeving het

Pagina 2 van 3
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afwegingskader Zonder aanpassing van de Bgr kunnen nieuwe inzichten voor

de beoordeling niet worden meegenomen in de beoordeling van aanvragen

riF i innFnriTDFi—ttf rfcti URLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10SI^ 2e
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Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

DBO

HBJZ

10 {2e
1

Beslisnota wijziging Bgr rav evaluatie

woensdag 20 juni 2018 10 19 54

Bftfliisnfita wiizifiinn Bnr nav evahjatifi nnrx

Hoi 10 2e

Dank voor de nota Helder

Heb 1 vraag indien ik een juiste link leg Is het mogeiijk om door DGWB de nota te laten

aanvullen en een relatie te leggen met hetgeen de minister wil gaan doen in kader integraal
riviermanagement
Dat maakt het wat integraler

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIO

Rijnstraat 8

Den Haag

Contact persoon

1C02e ^^
M 31 0 6 1 IPK^e

I 10 2e Pminienni nl

Deslisnota Datum

15 Juni 201S

Kenmerk

IENW BSK 2018 84564
Wijziging Beieidsregeis grote rivieren

Bijlage n

1
Inleiding
In 2016 heeft een evaiuatie van de Beleidslijn grote rivieren plaatsgevonden De

Beieidsiijn grote rivieren bevat een kader voor het beoordeien van de toelaat

baarheid van activiteiten of wijziging daarvan in het rivierbed van de grote
rivieren Daarbij is ook gekeken naar de Beieidsregeis grote rivieren Bgr die

het kader geven voor het verlenen van watervergunningen in het rivierengebied
door RWS De conciusie van de evaiuatie was dat op punten meer ruimte

geboden kan worden voor ontwikkeiingen zonder dat dit ten koste gaat van het

waterbelang Bijgevoegd besluit verwerkt die verruiming in de Bgr

Geadviseerd besluit

Indien akkoord bijgevoegd ontwerpbesluit en de toelichting te ondertekenen

Besiistermijn
Gezien de geplande inwerkingtreding per 1 juli 2018 dan wel zo spoedig

mogeiijk daarna is ondertekening voor het zomerreces gewenst

Argumentatie
De Bgr maken onderdeel uit van de genoemde beieidsiijn en richten zich op

handhaving van de veiligheid van het achterland tegen overstromingen vanuit

de grote rivieren Hierdoor gelden randvoorwaarden voor activiteiten in het

rivierbed De eerste randvoorwaarde is het behouden van de beschikbare

afvoer en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en maatgevende

hoogwaterstanden De tweede randvoorwaarde is het tegengaan van

ontwikkeiingen die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en

verlaging van het rivierbed onmogelijk maken

In 2016 is de Beieidsiijn grote rivieren geevalueerd Een van de redenen

daarvoor was dat er signalen waren over de werking van de Bgr en over het feit

dat nieuwe beleidsontwikkelingen in ruimtelijke ordening en waterveiligheid een

evaiuatie zinvol maakten De conciusie was dat de doelen uitgangspunten en

opzet van de Bgr breed worden onderschreven De waterveiligheidsdoelen zijn

goed geborgd Echter de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeiingen dan

wel de mogelijkheden om een integrale afweging te maken tussen de

tot
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waterveiligheidsdoelen en ruimtelijke ontwikkelingen werden ais beperkt
ervaren Binnen het doel en de randvoorwaarden van de Bgr zouden meer

initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden dan waarvoor de Bgr tot de

inwerkingtreding van het onderhavige besluit ruimte boden Door de Bgr aan te

passen krijgen initiatiefnemers bewegingsvrijheid om ruimtelijke ontwikkelingen
te ontplooien Zo kunnen in uiterwaarden activiteiten voor extensieve

uiterwaardrecreatie worden ontplooid zoals het aanleggen van fiets en

wandelpaden wordt het mogelijk om beheeractiviteiten in uiterwaarden uit te

voeren en kan verduurzaming van de energievoorziening plaatsvinden door

bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen in het rivierbed toe te staan Dit komt

ten goede aan de vitaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierbed

Met het onderhavige besluit is op een verantwoorde manier meer ruimte

gegeven aan activiteiten in het rivierengebied voor zover initiatieven passen

binnen het doel en de randvoorwaarden van waterveiligheid

Politieke context

Er is weinig sprake van politieke spanning omtrent de Bgr Door meer ruimte te

bieden in het rivierbed voor duurzame energievoorzieningen wordt uitvoering

gegeven aan het regeerakkoord op het punt van duurzame energie

Kader

De Bgr worden toegepast bij de beoordeling van aanvragen voor een

watervergunning op grond van de Waterwet voor activiteiten in het rivierbed

De Algemene wet bestuursrecht biedt een grondslag voor het vaststellen en

wijzigen van beleidsregels voor de uitoefening van eigen bevoegdheden die al

dan niet gemandateerd zijn
Voor enkele uitbreidingen van de Bgr is voor een goede effectuering ook een

wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro nodig
zodat dergelijke ontwikkelingen ook in het ruimtelijk domein toegestaan
kunnen worden Daarvoor is uw ambtsgenoot van BZK verantwoordelijk

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Krachtenveld Initiatiefnemers van ontwikkelingen in het rivierbed hebben

voordeel van dit besluit aangezien er meer mogelijkheden ontstaan Het

waterbelang blijft voldoende geborgd

Afstemming Het besluit is tot stand gekomen in samenwerking met RWS

RWS acht de wijzigingen uitvoerbaar Op 12 juni is het voorstel besproken in

het Programma Team Water Breed Het IPO was de enige partij die nog een

aantal vragen had Deze zijn op 14 juni besproken Met een kleine toevoeging
in de toelichting op deze aangepaste regels is ook het IPO akkoord

Burgers De wijziging van beleidsregels heeft voor de gewone burger geen

gevolgen Het rivierbed blijft behouden er worden alleen iets meer

mogelijkheden geboden voor initiatiefnemers

Implicaties apparaat en financien De wijziging heeft geen gevolgen voor het

apparaat of financien RWS voert de Bgr al uit en blijft dit doen

Juridische implicaties Voor de beoordeling van aanvragen voor een

watervergunning vormt de Waterwet en de daarop gebaseerde regelgeving het

afwegingskader Zonder aanpassing van de Bgr kunnen nieuwe inzichten voor

de beoordeling niet worden meegenomen in de beoordeling van aanvragen

DE HOOFDDIRECTIE B^STUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

nOK^el
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Beleidsregels Grote Rivieren afspraken en pubi catie

10 2e

10 2e

rugT^iCc HI 10 2e iJEJZ

Onderwerp
Datum

Bijiagen

vrijdag 29juni 2018 13 30 16

Afspraken biieenkomst Beieidsilin arote rivieren 5 iuni 2018 docx

BGR Biiefinkomst 5 iijni def2 0 Dotx

BGR wiiziaina IPO reactie PT breed 12 6 2018 pdf

Rearfie minisferie fenW on inhrenn TPO in PT Breed van 12 iuni Pfllfi dnry

stcrt 2018 36070 BGR pdf

Beste begeleidingscommissie

Hierbij een aantal stukken naar aanleiding van onze bijeenkomst op 5 juni 2018

1 Presentatie van bijeenkomst 5 juni 2018

2 Acties en afspraken nav bijeenkomst 5 juni 2018

3 Inbreng IPO tijdens PT Breed 12 juni
4 Reactie lenW op inbreng IPO

5 Gepubliceerde nieuwe regels in de staatscourant

De beleidsregels zijn dus op tijd ondertekend en gepubliceerd en treden in werking per 1 juli
2018 Allen bedankt voor de medewerking hiervoor

Zoals in het versiag staat aangegeven is de voigende stap nu om de inbreng en rol van iedereen

te evalueren en een nieuw proces op te starten na de zomer Hiervoor ontvangen jullie een

uitnodiging

Opmerkingen op het versiag zijn welkom

Voor nu een fijne zomer toegewenst

Met vriendelijke groeten mede namens 10 2e

1Q 2e

nu 2e

Afdeling Waterveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DGRW

T l 31{0j 10 2e

236410 0270



Afspraken en acties bijeenkomst Beleidslijn grote rivieren

5 juni 2018

Aanwezigen

l io 2e | Gemeente Venlo

lA aterschap Rijn en IJssel

Gemeente Roermond

iemeente Zevenaar

10 2e

ms

rovincie GelderlandMQU7e

VNR

Provincie Noord Brabant lPO

] RWS

10 2e

10 2e

I 1Q 2e 10 2e WS

I 10 2e I DGWB

I [10X2e n DGWB

Doelen

Vragen beantwoorden die zijn gesteld doorde VNR en Provincie Noord Brabant lPO naar

aanleiding van de in concept gewijzigde beleidsregels inclusief toelichting
Informeren over de stand van zaken van de overige afspraken die gemaakt zijn in de

Stuurgroep Water

Afspraken maken over de vervolgacties

Afspraken

Sheet 9

J

VNR3 Nader onderzoek near gebieden met strooinvoerend ei bergend regime
PHB3 Hoe wanneer en met welke partners wordt invulUng gegeven aar bet

opheffen van de vergunningplicht voor een aantal hooggeL^er terreinen

• Twee fasen aanpak

Eerste Ease uitbreiding van vergunningsvrije terreinen
■ Voorstel aangepaste kaarten klaar
■

Op dit moment bestaiirllj ke consultatie
■ Aanpassing WaterbesluTt per 1 janiiari2019

• Tweede Ease heitztening stroomvoerenden bergend regime
■ Opstartbijeenkomst najaarZOiS
■ Actuabseren uitgangspunten uitvoerenonderzoek 2019
■ Aanpassing kaartan media 202®

Gemeenten provincies en waterschappen betrokken op riviertakniveau

Consultatie aanpassing vergunningsvrije terreinen naast de betrokken gemeenten waar de

aanpassing een op een betrekking op heeft ook alle betrokken provincies benaderenlCSIS

heeft dit doorgegeven aan degene die verantwoordelijk is voor de consultatie Daarnaast

krijgen ook het IPO en VNR krijgen een brief

Ten aanzien van de herziening van stroomvoerend en bergend regime in het najaar 2018

wordt dit onderzoek opgestart Provincies en gemeenten worden hierbij betrokken

236410 0270



Sheet 11

PNB2 Hoe wordt invulling gegeven aan de

casestudie s naar de mogelijkheden voor

compensatie op gebfedsniveau

■ Case studie uitgevowd door Movares definitlaf rapport is op 4 juni 201B

onWangen
■ In afstemmirtg mat de werkgroep casestudie warden de resultaten besproker
■ Resuitaati

• Lokaai waterslarMts^erhogtngdccepberKimj niet mogetijk Aanpassfns WaterbesLiit notfig
niet iiwensetijk

■

Gebiedscompensatie m net videreprolecten integraal g^biedsptar is

nr

ogefc^k^r|^^^gs pLJ^hfertiij bB^^t comipensatK Mareteel o a vraagt afstemrning

• f ieawe roogedikheden zijn voomenwanneeMte nieuwe nor

de Bgrj oindat lifer de maatgevende waterstafjdenmet foeer

wateri eKfgbefd Wu nogniel nnoeelijk
’enisws fi

Verzoek is om helderte maken wat wel en wat niet mogelijk is op het gebied van gezamenlijk

compenseren IPO heeft hiervooreen voorstel gemaakt en deze is na kleine aanpassingen
van jurist ministerie overgenomen in de toelichting
Verdere verduidelijking naar aanleiding van de case studie worden meegenomen in de

update van de handreiking Aandachtspunt hierbij zijn de rivierkundige eenheden die in RWS

ZN worden toegepast maar die niet in de handreiking staan

Resultaten case studie worden na afstemming met de werkgroep case studie gedeeld met de

begeleidingscommissie

Sheet 15

lenW4 Onderzoeken starten naar

Tijdelijk ruimtegebruik

MS
• Onderzoek gedaan door^HDEI^I van lenW HBJZ

• Uitkomst
• Vergunningan voor tijdelijk ruimtegebruik ivaarbinnen seen maatregeEen ter

vergrotfng van de afvoercapaciteit is gepLand zijn mofi^ijk mits de

aangevraagde activiteit ook aan de overige voorschriften van de Egr voirioet
en verder niet onverenigbaar is met de doeSefi van de WatenwaL

rDe vergunriiogverienersteltdanbepertdngenaan devergunnfrszoals loopijden
bijvoorbeeld voorschriften voor het afbrekeet

r

• Notitie beschikbaar

Mogelijk bevat het onderzochte over tijdelijk ruimtegebruik niet datgene waar de gemeenten

mee zitten

Notitie over tijdelijk ruimtegebruik wordt doorgestuurd aan de aanwezigen

In het vervolgtraject zal worden besproken of dit onderwerp nog nadere uitwerking nodig
heeft

236410 0270



Algemene afspraken en vervoigproces

Op 12 juni 2018 zijn de gewijzigde regels met toelichting in PT Breed besproken Alleen het

IPO heeft vragen gesteld en de regels zijn aangehouden

Op 14 Juni 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen

I0 2e I over de ingebrachte punten van het IPO Ministerie heeft hierop gereageerd

Op 15 Juni 2018 heeft IPO alsnog akkoord gegeven

De beleidsregels zijn ondertekend en gepubliceerd in de Staatscourant Op 1 Juli 2018 treden

ze in werking
De regels worden ter kennisname ingebracht in de Stuurgroep Water op 4 Juli 2018

De eerste vervoigstap is om een vragenlijstje aan de begeleidingscommissie te sturen over de

rol van de commissie en hoe we de afspraken kunnen uitvoeren De eerstvolgende

bijeenkomst zal na de zomervakantie plaatsvinden

10 2e I0 2e 1 en

236410 0270
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De agenda
I
i

■A

• Reactie VNR

• Reactie Provinde Noord Brabant

• “To do list” lenW

• Antwoord VNR

• Antwoord Provincie Noord Brabant

• Behandeling “to do list”
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VNR
i

i

f l

V

• Ruimte creeren voor initiatieven die niet ten koste gaan vari^p
waterveiligheid

w
• De gebiedsgerichte benadering van initiatieven te versterken

• Nader onderzoek naar gebieden met stroomvoerend en bergend
regime w

fa

W
W

m mm

m7
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m
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Provincie Noord Brabant I
i

f l

• Als opmerking op de gewijzigde beleidsregelsr
• Uit de aangepaste beleidsregels art 6 onderdeel d en art 7 lid 4 blijkt niet
dat de afzonderlijke initiatieven lokaal niet tot een waterstandsverhoging
mogen leiden

Op zich stemt dit tot tevredenheid echter in combinatie met de in het verslag
van de stuurgroep Water van 29 maart 2017 opgenomen opmerking dat

afzonderlijke initiatieven lokaal niet tot een waterstandsverhoging mogen
leiden leidt dit tot onduidelijkheid Of wordt in het verslag met aTzonderlijke
initiatieven bedoeld atzonderuike gebiedsontwikkelingen
Overigens In het kader van hei Deltaprogramma vraagt Rijkswaterstaat om een

deel van de waterstandsdaling door rivierverruiming in te zetten om de effecten
van waterstandsverhogende beheermaatreeelen in net winterbed te

compenseren Hoe is dit re rijmen met de beleidsregels dan wel met de

bovengenoemde opmerking in de stuurgroep

m

mm

r
fm r

mm 70
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Provincie Noord Brabant I
i

’WKmmm
■A

m
m

• Hoe met welke partners en wanneer wordt invulling^egeven aan de
casestudie s naar de mogelijkheden voor compensaiie op gebiedsniveau
gebiedsgericnte benadenng
m afwijking van het advies van RoyalHaskoning RHV is er in de beleidsregels niet
voorzien in het versterken van de samenhang lussen de Bgr als
beheersinstrument en het Deltaprogramma ms ontwikkelinstrument
Een casestudie is een goed middel om eelet op de regels de praktische
on mogeliikheden van integrate gebiedsontwikkelingen in het Deltaprogramma
in beela te brengen

• Hoe wanneer en met welke partners wordt invulling segeven
van de vergunningplicht voor een aantal hooggelegenterreinen

• Tenslotte bevreemd het ons dat wordt voorgesteld om de aangepaste regels per
1 juli 2018 in te laten gaan terwijl de stuurgroep Water op 8 juli 2018 het
besluit neemt

M

aan het opheffen

w

fcm
WA

m wm

r
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mm 70
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To do list lenW I
i

f l

V

• Aanpassing regels
• Verhelderen doel
• Ruimte voor het realiseren van kleine activiteiten
• Uitzonderen duurzame energie

M0

m

Mm

• Verhelderen doel werkingssfeer en uitvoeringspraktijk
• Verbetering uitvoering en uitlegbaarheid
• Onderzoeken starten naar

m w
4 ^

• Hoogwatervrije en hooggelegen terreinen twee fasen aanpak
• Compenseren op gebiedsniveau
• Tijdelijk ruimtegebruik

M

^7

w
m m

m
• Versterken gebiedsgerichte benadering w

m
M m

w
W7

m mm 70



VNR1 Ruimte creeren voor initiatieven die

niet ten koste gaan van waterveiligheid
I
i

m

iTi f \

Advies RHDHV

• Aanpassing van de beleidsregels die activiteiten mogelijk maken
• Uitbreiding riviergebonden activiteiten nnet

• Extensieve uiterwaardrecreatie fietspaden bruggetjes e d j
• Scheepvaartgelieerde activiteiten
• Activiteiten voor beheer van buitendijkse gebieden
• Cultuurhistorische elementen archeologische monumenten

• Waterkwaliteitsmaatregelen
• Met mo

rivierge
• Toestaan van sloop en herbouw van aanv^ezige bebouwing en vereenvoudiging
van de mogelijkheid om bestaande bebouwing met 10 uit te breiden

• Verheldering van de beoordeling van het beghp ‘groot openbaar belang’

m

5

m w

M

gelijk maken van verduurzaming van de bedrijfsvoering van

‘Donden activiteiten zonne en windenergie
m

w

i

mmk
M

mwm mm 70



VNR2 De gebiedsgerichte benadering van

initiatieven versterken
I
i
m
ft

i
m

f l

m
M0

Advies RHDHV

• Oorspronkelijke intentie van art 6d m b t bundeling van

initiatieven verhelderen
• Beleidsregels en handreiking worden aangepast

• Actieve faciliterende rol van overheden en

• Gemeenten en provincies pro actief bij verbinden van initiatieven

• Hoe doen we dit en wat kunnen gemeenten provincies en RWS betekenen

• Casestudie compenseren op gebiedsniveau
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VNR3 Nader onderzoek naar gebieden met stroomvoerend en bergend regime
PNB3 Hoe wanneer en met welke partners wordt invulling gegeven aan het

opheffen van de vergunningplicht voor een aantal hooggelegen terreinen

I
i
m
ft

m

m
• Twee fasen aanpak

mma

■m

M
• Eerste fase uitbreiding van vergunningsvrije terreinen

• Voorstel aangepaste kaarten klaar
• Op dit moment bestuurlijke consultatie
• Aanpassing WaterbesLuit per 1 januari 2019

w
m

m

wmm

M

• Tweede fase herziening stroomvoerend en bergend regime
• Opstartbijeenkomst najaar2018
• Actualiseren uitgangspunten uitvoeren onderzoek 2019
• Aanpassing kaarten medio 2020
• Gemeenten provincies en waterschappen betrokken op riviertakniveau
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PNB1 I
m
i

m
m3

Uit de aangepaste beleidsregels art 6 onderdeel d en art 7 lid 4 blijkt niet
dat de afzonderlijke initiatieven lokaal niet tot een waterstandsverhoging mogen
Leiden

Op zich stemt dit tot tevredenheid echter in combinatie met de in het verslag
van de stuurgroep Water van 29 maart 2017 opgenomen opmerking dat

afzonderlijke initiatieven lokaal niet tot een waterstandsverhoging mogen leiden
Leidt dit tot onduidelijkheid Of wordt in het verslag met afzonaeflijke
initiatieven bedoeld afzonderlijke gebiedsontwikkeungen
Overigens In het kader van hef Dertaprogramma vraagt Rijkswaterstaat om een

deel van de waterstandsdaling door rivierverruiming in te zetten om de effecten
van waterstandsverhogende beheermaatregelen in het winterbed te compenseren
Hoe is dit re riimen met de beleidsregels dan wel met de bovengenoemde
opmerking in ae stuurgroep
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PNB2 Hoe wordt invulling gegeven aan de

casestudie s naar de mogelijkheden voor

compensatie op gebiedsniveau

m

■A

m
K

• Case studie uitgevoerd door Movares definitief rapport is op 4 juni 2018

ontvangen
• In afstennming met de werkgroep casestudie worden de resultaten besproken
• Resultaat

• Lokaal waterstandsverhoging accepteren nu niet mogelijk Aanpassing Waterbesluit nodig
niet wenselijk

• Gebiedscompensatie in samenhang met andere proiecten integraal gebiedsplan is

mogehik Uiigangspunt hierbij blijft compensatie Nadeel o a vraagt afstemming
verschillende oevoegde gezagen

• Nieuwe mogelijkheden zijn voorzien wanneer de nieuwe normering doorwerking krijgt in
de Bgr omdat nier de maatgevende waterstanden niet meer bepalend zijn voor de

waterveiligheid Nu nog niet mogelijk

M

w

m WA
W

mm
m

9m

r
r

m mm 70m m m



PNB4 waarom planning invoering
beleidsregels op 1 juli 2018

I
i

■A

Wfl
• Geen wijzigingen ten aanzien van de gemaakte afspraken in de

Stuurgroep Water van maart 2017 alleen maar uitvoering M

mm• Vraag voor akkoord in PT breed op 12 juni 2018

• Vergunningaanvragers wachten op herziening regels
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lenW1 Aanpassing regels I
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• Met de aanpassing van de beleidsregels is dit
gerealiseerd^^^
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lenW2 en lenW3 Verhelderen doel werkingssfeer
en uitvoeringspraktijk verbetering uitvoering en

uitlegbaarheid

m

f l

• Hoe kunnen we dit doen

p
• Aanpassing handreiking
• Ontwikkeling folder voor vergunningaanvragers
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lenW4 Onderzoeken starten naar

Tijdelijk ruimtegebruik
I
i

■A

m

• Onderzoek gedaan door

• Uitkomst
• Vergunningen voor tijdelijk ruimtegebruik waarbinnen geen maatregelen ter

vergroting van de afvoercapaciteit is gepland zijn mogelijk mits de

aangevraagde activiteit ook aan de overige voorschriften van de Bgr voldoet

en verder niet onverenigbaar is met de doelen van de Waterv^et

■■■ van lenW HBJZ

fsilssm i
■

w

M

• De vergunningverlener stelt dan beperkingen aan de vergunning zoals loopijd en

bijvoorbeeld voorschriften voor het afbreken

w

• Notitie beschikbaar A

m

mwm

m
mm m

r
r

m mm 70m m m



lenW5 versterken gebiedsgerichte
benadering
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• Hoe kunnen we dit gaan doen
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• Mogelijkheid tot benutten van de taakgroepen van de Wf^
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Datum

Bijlagen

Notitie aanpassing Bgr

woensdag 8 augustus 2018 12 09 51

Beleidsreoels orote rivieren 1 ijli 2Q18 docx

Beste collega s

Hierbij stuur ik ter info een notitie waarin de beiangrijkste aanpassingen van de beleidsregels
grote rivieren staan beschreven Delen mag

Groeten I5E2i

1U 2e

Afdeiing Waterveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DGRW
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Beleidsregels grote rivieren per 1 juli 2018

Inleiding
In 2016 heeft een evaluatie van de Beleidslijn grote rivieren plaatsgevonden De Beleidslijn grote rivieren

bevat een kader voor het beoordelen van de toeiaatbaarheid van activiteiten of wijziging daarvan in het

rivierbed van de grote rivieren Daarbij is ook gekeken naar de Beleidsregels grote rivieren Bgr die het

kader geven voor het verlenen van watervergunningen in het rivierengebied door RWS De condusie van

de evaluatie was dat op punten meer ruimte geboden kan worden voor ontwikkelingen zonder dat dit ten

koste gaat van het waterbelang Daarom zijn de beleidsregels per 1 juli 2018 aangepast

Argumentatie
De Bgr maken onderdeel uit van de genoemde beleidslijn en richten zich op handhaving van de veiligheid
van het achterland tegen overstromingen vanuit de grote rivieren Hierdoor gelden randvoorwaarden voor

activiteiten in het rivierbed De eerste randvoorwaarde is het behouden van de beschikbare afvoer en

bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en maatgevende hoogwaterstanden De tweede

randvoorwaarde is het tegengaan van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door

verbreding en verlaging van het rivierbed onmogelijk maken

De condusie van de evaluatie in 2016 was dat de doelen uitgangspunten en opzet van de Bgr breed

worden onderschreven De waterveiligheidsdoelen zijn goed geborgd Echter de mogelijkheden voor

ruimtelijke ontwikkelingen dan wel de mogelijkheden om een integrale afweging te maken tussen de

waterveiligheidsdoelen en ruimtelijke ontwikkelingen werden als beperkt ervaren Binnen het doel en de

randvoorwaarden van de Bgr zouden meer initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden dan waarvoor de

Bgr tot de inwerkingtreding van het onderhavige besluit ruimte boden Door de Bgr aan te passen krijgen
initiatiefnemers bewegingsvrijheid om ruimtelijke ontwikkelingen te ontplooien

Verruimingen
De belangrijkste aanpassingen zijn

Binnen het artikel 5 Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime
o De toevoeging van de mogelijkheid om naast de aanleg of wijziging van scheepswerven

ook specifiek daaraan verbonden bedrijfsactiviteiten toe te staan

o De mogelijkheid om in de uiterwaarden activiteiten voor extensieve uiterwaardrecreatie te

ontplooien zoals het aanleggen van fiets en wandelpaden
o De mogelijkheid om voorzieningen te realiseren om beheeractiviteiten in uiterwaarden uit

te voeren

Binnen het artikel 6 Niet riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime
o Toevoeging van onderdeel c verduurzaming van de energievoorziening van bestaande

activiteiten in het rivierbed

o Toevoeging van onderdeel d het toestaan van zonne en windenergie als op zichzelf

staande activiteit als deze niet redelijkerwijs buiten het rivierbed gerealiseerd kunnen

worden en dat de activiteit voor een bepaalde tijd plaatsvindt Compensatie gedurende de

duur van deze activiteit is verplicht
o Toelichting op onderdeel e voorheen d dat het mogelijk is om meerdere initiatieven in

een gebiedsplan of project te combineren Een dergelijk pakket past binnen de Bgr als het

geheel per saldo meer ruimte voor de rivier opievert en het totaal van de initiatieven in

het gebiedsplan of project nergens tot waterstandsverhoging leidt

De toelichting en de overige aanpassingen zijn te vinden in de Staatscourant

https zoek officielebekendmakinQen nl stcrt 2018 36070

Kader

De Bgr worden toegepast bij de beoordeling van aanvragen voor een watervergunning op grond van de

Waterwet voor activiteiten in het rivierbed

Voor enkele uitbreidingen van de Bgr is voor een goede effectuering ook een wijziging van het Besluit

algemene regels ruimtelijke ordening Barro nodig zodat dergelijke ontwikkelingen ook in het

ruimtelijk domein toegestaan kunnen worden Daarvoor is de minister van BZK verantwoordelijk

Bij het programme Integraal Riviermanagement worden verschillende opgaven in de rivieren in

samenhang aangepakt Ook deze maatregelen dienen aan de Bgr te voldoen Integraal riviermanagement
biedt wel mogelijkheden om waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling beter met elkaar te verbinden
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177
Van

Aan

Onderwerp

Datum

rroTr2^o ^e

RE Wijzigitig Waterregeling

donderdag 9 augustus 2018 17 23 49

iVzNinOK2e

Perfect geen aanvullingen

Van 10 2e |0 2e

Veraonden donderdag 9 augustus 2018 17 23

Aan

HBJZ [[ lminienm nl]10 2e

l ZN10 2e

CC ZN10 2e

Onderwerp RE Wijziging Waterregeling

Hallo| 1Q 2e |en 10 2e |

Dank voor deze stukken Hiermee heb Ik wel lets meer achtergrond voor de toelichting
Daarmee heb ik deze toelichting kunnen schrijven Mochten jullie nog dingen zien die niet

kloppen of niet handig zijn iaat het me weten

Zuid Nedertand kaarten onder nummers 001 002 009 010 Oil 019

Er zijn diverse wijzigingen aangebracht met betrekking tot de beheergrenzen in de regio Zuid

Nederland Het gaat om aanpassingen bij de plaatsen Aijen Thorn en Stevensweert en om de

aanpassingen als gevolg van de wijziging van de landsgrens tussen Nederland en Belgie nabij
Maastricht

Met het ingaan van de nieuwe landsgrens verandert de omvang van het beheergebied van het

Rijk op de kaarten 001 en 002 Er zijn zowel gebieden bijgekomen als afgevallen

Op de kaart onder nummer 009 van bijiage IV bij de Waterregeling zijn bij Thorn en

Stevensweert verschillende gebieden vergunningvrij gemaakt overeenkomstig artikel 6 16

tweede lid van het Waterbesluit De gebieden zijn door ophoging hoogwatervrij en daarmee

waterstaatkundig van ondergeschikt belang geworden Het gebied dat door een hoge wal

hoogwatervrij is is niet als vergunningvrij aangewezen De hoge wal is namelijk geen primaire

waterkering en is niet in beheer bij het Rijk

In de Alexanderhaven in Roermond is een kade opgehoogd Het gebied daarachter is daarom

geen gebied meer dat nodig is om water te bergen en kan aldus als vergunningvrij gebied
worden aangeduid op kaart Oil van bijiage IV bij de Waterregeling Dit omdat het gebied
dichtbebouwd is en vanuit rivierkundig oogpunt geen verdere waarde meer heeft Dit geeft het

bedrijf de mogelijkheid om zonder restricties vanuit de Waterwet zijn bedrijfsvoering voort te

zetten terwiji het rivierbelang hierdoor niet wordt geschaad

Bij Aijen is een vergunningvrij gebied op de kaart onder 019 van bijiage IV bij de Waterregeling

als het ware verplaatst door het ene gebied als vergunningvrij aan te wijzen ten koste van een

ander gebied Het gebied dat vergunningvrij is gemaakt is stroomiuw gelegen Voor het

waterbeheer is de uitruil voordelig omdat hiermee het stroomvoerend deel van de rivier een

meer gestroomlijnde vorm heeft gekregen Tevens is de omvang van het vergunningvrij gebied

hierdoor iets afgenomen

Met vriendelijke groet

10 2e

3ZNKVan

Verzonden donderdag 9 augustus 2018 16 17

10 2e prws nl10 2e

HBJZ | I0 2e pminienm nl

] rws nl

Aan| I 10 2e fl0 2e

CC I 10 2e I ZN | 10 2er

Onderwerp FW Wijziging Waterregeling

206275 0273



Hallo 10 2e

Hierbij de reactie van | I0 2e |
Kun je zo wear verder

PS deze bijiagen heb Ik destijds ook meegestuurd naar BS

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

I 10 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Van | iQ 2e | ZN

Verzonden donderdag 9 auQustus 2018 16 09

Aan

Onderwerp RE Wijziging Waterregeling

ZN10 2e

Hallo 10 2e

Volgens mlj heeft[
De onderbouwing voor al deze wijzigingen zijn als het goed is in jouw bezit ik heb deze nannelijk

naarjou opgestuurd

Ik zal ze nog een keer bijvoegen

Het lijkt me goed om eens samen het proces rondom wijzigingen in de kaarten door te nemen

specifiek de actiehouders binnen zuid nederland en de routering naar de volgende parti] die

hiermee verder aan de slag zou moeten

Ik zal hiervooreen overleg inplannen

Ben Jij wel eens in Roermond

]geen rol in het wljzlgen van de kaarten10 2e

Vr groet | io 2e |

ll ZN
Verzonden donderdag 9 augustus 2018 12 46

Aan ll 10 2e riOK2e

Van rt 10 2e

HBJZ I
CC 10 2e [ ri0 2e DGRW

Onderwerp RE Wijziging Waterregeling

ZN ZN10 2e 10 2e

Hallo I io 2e |jriQ 2e buiten verzoek Kuii jij aub de toelichting geven waar| io 2e om

vraagt Het gaat om de kaarten van de Maas

Ik boor graag van je of het lulct

206275 0273



Grr | 10 2e [

Verzonden met BlackBerry Work
www hlackherry com

] niiniemn nlVan I 10 2^0K2e

Datum donderdag 09 aug 2018 11 32 AM

Aan |
Kopiej I0 2e

Onderwerp Wijziging Wateiregeling

HBJZ | 10 2ey

]| ZN 10 2e

[mi DGRW j 10 2e

@mS nl10 2e

5 miiiienm nl

Beste^io 2e [

Voor de zomer heeft de RWS Bestuursstaf gevraagd wijzigingen in de kaarten bij de

Waterregeling door te voeren die nog in 2017 zijn aangedragen door de regionale diensten

Daarbij werden kaarten uit het beheergebied van Zuid Nederland genoemd kaarten onder

nummers 001 002 009 010 011 019 en werd jouw naam genoemd

Over de gevraagde wijziging en de bijgevoegde toelichting heb ik nog wat vragen De

toelichting die ik heb meegekregen is als voIgt wei al naar eigen inzicht iets aangevuld
Er zijn diverse wijzigingen aangebracht met betrekking tot de beheergrenzen in de regio Zuid

Nederland Het gaat om aanpassingen bij de plaatsen Aijen Thorn en Stevensweert en om de

aanpassingen als gevolg van de wijziging van de landsgrens tussen Nederland en Belgle nabij
Maastricht

Tevens is in de Alexanderhaven in Roermond een kade opgehoogd Het gebied daarachter is

daarom geen gebied meer dat nodig Is om water te bergen en kan aldus als vergunningsvrij
gebied worden aangeduid op kaart 011 van bijiage IV bij de Waterregeling Dit omdat het

gebied dichtbebouwd is en vanuit rivlerkundlg oogpunt geen verdere waarde meer heeft Dit

geeft het bedrijf de mogelijkheid om zonder restricties vanuit de Waterwet zijn bedrijfsvoering
voort te zetten terwiji het rivierbelang hierdoor niet wordt geschaad

Mijn eerste vragen zien op de eerste aiinea Welke aanpassingen zijn precies gedaan en

waarom Is dit ter uitvoering van Ruimte voor de Rivier Ik zie op de kaarten 001 en 002 een

breder rivierbed en op de kaarten 009 en 010 toegevoegde delen vergunningvrij gebied
Wijzigingen van kaart 019 kan ik niet goed zien zitten daarin misschien wijzigingen op
detailniveau Zou je de gevraagde wijzigingen nog iets specifieker kunnen beschrijven ten

behoeve van de toelichting van de wijzigingsregeling De wijziging van kaart 011 is al netjes
toegelicht maar daar zie ik de wijziging op de kaart zelf bijna niet ten opzichte van de nu

geldende kaart Gaat dit ook om een wijziging op een zodanig detailniveau dat je dat op de

kaart bijna niet ziet

Hopelijk kun je antwoord geven op mijn vragen en een aanvullende toelichting geven dan kan

ik die snel meenemen voor de wijzigingsregeling

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerle van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlljke en Juhdische Zaken

10 2e I

206275 0273



Van

Aan H KJ UejQ 2^ }HBJZ
Cc 10 2e [Zm
Onderwerp
Datum

RE Wijziging Waterregeling

donderdag 9 augustus 2018 17 27 13

Hallo | 10 2e t

Prima zo

Met vriendelijke groet

1Q 2e ]

10 2e

10 2e 1

rtMT^i ]

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Iminienm nl]Van

Verzonden donderdag 9 augustus 2018 17 23

Aan

CC I0 2e I ZN

Onderwerp RE Wijziging Waterregeling

HBJZ [[ 10 2e

] ZN10K2e

Hallo i0 2e en 10 2e |

Dank voor deze stukken Hiermee heb ik wel lets meer achtergrond voor de toellchting
Daarmee heb ik deze toelichting kunnen schrijven Mochten jullie nog dingen zien die niet

kloppen of niet handig zijn iaat het me weten

Zuid Nederland kaarten onder nummers 001 002 009 010 Oil 019

Er zijn diverse wijzigingen aangebracht met betrekking tot de beheergrenzen in de regio Zuid

Nederland Het gaat om aanpassingen bij de plaatsen Aijen Thorn en Stevensweert en om de

aanpassingen als gevolg van de wijziging van de landsgrens tussen Nederland en Belgie nabij
Maastricht

Met het ingaan van de nieuwe landsgrens verandert de omvang van het beheergebied van het

Rijk op de kaarten 001 en 002 Er zijn zowel gebieden bijgekomen als afgevallen

Op de kaart onder nummer 009 van bijiage IV bij de Waterregeling zijn bij Thorn en

Stevensweert verschillende gebieden vergunningvrij gemaakt overeenkomstig artikel 6 16

tweede lid van het Waterbesluit De gebieden zijn door ophoging hoogwatervrij en daarmee

waterstaatkundig van ondergeschikt belang geworden Het gebied dat door een hoge wal

hoogwatervrij is is niet als vergunningvrij aangewezen De hoge wal is namelijk geen primaire

waterkering en is niet in beheer bij het Rijk

In de Alexanderhaven in Roermond is een kade opgehoogd Het gebied daarachter is daarom

geen gebied meer dat nodig is om water te bergen en kan aldus als vergunningvrij gebied
worden aangeduid op kaart 011 van bijiage IV bij de Waterregeling Dit omdat het gebied
dichtbebouwd is en vanuit rivierkundig oogpunt geen verdere waarde meer heeft Dit geeft het

206276 0274



bedrijf de mogelijkheid om zonder restricties vanuit de Waterwet zijn bedrijfsvoering voort te

zetten terwiji het rivierbelang hierdoor niet wordt geschaad

Bij Aijen is een vergunningvrij gebied op de kaart onder 019 van bijiage IV bij de Waterregeling

als het ware verplaatst door het ene gebied als vergunningvrij aan te wijzen ten koste van een

ander gebied Het gebied dat vergunningvrij is gemaakt is stroomiuw gelegen Voor het

waterbeheer is de uitruil voordelig omdat hiermee het stroomvoerend deel van de rivier een

meer gestroomlijnde vorm heeft gekregen Tevens is de omvang van het vergunningvrij gebied

hierdoor iets afgenomen

Met vriendelijke groet

10 2e

] ZNK J rws nlVan

Verzonden donderdag 9 augustus 2018 16 17

10 2e 10 2e

HBJZ | 10 2eAan 10K2e [1Q f2e | minienm nl

ZN [

Onderwerp FW Wijziging Waterregeling

] rws nlCC 10 2e 10 2e

Hallo I0 2e

Hierbij de reactie van | I0 2e |
Kun je zo weer verder

PS deze bijiagen heb ik destijds ook meegestuurd naar BS

Met vriendelijke groet

10 2e ]

10 2e

10 2e I

10K2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Van | iQ 2e | ZN

Verzonden donderdag 9 augustus 2018 16 09

iJ ZN
Onderwerp RE Wijziging Waterregeling

Aan 10 2e

Hallo 10 2e

Volgens mij heeft^ io 2e ^geen rol in het wijzigen van de kaarten

De onderbouwing voor al deze wijzigingen zijn als het goed is in jouw bezit ik heb deze namelijk

naarjou opgestuurd

Ik zal ze nog een keer bijvoegen

206276 0274



Het lijkt me goed om eens samen het proces rondom wijzigingen in de kaarten door te nemen

specifiek de actiehouders binnen zuid nederland en de routering naar de volgende partij die

hiermee verderaan de slag zou nnoeten

Ik zal hiervooreen overleg inplannen

Ben jij wel eens in Roernnond

Vr groet | io 2e |

IZNVan 10 2e

Verzonden rionderdag Q augustus 2018 12 46

Aan ^00 ^26 Ii0 f2e

10 2e

HBJZ I I0 2e n ZN

{EOKMpTDGRW
Onderwerp Kb Wijziging Waterregeling

ZN10 2e

CC

Hallo 10 2e |

vraagt Het gaat om de kaarten van de Maas

Ik hoor graag van je of het lukt

Kun jij aub de toelichting geven waar[ jOK^ ombuiten verzoek

Gr 10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
twww blackberry com

Van nioSM]

Datum donderdag 09 aug 2018 11 32 AM

^ ZN
Koniej 10 2^ i EMIII DGRW [
Onderwerp Wijziging Waterregeling

HBJZ niiiii0iini nl^10 2e

Aan fg rws nl1Q 2e 10 2e

rfy1Q 2e

Beste io 2e

Voor de zomer heeft de RWS Bestuursstaf gevraagd wijzigingen in de kaarten bij de

Waterregeling door te voeren die nog in 2017 zijn aangedragen door de regionale diensten

Daarbij werden kaarten uit het beheergebied van Zuid Nederland genoemd kaarten onder

nummers 001 002 009 010 Oil 019 en werd jouw naam genoemd

Over de gevraagde wijziging en de bijgevoegde toelichting heb ik nog wat vragen De

toelichting die ik heb meegekregen is als voIgt wel al naar eigen inzicht iets aangevuld
Er zijn diverse wijzigingen aangebracht met betrekking tot de beheergrenzen in de regio Zuid

Nederiand Het gaat om aanpassingen bij de plaatsen Aijen Thorn en Stevensweert en om de

aanpassingen als gevolg van de wijziging van de iandsgrens tussen Nederland en Belgle nabij
Maastricht

Tevens is in de Alexanderhaven in Roermond een kade opgehoogd Het gebied daarachter is

daarom geen gebied meer dat nodig is om water te bergen en kan aldus als vergunningsvrij

gebied worden aangeduid op kaart 011 van bijiage IV bij de Waterregeling Dit omdat het

gebied dichtbebouwd is en vanuit rivierkundig oogpunt geen verdere waarde meer heeft Dit

geeft het bedrijf de mogelijkheid om zander restricties vanuit de Waterwet zijn bedrijfsvoering
voort te zetten terwiji het rivlerbelang hierdoor niet wordt geschaad

Mijn eerste vragen zien op de eerste alinea Welke aanpassingen zijn predes gedaan en

waarom Is dit ter uitvoering van Ruimte voor de Rivier Ik zie op de kaarten 001 en 002 een

breder rivierbed en op de kaarten 009 en 010 toegevoegde delen vergunningvrij gebied
Wijzigingen van kaart 019 kan ik niet goed zien zitten daarin misschien wijzigingen op
detailniveau Zou je de gevraagde wijzigingen nog iets specifieker kunnen beschrijven ten

behoeve van de toelichting van de wijzigingsregeling De wijziging van kaart 011 is ai netjes
toegelicht maar daar zie ik de wijziging op de kaart zelf bijna niet ten opzichte van de nu

geldende kaart Gaat dit ook om een wijziging op een zodanig detailniveau dat je dat op de

206276 0274



kaart bijna niet ziet

Hopelijk kun je antwoord geven op mijn vragen en een aanvullende toelichting geven dan kan

ik die snel meenemen voor de wijzigingsregeling

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

HoofiJdirectie Bestuurlljke en Jundische Zaken

10 2e

206276 0274



Van

Aan f10K2el 0 2e

Cc giii

Onderwerp
Datum

Bijiagen

FW Wijziging Waterregeling

donderdag 9 augustus 2018 16 17 43

onderbouwina wiizicina arens waterregeling waterbesijit msa

Hallo 10 2e

Hierblj de reactle van | io 2e |
Kun je zo weer verder

PS deze bijiagen heb Ik destijds ook meegestuurd naar BS

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

I 10 2e

Van | io 2e | ZN

Verzonden donderdag 9 augustus 2018 16 09

Aan

Onderwerp RE Wijziging Waterregeling

10 2e

] ZN10 2e

Malic

10 2e
Volgens mij heeft I

De onderbouwing voor al deze wijzigingen zijn als het goed is in jouw bezit ik heb deze nanneiijk

geen rol in het wijzigen van de kaarten

naarjou opgestuurd

Ik zal ze nog een keer bijvoegen

Het lijkt me goed om eens samen het proces rondom wijzigingen in de kaarten door te nemen

specifiek de actiehouders binnen zuid nederland en de routering naar de volgende partij die

hiermee verder aan de slag zou moeten

Ik zal hiervooreen overleg inplannen

Ben Jij wel eens in Roermond

Vr groet | io 2e |

ZNVan

Verzonden donderdag 9 augustus 2018 12 46

Aan l io 2e | iQK2e n HBJZ I 10 2^
CC | lOKSe DGRW

Onderwerp Rh Wijziging Waterregeling

10 2e

ZN ZN10 2e

236408 0275



Hallo I io 2e |j io 2e| buiten verzoek Kuii iij aub de toelichting geven waar io 2e jm

vraagt Het gaat om de kaarten van de Maas

Ik hoor graag van je of het lukt

Gr
10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

tniinienTn iilVan 1Q 2e 10 2e

Datum donderdag 09 aug 2018 11 32 AM

] zn

[H3 DGRW

fem S aAan C

Kopie

Onderwerp Wijziging Waterregeling

10 2e 10 2e

10 2e mitiienrn nl10 2e

10 2e
Beste

Voor de zomer heeft de RWS Bestuursstaf gevraagd wijzigingen in de kaarten bij de

Waterregeling door te voeren die nog in 2017 zijn aangedragen door de regionale diensten

Daarbij werden kaarten uit het beheergebied van Zuid Nederland genoemd kaarten onder

nummers 001 002 009 010 011 019 en werd jouw naam genoemd

Over de gevraagde wijziging en de bijgevoegde toelichting heb ik nog wat vragen De

toelichting die ik heb meegekregen is als voIgt wel al naar eigen inzicht iets aangevuld
Er zijn diverse wijzigingen aangebracht met betrekking tot de beheergrenzen in de regio Zuid

Nederland Het gaat om aanpassingen bij de plaatsen Aijen Thorn en Stevensweert en om de

aanpassingen als gevolg van de wijziging van de iandsgrens tussen Nederland en Belgie nabij
Maastricht

Tevens is in de Aiexanderhaven in Roermond een kade opgehoogd Het gebied daarachter is

daarom geen gebied meer dat nodig is om water te bergen en kan aldus als vergunningsvrij

gebied warden aangeduid op kaart 011 van bijiage IV bij de Waterregeling Dit omdat het

gebied dichtbebouwd is en vanuit rivierkundig oogpunt geen verdere waarde meer heeft Dit

geeft het bedrijf de mogeUjkheid om zander restricties vanuit de Waterwet zijn bedrijfsvoering
voort te zetten terwiji het rivlerbeiang hierdoor niet wordt geschaad

Mijn eerste vragen zien op de eerste alinea Welke aanpassingen zijn predes gedaan en

waarom Is dit ter uitvoering van Ruimte voor de Rivier Ik zie op de kaarten 001 en 002 een

breder rivierbed en op de kaarten 009 en 010 toegevoegde delen vergunningvrij gebied
Wijzigingen van kaart 019 kan ik niet goed zien zitten daarin misschien wijzigingen op
detailniveau Zou je de gevraagde wijzigingen nog iets specifieker kunnen beschrijven ten

behoeve van de toelichting van de wijzigingsregeling De wijziging van kaart Oil is al netjes

toegelicht maar daar zie ik de wijziging op de kaart zelf bijna niet ten opzichte van de nu

geldende kaart Gaat dit ook om een wijziging op een zodanig detailniveau dat je dat op de

kaart bijna niet ziet

Hopelijk kun je antwoord geven op mijn vragen en een aanvullende toelichting geven dan kan

ik die snel meenemen voor de wijzigingsregeling

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

10K2e

236408 0275



f10 2e ^C7N’iVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

rluH^ei Kzm

onderbouwing wijziging grens waterregeling waterbesluit

donderdag 10 augustus 2017 09 ^ 18

safipassihQ BGR W6thKortindstrl9 Aiifeu docx

aanoassina BGR Porta isola docx

wiiziciinQ BGR landscirens docx

Bes

In de bijiage vind je voor 4 gebieden de onderbouwing voor het wijzigen van de begrenzing van

het stroomvoerend bergend gebied vrijgesteld gebied
Deze aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in de betreffende gis bestanden

Ik hoor graag of je je kunt vinden in deze onderbouwing

met vriendeiijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

1U 2e n

10K2e
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Aanpassing BGR grens

Betreft locatie wethouder Kortingstraat 19 Aijen
Maasrivierkm 139

10 2e

iQ 2e Iheeft het plan om de kassen op perceel 2242 te slopen en op die locatie woningen te bouwen

Hij wil in het geel gearceerde deel ook bouwen en hiervoor het rood gearceerde deel dat nu vrijgesteld is stroomvoerend laten maken in ruil voor het

vrijgesteld laten maken van het geel gearceerde deel zie onderstaande kaarten

Het gebied ligt in het stroomvoerend regime en is stroomiuw gelegen

Bij een 1 1250® afvoer loopt het gebied net niet net wel onder water

Volgens het Waquamodel staat er nog net water volgens het AHN is het droog
Voor RWS is het voordelig om de uitruil te doen omdat hiermee het stroomvoerend gebied een meer gestroomlijnde vorm krijgt

Qua oppervlakte stroomvoerend gebied gaan we er lets op vooruit

De criteria voor het vrijgesteld maken van het rivierbed zijn

Volgend uit toelichting op het Waterbesluit

Hooggelegen of hoogwatervrij vergund d w z dat vrijstelling geen gevolgen heeft voor de actuele hoogwaterveiligheid
Dichtbebouwd voorwaarde die voIgt uit de toelichting op het Waterbesluit

1

2

Volgend uit toets op feitelijke belemmering Bgr art 7

3 Afgraven van het terrein levert geen significante kosteneffectieve bijdrage aan rivierverruiming vanwege de ligging of staat van het terrein

Volgend uit RWS belang
Gelegen aan de bandijk geen eilandjes in het rivierbed

Enige omvang geen losse woningen of individuele bedrijven
Geen vermindering van het ecologisch relevant areaal KRW

Geen nautische belemmeringen Scheepvaart

4

5

6

7

Voldoet dit gebied aan de criteria

1 Ja Het gebied is hooggelegen en het vrijstellen heeft geen gevolgen voor de hoogwaterveiligheid
2 Ja Het gebied sluit aan op een dichtgebouwd gebied
3 Ja Er zijn geen plannen om op deze locatie maatregelen t b v hoogwaterveiligheid te treffen Het is locatie waar rivierverruimende maatregelen

effect zullen hebben

4 Ja Het is geen eiland het sluit aan op een bestaand vrijgesteld gebied
5 Ja nee Qua omvang is het een klein gebied maar het sluit aan op een bestaand vrijgesteld gebied Het komt tegemoet aan een reele wens van

de eigenaar waarbij ook RWS voordeel heeft van de aanpsassing
6 Ja vrij te stellen gebied is momenteel agrarisch
7 Ja niet in de buurt van de rivier gelegen dus geen nautische belemmeringen
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Wijziging kaarten BGR Waterregeling en Waterbesluit

Wijziging bergend vrijgesteld

1 Porta Isola Maas rivierkilometer 62 Stevensweert

Het gebied ligt momenteel in het bergend rivierbed volgens de BGR

Het gebied is opgehoogd en ligt hoogwatervrij
Het is een zgn pijplijnplan het plan was al vergund voordat de Beleidslijn Grote Rivieren in

werking trad Het valt wel onder de waterwet maar hoeft niet meer getoetst te worden aan de

criteria volgens de BGR

De voorstel is om het te laten vallen onder artikel 6 16 van het Waterbesluit voormalig artikel 2a

van de WBR geel gebied
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Hiervoor geiden de volgende criteria

Volgend uit toelichting op het Waterbesluit

Hooggelegen of hoogwatervrij vergund d w z dat vrijstelling geen gevolgen heeft voor de

actuele hoogwaterveiligheid
Dichtbebouwd voorwaarde die voIgt uit de toelichting op het Waterbesluit

1

2

Volgend uit toets op feitelijke belemmering BGR art 7

Afgraven van het terrein levert geen significante kosteneffectieve bijdrage aan

rivierverruiming vanwege de ligging of staat van het terrein

3

Volgend uit RWS belang
4 Gelegen aan de bandijk geen eilandjes in het rivierbed

5 Enige omvang geen losse woningen of individuele bedrijven
6 Geen vermindering van het ecologisch relevant areaal KRW

7 Geen nautische belemmeringen Scheepvaart

Voldoet dit gebied aan de criteria
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1 Ja het gebied is opgehoogd en ligt hoogwatervrij
2 Ja Het gebied is dichtbebouwd

3 Ja Het gebied is opgehoogd teneinde vestiging van een bungaiowpark mogelijk te maken

Hiervoor is een vergunning verleend Er zullen hier in de toekomst geen rivierverruimende

ingrepen ten behoeve van hoogwaterbescherming meer plaatsvinden
4 Ja het vrij te stellen gebied zal een geel eiland vormen in een bergend gebied Rondom

dit bergend gebied ligt een nu nog overstroombare kade Deze kade zal echter nlet

overstroombaar worden waarmee het gehele gebied zijn bergende functie zal verllezen en

het gebied waarvoor nu de wens bestaat om het vrij te stellen geen eiland meer zal

vormen in een bergend gebied
5 Ja het betreft een gebied van ca 9 ha

6 Ja geen ecol relevant areaal

7 Ja geen nautische belemmeringen Het gebied is niet gelegen in de nabijheid van

scheepvaartroutes

2 Porta Cotelmo Maas rivierkilometer 62 Stevensweert

Het gebied is gelegen naast Porta Isola en ligt momenteel in het bergend rivierbed volgens de BGR

Het is een zgn pijplijnplan het plan was al vergund voordat de Beleidslijn Grote Rivieren in

working trad Het valt wel onder de waterwet maar hoeft niet meer getoetst te worden aan de

criteria volgens de BGR In de vergunning is opgenomen dat het gebied opgehoogd zal worden en

hoogwatervrij zal worden

De voorstel is om het te laten vallen onder artikel 6 16 van het Waterbesluit voormalig artikel 2a

van de WBR geel gebied
Als begrenzing voor het vrij te stellen gebied is het gebied aangehouden dat volgens de vergunning
opgehoogd en bebouwd zal worden
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Aanpassing BGR grens^ grens Waterregeling en Waterbesluit

Wijziging bergend Vrijgesteld

Betreft locatie Thorn Maasresidentie Thorn voorheen bungalowpark Groeskamp
Maasrivierkm 64

Het terrein ligt geheel in het bergend rivierbed Het is een pijplijnplan d w z dat er voor het ingaan van de Beleidsiijn Grote Rivieren reeds een bouwvergunning is

afgegeven voor het ophogen van het terrein tot boven MHW waterstand en het bouwen van woningen
In de vergunning voor het park is opgenomen dat het terrein hoogwatervrij gemaakt is zal worden

Het rood omkaderde gebied is opgehoogd tot boven maatgevende hoogwater deels beschermd met een waterkerende wal

Het voorstel is om aiieen het gebied dat door ophoging hoogwatervrij is gemaakt vrij te steilen van de vergunningplicht Het gebied dat door een hoge wal

hoogwatervrij is zai zijn huidige status houden De hoge wai is geen primaire waterkering en is niet in beheer bij de overheid We kunnen er daarom niet vanuit gaan

dat de wal in stand zal blijven Om deze reden worden gronden achter niet primaire of niet door het rijk beheerde keringen niet als vrijgesteld bestemd

Het blauw omkaderde gebied betreft een schiereiiand dat door herprofilering deels hoogwatervrij is gemaakt aiieen de huizen en de toegangsweg liggen hoogwatervrij
Het vergunningsvrij maken van dit gebied voegt weinig toe het is ongewenst om gronden die nu nog overstroombaar zijn vergunningsvrij te maken omdat de kans

bestaat dat de eigenaar ze vervolgens zal ophogen Er gaat dan berging verloren
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De criteria voor het vrijgesteld maken van het rivierbed zijn

Volgend uit toelichting op het Waterbesluit

Hooggelegen of hoogwatervrij vergund d w z dat vrijsteiling geen gevolgen heeft voor de actueie hoogwaterveiiigheid
Dichtbebouwd voorwaarde die voigt uit de toelichting op het Waterbesiuit

1

2

Volgend uit toets op feitelijke belemmering BGR art 7

3 Afgraven van het terrein levert geen significante kosteneffectieve bijdrage aan rivierverruiming vanwege de ligging of staat van het terrein

Volgend uit RWS belang
4 Gelegen aan de bandijk geen eilandjes in het rivierbed

5 Enige omvang geen losse woningen of individuele bedrijven
6 Geen vermindering van het ecologisch relevant areaal KRW

7 Geen nautische belemmeringen Scheepvaart

Voldoet dit gebied aan de criteria

1 Ja Het gebied is hooggelegen en het vrijstellen heeft geen gevolgen voor de hoogwaterveiiigheid
2 Nee het gebied sluit niet aan op een dichtbebouwd gebied
3 Ja Er zijn geen plannen om op exact deze locatie maatregelen t b v hoogwaterveiiigheid te treffen Wei zal mogelijk de doorgang van de spoorbrug verbreed

worden Deze doorgang ligt vlakbij het vrij te stellen gebied Om deze reden is er een strakke contour rondom het gebied getrokken
4 Nee Het is een eiland

5 Ja nee Qua omvang is het een klein gebied
6 Ja geen ecol relevant areaal of KRW gebied
7 Ja niet in de buurt van de vaarweg gelegen geen nautische belemmeringen
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Wijziging BGR en Waterregeling

Wijziging van stroomvoerend regime

i

Zuido ysl
vy

r

£ I

I ill ^ W
1

^y^rI JU

tell
I

■

•|J
C

\fr
isveid

ill 1
\ r

■

iU

II
I i

i I

I
ti

Sint^eer^^^i

I

Rjjcktwlt

‘
Ooa

■

I
1 v4

r11

i‘v
^ iilioerslagiv

V L
t

I ■

f

n
Mari^

H c^fcaestef1
^

g Caesten v \

\
t

L 4 _
^N

f■

p

•1 •

In november 2016 is in een tractaat tussen Belgie en Nederland de wijziging van de landsgrens tussen

Eijsden Maastricht en Wezep vastgelegd
Deze wijziging zal ingaan op 1 januari volgend op de dag dat beide landen alle wijzigingen hebben doorgevoerd in

relevante documenten We gaan er van uit dat dit 1 januari 2018 zal zijn afgestemd met afd

vergunningverlening
De nieuwe grens voIgt het midden van de huidige gekanaliseerde Maas De oude landsgrens voigde de diepste lijn
thalweg in de historische Maas voor kanalisatie De BGR week al af van deze lijn en was is niet correct

Met het ingaan van de nieuwe landsgrens wordt het gebied dat onder stroomvoerend regime valt groter
Andere delen van het stroomvoerend regime vervallen doordat ze bij Belgie gaan horen

Zie onderstaande kaarten in donkerblauw stroomvoerend rivierbed dikke rode slingerende lijn huidige
landsgrens
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HBJZVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

l luil^e|Q 2e I HBJZ

FW Consultatie waterkaarten

vrijdag 7 September 2018 09 36 19

20170717 OhderbouwiriQ actualisatie kaartmateriaal Waterwet RWS ON docx

InhoudelMke onderbouwina voorstei veraijnninQvrii maken buitendiikse aebieden RWS WNZ docx

aanoassina BGR WethKortinastrl9 feien docx

aanpassiriQ BGR Thorn Maasresidentie docx

wiiziginQ BGR landsarens docx

aafiDassno_BGR RWZL_G6nneD dccx

10 2e
Ha

Zie hieronder

Dit wordt dus opgepakt door de nieuwe medewerker die jij gaat begeleiden wie is dat

eigenlijk
Kun jij dit verder met hem haar afstemmen Of heb je graag dat ik iets doe

Dank en groettlSSi^

DGRW

Verzonden vrijdag 7 September 2018 09 13

Aan | io 2e \] HBJZ

10 2e I 10 2e

Onderwerp FW Consultatie waterkaarten

HoOIMZ^
Kan je met bijgevoegde onderbouwingen van RWS al met de toelichting op het besluit aan de

slag
Laat maar weten wat je nodig hebt

Groet io 2e

Van ON d 10 2e I5 rws nl10X2e

Verzonden maandag 3 September 2018 14 51

Aan ] minienm nlDGRW [ n0 2e10 2e

Onderwerp RE Consultat e waterkaarten

Dag I io 2e

Ik ben vorige week weer begonnen ]en begin een klein beetje overzicht te

krijgen over alle mails die ik tijdens mijn 3 5 week afwezigheid heb gekregen Zo ook de mails

van jou met vragen van de gemeente Nijmegen en Neerijnen waar ik nog inhoudelijk op zal

reageren De vraag van| io 2e [had ik al gezien via een collega van onze afdeling
vergunningverlening die een afschrift had gekregen
Ik heb geen contact gehad meti|0 2ebver de onderbouwing Er is al wel een onderbouwing
geschreven door RWS bij alle aanpassingen Zie bijiagen Ik verwacht dat HBJZ hiermee wel

een eind komt Wel zie ik in de mail dati[0K2^feangeeft dat 1 januari niet meer haalbaar is maar

dat het 1 juli 2019 wordt Ik hoop dat de datum van 1 januari niet is gecommuniceerd richting
de betreffende gemeenten Want anders zou ik ze wel z s m op de hoogte stellen dat het later

wordt

buiten verzoek

Groeten
10 2e

10 2e | 10 2e DGRW I
Verzonden Wiidaq 31 augustus 2018 10 21

Aan i0 2e ^^iQ 2^^ ^ON
OndePMerPLXonsultatie waterkaarten

Beste io 2e

10 2e

Hierbij een uverzichtje van de binnengekomen reaches Als het goed is had ik er een paar bij
jou uitgezet kijk maar even En ik kan je ook de mails nog een keer doorsturen

Heb iii noo contact qehad met| 1 I0 {2e | over de onderbouwing op de wijziqinqen

Groet] I0 2e
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Rijkswaterstaat
Minrsterie van Infrastructuur en Milieu

RWS Dost NederlandRWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Eusebiusbuitensingel 66

6828 HZ Arnhem

Postbus 25

6200 MA Maastricht

T 088 797 49 00

www rijkswaterstaat nl

Contactpersoon

i10i 2e

10 2e

memo
10 2e

1 U i

lLnf2e S rws nl
Onderbouwing actualisatie kaartmateriaal Waterwet RWS

ON

Datum

17 juli 2017

Bijlage nInleiding
Het kaartmateriaal van de Waterwet vormt de basis voor de vergunningverlening
voor het gebruik van rijkswaterstaatwerken Dit kaartmateriaal is op een drietal

niveaus vastgelegd in het Waterbesluit in de Waterregeling en in de Beleidsregels
Grote Rivieren

Watertfes u t

In artikel 6 16 van het Waterbesluit zijn gebieden aangewezen waarop paragraaf
6 6 van het Waterbesluit niet van toepassing is Deze gebieden worden doorgaans

aangeduid als gebieden vrijgesteld van vergunningplicht De gebieden zijn
concreet op kaart weergegeven in bijiage IV van het Waterbesluit

Waterrege ng

In artikel 3 2 van de Waterregeling zijn de oppervlaktewateren aangegeven

waarover waar het Rijk waterstaatkundig beheer voert De wateren zijn concreet

op kaart weergegeven in bijiage IV van de Waterregeling In de Waterregeling zijn
ook kaarten opgenomen van het gebied waarin het Rijk verantwoordelijk is voor

waterkwantiteitsbeheer en waterkwaliteitsbeheer Ook zijn de zogeheten droge
oever gebieden in de bijlagen van de Waterregeling op kaart aangeduid Dit

betreft hogere delen van de uiterwaarden waarvan de bodem vanwege de geringe

overstromingsfrequentie als landbodem wordt beschouwd

Beleidslijn Grote Rivieren

In de Beleidsregels Grote Rivieren wordt onderscheid gemaakt tussen het

stroomvoerend en bergend deel van het rivierbed De stroomvoerende en

bergende delen van het rivierbed zijn concreet op kaart weergegeven in bijiage 1

van de beleidsregels

Rijkwaterstaat heeft belang bij een regelmatige actualisatie van het kaartmateriaal

van de gebieden die zijn vrijgesteld van vergunningplicht mede omdat vrijstelling
van dichtbebouwde gebieden passend binnen de criteria van het Waterbesluit de

werklast van de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving beperkt De

voorgaande actualisatierondes hebben plaatsgevonden in 2009 en 2013

logischerwijs is een nieuwe actualisatieronde in 2017 aan de orde

In de Werkgroep Rivierbeheer is om bovenstaande redenen en op verzoek van

DGRW medio 2016 afgesproken dat de drie rivierendiensten ON WNZ en ZN

inventariseren of er terreinen zijn die voor vrijstelling van vergunningplicht in

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 1 van 7
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RWS BEDRIJFSVERTROUWELUK RWS Oost Nederland

Datum

17 juli 2017

aanmerking komen Daarnaast worden ook de op dit moment vrijgestelde
terreinen opnieuw bekeken omdat er ook terreinen ten onrechte lijken te zijn

vrijgesteld Het resultaat van de inventarisatie is door RWS aangeboden aan

DGRW De Minister heeft in de Stuurgroep Water van 29 maart 2017 aangegeven

dat er een actuaiisatie zai plaatsvinden van de terreinen die zijn vrijgesteid van

vergunningpiicht en dat het aangepaste kaartmateriaal medio 2018 zai worden

vastgesteid

Deze memo bevat een onderbouwing van de aanpassingen van het kaartmateriaal

zoais voorgesteid voor het beheergebied van RWS Oost Nederland De

inhoudelijke aanpassingen betreffen voornamelijk de kaarten van het

Waterbesiuit die automatisch doorwerken in de kaarten van iagere orde

Waterregeiing en Bgr De gebieden die zijn vrijgesteld van vergunningpiicht zijn

opgenomen in kaartbijiage IV van de Waterregeiing De begrenzing van de

vrijgestelde gebieden wordt tevens overgenomen in kaartbijiage II waarin de

droge oever gebieden zijn opgenomen en is aangeduid waar het Rijk

verantwoordelijk is voor het waterkwaliteitsbeheer De vrij te stellen gebieden
worden integraal begrensd als droge oever gebied Daarnaast worden er ook

enkele inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd in de kaarten van de Waterregeiing
en de Bgr Dit betreft gebieden die worden aangewezen als bergend regime en

enkele correcties van het kaartmateriaal op locaties waar het kaartbeeld afwijkt
van de feitelijke situatie bijvoorbeeld als gevolg van uitgevoerde projecten

waarbij de primaire waterkering is verlegd

Gehanteerde criteria actuaiisatie kaartmateriaal Waterbesiuit

In de toelichting op art 6 16 van het Waterbesiuit is aangegeven dat de

begrenzing van de vrijgestelde gebieden samenhangt met de ruimte van het

rivierbed en de tigging van het bebouwde gebied Ten aanzien van de ruimte van

het rivierbed dient rekening te worden gehouden met toenemende piek afvoeren

van de rivieren en dient de benodigde ruimte voor dergeiijke afvoeren vrij te

worden gehouden van grootschalige obstakeis Met betrekking tot de tigging van

het bebouwde gebied gaat het veelal om hoger gelegen intensief bebouwde

gebieden Vaak gaat het om terreinen in of nabij kernen van steden en plaatsen
zoais voormalige haven en industrieterreinen De beheerlast van het gebied
verlenen van vergunningen handhaving en de nautische scheepvaartbeiangen

zijn bij de afwaging van de uitgezonderde gebieden betrokken

Door de drie rivierendiensten zijn de criteria die volgen uit bovenstaande

toelichting op het Waterbesiuit generiek toegepast Deze criteria sluiten aan op de

criteria die bij de herziening van het kaartmateriaal in 2009 en 2013 zijn

gehanteerd Daarnaast zijn een aantal specifieke criteria gehanteerd die

samenhangen met de lokale rivierkundige karakteristieken RWS belangen en ter

beperking van de werklast Onderstaand alle criteria die toegepast zijn

Generieke criteria volgend uit de toelichting op het Waterbesiuit

Hooggelegen hoogwatervrij vergund en of stroomiuw gelegen
Relatief dichtbebouwd

Niet gelegen in gebied waar toekomstige rivierverruiming is voorzien

1

2

3
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Datum

17 Juli 2017
Afgraven van het terrain levert geen significante kosteneffect eve bijdrage
aan rivierverruiming vanwege de ligging of staat van het terrein ^

4

Overige criteria gehanteerd indien relevant

Omvang minimaai 2 ha geen losse woningen of individueie bedrijven
Geiegen aan de rand van het rivierbed of aansiuitend aan reeds

vrijgestelde gebieden bij voorkeur geen eilandjes in het rivierbed

Niet geiegen in de nabijheid van een hydraulisch knelpunt of

splitsingspunt
Geen significante vermindering van het ecologisch relevant areaal KRW

Geen nautische belemmeringen Scheepvaart

5

6

7

8

9

Werkwijze actualisatie kaartmateriaal Waterbesluit

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

vertegenwoordigers van de afdelingen NOV NOW en Werkenpakket een

inventarisatie gemaakt van terreinen die voldoen aan bovengenoemde criteria

Daarbij zijn alle gebieden in ieder geval getoetst aan de generieke criteria

Toetsing aan de overige criteria heeft plaatsgevonden indien dat relevant is voor

het betreffende riviertraject

Resultaat inventarisatie beheergebied ON

In het beheergebied van ON wordt voor de volgende locaties voorgesteld om het

kaartmateriaal aan te passen Naast de aanpassingen aan het kaartmateriaal van

het Waterbesluit worden er nog enkele andere inhoudelijke correcties doorgevoerd
in het kaartmateriaal van de Waterregeling en Bgr

Riviertak Locatie Oppervlakte

Waal Bedrijventerrein Tolkamer 9 ha

Waal Noorderkanaalhavens Nijmegen 38 ha

Waal Buitenstad Zaltbommel 10 ha

Waal Bedrijventerrein Kerkenwaard Haaften 17 ha

Nederrijn Bedrijventerrein Marsdijk Lienden 9 ha

Nederrijn Westoever haven Wageningen 11 ha

Nederrijn Bedrijventerrein Renkum 35 ha

Nederrijn Bedrijventerrein Arnhem 6 ha

8 ha^Lek Fort Everdingen

IJssei Gieterij terrein Doesburg 4 ha

1 ha^IJssei Noorderhaven Zutphen

5 ha^IJssei Apeldoorns kanaai Hattem

8 ha^IJssei Uitbreiding 6 16 gebied Kampen

Circa 220 ha^Zwoiie IJsselkanaai en Zwarte Water omgeving ZwolieZwarte Water

Circa 4200 ha^Zwarte Meer Kampereiland Kampen
^ Aileen inhoudeiijke aanpassing van kaart Beleidsregels Grote Rivieren

^
Inhoudeiijke aanpassing van kaart Waterbesiuit Waterregeiing en Beieidsregeis Grote

Rivieren

^
Inhoudeiijke aanpassing van kaart Waterbesiuit en Beieidsregeis Grote Rivieren

^
Dit criterium is met name relevant buiten de overgangsgebieden in stroomvoerend regime
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Datum

17 juli 2017

Onderbouwing
Hieronder voIgt een onderbouwing per locatie

Waal Tolkamer

Dit betreft een hoogwatervrij vergund hooggelegen en dichtbebouwd terrein

waarop een aantal bedrijven en woningen zijn gevestigd Dit terrein wordt

aangewezen onder Waterbesiuit 6 16 Het terrein sluit aan op een iocatie die reeds

is aangewezen als vrijgesteid gebied De locatie ligt in de stroomschaduw van

Tolkamer waardoor dit geen effectieve plek is voor het realiseren van toekomstige

rivierverruiming

Waal Nijmegen
Dit betreft een hoogwatervrij vergund hooggelegen en dichtbebouwd

bedrijventerrein waarop onder andere een voormalige energiecentrale is

gevestigd Dit terrein wordt aangewezen onder Waterbesiuit 6 16 Vanwege de

realisatie van de nevengeui Lent aan de overzijde van de Waal is er geen

noodzaak meer om deze locatie voor toekomstige rivierverruiming te reserveren

Waal Zaltbommel

Dit betreft een hoogwatervrij vergund hooggelegen en dichtbebouwd terrein

waarop een aantal bedrijven waaronder een supermarkt zijn gevestigd Dit

terrein wordt aangewezen onder Waterbesiuit 6 16 De locatie ligt in de

stroomschaduw van het centrum van Zaltbommel waardoor dit geen effectieve

plek is voor het realiseren van toekomstige rivierverruiming

Waal Haaften

Dit betreft een hoogwatervrij vergund hooggelegen en dichtbebouwd

bedrijventerrein Dit terrein wordt aangewezen onder Waterbesiuit 6 16 De locatie

ligt in de stroomluwte waardoor dit geen effectieve plek is voor het realiseren van

toekomstige rivierverruiming

Nederrijn Lienden

Dit betreft een hoogwatervrij vergund hooggelegen en dichtbebouwd

bedrijventerrein Dit terrein wordt aangewezen onder Waterbesiuit 6 16 Langs de

Nederrijn is geen toekomstige rivierverruiming voorzien waaraan deze locatie een

bijdrage zou kunnen leveren

Nederrijn Wageningen
Dit betreft een hoogwatervrij vergund hooggelegen en dichtbebouwd

bedrijventerrein Dit terrein wordt aangewezen onder Waterbesiuit 6 16 Langs de

Nederrijn is geen toekomstige rivierverruiming voorzien waaraan deze locatie een

bijdrage zou kunnen leveren

Nederrijn Renkum

Dit betreft een hoogwatervrij vergund hooggelegen en dichtbebouwd

bedrijventerrein waarop onder andere een waterzuiveringsinstallatie is gelegen
Dit terrein wordt aangewezen onder Waterbesiuit 6 16 Langs de Nederrijn is geen

toekomstige rivierverruiming voorzien waaraan deze locatie een bijdrage zou

kunnen leveren
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Nederrijn Arnhem

Dit betreft een hoogwatervrij vergund hooggelegen en dichtbebouwd

bedrijventerrein Dit terrein wordt aangewezen onder Waterbesluit 6 16 De locatie

ligt in de stroomschaduw van het centrum van Arnhem waardoor dit geen

effectieve plek is voor het realiseren van toekomstige rivierverruiming

Lek Everdingen
Fort Everdingen ligt grotendeels binnendijks buiten het waterstaatkundig

beheergebied van het Rijk Middels een aanpassing van het kaartmateriaal van de

Waterregeling Staatscourant nr 56828 3 november 2016 is de beheergrens
inmiddels gecorrigeerd Deze correctie wordt nu ook doorgevoerd in de kaart van

de beleidsregels Grote Rivieren het fort valt niet langer onder het regime van de

beleidsregels

IJssel Doesburg
Dit betreft een hoogwatervrij vergund hooggelegen en dichtbebouwd

bedrijventerrein Dit terrein wordt aangewezen onder Waterbesluit 6 16 De locatie

ligt in de stroomiuwte tegen het centrum van Doesburg aan waardoor dit geen

effectieve plek is voor het realiseren van toekomstige rivierverruiming

IJsse Zutphen
Recent is de primaire waterkering bij Zutphen verlegd in verband met de aanleg
van de Noorderhaven Via een aanpassing van het kaartmateriaal van de

Waterregeling Staatscourant nr 56828 3 november 2016 is de beheergrens
inmiddels gecorrigeerd Deze correctie wordt nu ook doorgevoerd in de kaart van

de beleidsregels Grote Rivieren De haven wordt toegevoegd aan de Bgr

begrenzing en aangewezen ais bergend regime omdat de haven geen

stroomvoerende functie heeft en op deze iocatie geen toekomstige

rivierverruiming is voorzien

IJssel Hattem

In het recente verieden is de primaire kering ter piaatse van het Apeldoorns
Kanaal te Hattem verlegd en is het kanaal overgedragen aan het waterschap Vallei

en Veluwe Via een aanpassing van het kaartmateriaal van de Waterregeling
Staatscourant nr 56828 3 november 2016 is de beheergrens inmiddels

gecorrigeerd Deze correctie wordt nu ook doorgevoerd in de kaart van de

beleidsregels Grote Rivieren het kanaal valt niet langer onder het regime van de

beleidsregels

IJssel Kampen
Dit betreft een aantal bebouwde terreinen die grenzen aan een gebied wat reeds

is vrijgesteld van vergunningsplicht De terreinen zijn gelegen in het

overgangsgebied waar de noodzaak van het vrijhouden van dergelijke

kleinschalige terreinen voor toekomstige rivierverruiming minder aanwezig is

Deze terreinen worden aangewezen onder Waterbesluit 6 16 Daarnaast worden

een aantal havens die nu nog onder het vrijgestelde gebied of stroomvoerend

regime vallen aangewezen ais bergend regime onder de beleidsregels Grote

Rivieren Deze havens hebben geen stroomvoerende functie maar staan wel in
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directe verbinding met de IJssel en vallen daarmee onder het waterkwantiteits en

waterstaatkundig beheer van het Rijk De kaarten van de Waterregeling en Bgr
worden hierop aangepast

Zwarte Water Zwolle

Het kaartmateriaal van het Zwolle IJsselkanaal en het Zwarte Water tussen Zwolle

en de monding van de Overijsseische Vecht wordt geheel herzien

De ulterwaarden van het Zwarte Water tussen Zwolle en de monding van de

Overijsseische Vecht zijn in het verleden integraal begrensd als vrijgesteld gebied
Voor de laaggelegen en niet bebouwde delen van de ulterwaarden voldoet de

aanwijzing niet aan de criteria zoals opgenomen in de toelichting op het

Waterbesluit Ter plaatse van de laaggelegen en onbebouwde delen van de

ulterwaarden wordt de aanwijzing dan ook opgeheven De verandering betreft

alleen terreinen met een agrarische of natuurbestemming Op locaties waar

bebouwing aanwezig is of er sprake is van hooggeiegen terrein blijft de

vrijgestelde status gehandhaafd Langs het Zwolle IJsselkanaal worden daarnaast

enkele gebieden toegevoegd aan het vrijgestelde gebied Dit betreft hooggeiegen
en of bebouwde oevers van het kanaal die door een recente kaartcorrectie

Staatscourant nr 56828 3 november 2016 zijn begrensd als onderdeel van het

waterstaatswerk in beheer bij het Rijk De correctie van de beheergrens wordt nu

ook doorgevoerd in de kaart van de beleidsregels Grote Rivieren het Zwolle

IJsselkanaal wordt toegevoegd aan het regime van de beleidsregels

Nabij het centrum van Zwolle is een deel van het Zwarte Water ten onrechte niet

begrensd als waterstaatswerk in beheer bij het Rijk Het Rijk voert

waterstaatkundig beheer over het gehele Zwarte Water tot aan de keersluis in

Zwolle Dit wordt middels deze wijziging gecorrigeerd De beheergrens ligt nu op

de buitenkruinlijn van de primaire waterkeringen van het Waterschap Drents

Overijsselse Delta

Gezien het karakter van het gebied wat in maatgevende omstandigheden dient

als dynamische berging voor de Overijsseische Vecht en daarmee het

benedenstroomse deel van het Zwarte Water ontlast wordt dit gebied onder de

beleidsregels Grote Rivieren als bergend regime begrensd Het Zwolle IJsselkanaal

heeft geen afvoerfunctie en het bovenstroomse deel van het Zwarte Water slechts

een beperkte afvoerfunctie Gegeven de rivierkundige situatie en aangezien er in

dit gebied geen toekomstige rivierverruiming is voorzien is er geen reden om de

aanwijzing als stroomvoerend regime nog langer in stand te houden

Zwarte Meer Kampereiland Kampen
Het Kampereiland bestaat uit een aantal aaneengesloten agrarische buitenpolders
in de IJsseldelta Aan de zijde van het Zwarte Water Zwarte Meer en Ketelmeer is

het Kampereiland omsioten door een regionale kering met normhoogte 1 500 Aan

de landzijde ligt er een primaire waterkering tussen het Kampereiland de kernen

IJsselmuiden Genemuiden en Grafhorst en de polder Mastenbroek Het

Kampereiland heeft een bergende functie voor de afvoer van het Zwarte Water

en of de IJssel bij stormopzet vanuit het Ketelmeer in combinatie met hoge
rivierafvoeren Gezien de rol van het gebied in de waterveiligheid van het
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hoofdwatersysteem is het ten onrechte geheel begrensd als vrijgesteld gebied
Voor de laaggelegen en niet bebouwde delen voldoet de aanwijzing niet aan de

criteria zoals opgenomen in de toelichting op het Waterbesluit Door middel van

deze wijziging wordt de aanwijzing dan ook opgeheven voor de onbebouwde en

laaggelegen deien van het gebied

Het Kampereiland is voor het overgrote deel in agrarisch gebruik Op circa 150

plekken zijn plekken met bebouwing aanwezig voor het overgrote deel

boerderijen op terpen Ter plaatse van de locaties waar In de huldige situatle

bebouwing aanwezig is blijft de vrijgestelde status gehandhaafd Dit om te

voorkomen dat er sprake is van onevenredige verhoging van de administratieve

lasten van de bewoners in het gebied Aangezien de bebouwing voor het overgrote
deel op terpen ligt zal uitbreiding van de bebouwing binnen de vlakken die

vrijgesteld blijven van vergunningplicht niet leiden tot significante vermindering
van het aanwezige bergingsvolume

Het Kampereiland wordt behoudens de delen waar de vrijgestelde status

gehandhaafd blijft aangewezen als bergend regime onder de beleidsregels Grote

Rivieren
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Inhoudetijke onderbouwing vergunningvrij maken buitendijkse gebieden in beheer bij
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

De locaties zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria uit hoogwaterveiiigheidsoogpunt
• De locaties zijn dichtbebouwd

• De locaties zijn niet meer nodig voor toekomstige rivierverruiming
• Als de locaties hooggelegen zijn dan weegt dat mee om ze eerder vrij te stelen van

vergunningplicht mits ze uiteraard ook voldoen aan de eerste 2 criteria

Dit zijn criteria die ook in het verieden zijn gehanteerd bij de afweging of gebieden uitgezonderd
konden worden van vergunningplicht

Daarnaast dient het op de betreffende locaties niet vanuit het belang van een viot en veilig
scheepvaartverkeer of het belang van ecologische waterkwaliteit noodzakelijk te zijn om
activiteiten middels een vergunning op grond van artikel 6 5 onder c Waterwet juncto artikel 6 12

Waterbesluit te reguleren

Hieronder een overzicht van het aantal locaties per rivier alsook het Bgr regime wat voor die rivier

geldt

Rivier Regime Bgr Aantal locaties

19Hoilandsche IJssel bergend

5Lek stroomvoerend

2Noord bergend

1Beneden Merwede stroomvoerend

1Oude Maas bergend

2stroomvoerendAmer

3Hollandsch Diep bergend

1Haringviiet bergend

Toelichting per rivier

Hoilandsche IJssel

De vergunningvrij gemaakte locaties langs de Hoilandsche IJssel betreffen vooral een aantal zeer

dichtbebouwde woongebieden en een paar industrieterreinen Op deze locaties heeft het verlenen

van vergunningen weinig meerwaarde meer omdat al veel ruimte is ingenomen met bebouwing en

bijbehorende infrastructuur Deze locaties zijn niet in beeld voor rivierverruiming vanwege de

dichtbebouwdheid Omdat de Hoilandsche IJssel een deels relatief smalle rivier met veel bochten

is hebben scheepvaartaspecten een belangrijke rol gespeeid bij het trekken van de definitieve

begrenzing van de vergunningvrije gebieden Langs de Hoilandsche IJssel zijn ook een aantal

Kader Richtlijn Water maatregelen uitgevoerd De definitieve begrenzingen zijn zodanig getrokken
dat de KRW maatregelen daarna niet zomaar ongedaan kunnen worden gemaakt

Lek

Langs de Lek waren nog geen vergunningvrije gebieden De 5 nu vergunningvrij gemaakte locaties

zijn dermate volgebouwde woon gebieden dat mocht er ooit een rivierverruimingsmaatregel
worden gepland voor de Lek dan wordt die niet op die locaties uitgevoerd

Noord

Langs de Noord zijn al de nodige vergunningvrije gebieden De locaties die nu vergunningvrij
worden grenzen aan eerder vergunningvrij gemaakte gebieden en voldoen aan de eerder gebruikte
criteria

Beneden Merwede

Langs de Merwedes wordt een bestaande vergunningvrije locatie te Hardinxveld Giessendam met

een direct aansluitend blok huizen uitgebreid

Oude Maas

Langs de Oude Maas wordt 1 bedrijfsiocatie voorgesteld die direct grenst aan bestaand

vergunningvrij gebied
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Amer

Langs de Amer wordt het terrain van de Amercentrale te Geertruidenberg grotendeels
vergunningvrij gemaakt Dit is een hooggeiegen grotendeeis bebouwde industrieiocatie die

analoog aan het terrain van de voormalige Eiectrabei SUEZ centraie te Nijmegen nu vergunningvrij
gemaakt wordt Tevens wordt een dichtbebouwde hooggeiegen villawijk bij Lage Zwaluwe

vergunningvrij gemaakt

Hotlandsch Diep

Langs het Holiandsch Diep wordt de dichtgebouwde woonwijk Numansgors vergunningvrij
gemaakt In verband met ecologische belangen worden de grenzen zoveel mogelijk richting de

woonbebouwing gelegd waardoor drie volgebouwde gebieden worden uitgezonderd van de

vergunningplicht

Haringviiet
Langs het Haringviiet wordt een deel van het industrie en havengebied van Stellendam

vergunningvrij gemaakt Ook deze locatie is dichtbebouwd en mede daardoor niet in beeld voor

toekomstige rivierverruiming
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Aanpassing BGR grens

Betreft locatie wethouder Kortingstraat 19 Aijen
Maasrivierkm 139

10 2e

io} 2e Iheeft het plan om de kassen op perceel 2242 te slopen en op die locatie woningen te bouwen

Hij wil in het geel gearceerde deel ook bouwen en hiervoor het rood gearceerde deel dat nu vrijgesteld is stroomvoerend laten maken in ruil voor het

vrijgesteld laten maken van het geel gearceerde deel zie onderstaande kaarten

Het gebied ligt in het stroomvoerend regime en is stroomiuw gelegen

Bij een 1 1250® afvoer loopt het gebied net niet net wel onder water

Volgens het Waquamodel staat er nog net water volgens het AHN is het droog
Voor RWS is het voordelig om de uitruil te doen omdat hiermee het stroomvoerend gebied een meer gestroomlijnde vorm krijgt

Qua oppervlakte stroomvoerend gebied gaan we er lets op vooruit

De criteria voor het vrijgesteld maken van het rivierbed zijn

Volgend uit toelichting op het Waterbesluit

Hooggelegen of hoogwatervrij vergund d w z dat vrijstelling geen gevolgen heeft voor de actuele hoogwaterveiligheid
Dichtbebouwd voorwaarde die voIgt uit de toelichting op het Waterbesluit

1

2

Volgend uit toets op feitelijke belemmering Bgr art 7

3 Afgraven van het terrein levert geen significante kosteneffectieve bijdrage aan rivierverruiming vanwege de ligging of staat van het terrein

Volgend uit RWS belang
Gelegen aan de bandijk geen eilandjes in het rivierbed

Enige omvang geen losse woningen of individuele bedrijven
Geen vermindering van het ecologisch relevant areaal KRW

Geen nautische belemmeringen Scheepvaart

4

5

6

7

Voldoet dit gebied aan de criteria

1 Ja Het gebied is hooggelegen en het vrijstellen heeft geen gevolgen voor de hoogwaterveiligheid
2 Ja Het gebied sluit aan op een dichtgebouwd gebied
3 Ja Er zijn geen plannen om op deze locatie maatregelen t b v hoogwaterveiligheid te treffen Het is locatie waar rivierverruimende maatregelen

effect zullen hebben

4 Ja Het is geen eiland het sluit aan op een bestaand vrijgesteld gebied
5 Ja nee Qua omvang is het een klein gebied maar het sluit aan op een bestaand vrijgesteld gebied Het komt tegemoet aan een reele wens van

de eigenaar waarbij ook RWS voordeel heeft van de aanpsassing
6 Ja vrij te stellen gebied is momenteel agrarisch
7 Ja niet in de buurt van de rivier gelegen dus geen nautische belemmeringen
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Aanpassing BGR grens^ grens Waterregeling en Waterbesluit

Wijziging bergend Vrijgesteld

Betreft locatie Thorn Maasresidentie Thorn voorheen bungalowpark Groeskamp
Maasrivierkm 64

Het terrein ligt geheel in het bergend rivierbed Het is een pijplijnplan d w z dat er voor het ingaan van de Beleidsiijn Grote Rivieren reeds een bouwvergunning is

afgegeven voor het ophogen van het terrein tot boven MHW waterstand en het bouwen van woningen
In de vergunning voor het park is opgenomen dat het terrein hoogwatervrij gemaakt is zal worden

Het rood omkaderde gebied is opgehoogd tot boven maatgevende hoogwater deels beschermd met een waterkerende wal

Het voorstel is om aiieen het gebied dat door ophoging hoogwatervrij is gemaakt vrij te steilen van de vergunningplicht Het gebied dat door een hoge wal

hoogwatervrij is zai zijn huidige status houden De hoge wai is geen primaire waterkering en is niet in beheer bij de overheid We kunnen er daarom niet vanuit gaan

dat de wal in stand zal blijven Om deze reden worden gronden achter niet primaire of niet door het rijk beheerde keringen niet als vrijgesteld bestemd

Het blauw omkaderde gebied betreft een schiereiiand dat door herprofilering deels hoogwatervrij is gemaakt aiieen de huizen en de toegangsweg liggen hoogwatervrij
Het vergunningsvrij maken van dit gebied voegt weinig toe het is ongewenst om gronden die nu nog overstroombaar zijn vergunningsvrij te maken omdat de kans

bestaat dat de eigenaar ze vervolgens zal ophogen Er gaat dan berging verloren
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De criteria voor het vrijgesteld maken van het rivierbed zijn

Volgend uit toelichting op het Waterbesluit

Hooggelegen of hoogwatervrij vergund d w z dat vrijsteiling geen gevolgen heeft voor de actueie hoogwaterveiiigheid
Dichtbebouwd voorwaarde die voigt uit de toelichting op het Waterbesiuit

1

2

Volgend uit toets op feitelijke belemmering BGR art 7

3 Afgraven van het terrein levert geen significante kosteneffectieve bijdrage aan rivierverruiming vanwege de ligging of staat van het terrein

Volgend uit RWS belang
4 Gelegen aan de bandijk geen eilandjes in het rivierbed

5 Enige omvang geen losse woningen of individuele bedrijven
6 Geen vermindering van het ecologisch relevant areaal KRW

7 Geen nautische belemmeringen Scheepvaart

Voldoet dit gebied aan de criteria

1 Ja Het gebied is hooggelegen en het vrijstellen heeft geen gevolgen voor de hoogwaterveiiigheid
2 Nee het gebied sluit niet aan op een dichtbebouwd gebied
3 Ja Er zijn geen plannen om op exact deze locatie maatregelen t b v hoogwaterveiiigheid te treffen Wei zal mogelijk de doorgang van de spoorbrug verbreed

worden Deze doorgang ligt vlakbij het vrij te stellen gebied Om deze reden is er een strakke contour rondom het gebied getrokken
4 Nee Het is een eiland

5 Ja nee Qua omvang is het een klein gebied
6 Ja geen ecol relevant areaal of KRW gebied
7 Ja niet in de buurt van de vaarweg gelegen geen nautische belemmeringen

236407 0276



Wijziging kaarten BGR Waterregeling en Waterbesluit

Wijziging bergend vrijgesteld

1 Porta Isola Maas rivierkilometer 62 Stevensweert

Het gebied ligt momenteel in het bergend rivierbed volgens de BGR

Het gebied is opgehoogd en ligt hoogwatervrij
Het is een zgn pijplijnplan het plan was al vergund voordat de Beleidslijn Grote Rivieren in

werking trad Het valt wel onder de waterwet maar hoeft niet meer getoetst te worden aan de

criteria volgens de BGR

De voorstel is om het te laten vallen onder artikel 6 16 van het Waterbesluit voormalig artikel 2a

van de WBR geel gebied
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Hiervoor geiden de volgende criteria

Volgend uit toelichting op het Waterbesluit

Hooggelegen of hoogwatervrij vergund d w z dat vrijstelling geen gevolgen heeft voor de

actuele hoogwaterveiligheid
Dichtbebouwd voorwaarde die voIgt uit de toelichting op het Waterbesluit

1

2

Volgend uit toets op feitelijke belemmering BGR art 7

Afgraven van het terrein levert geen significante kosteneffectieve bijdrage aan

rivierverruiming vanwege de ligging of staat van het terrein

3

Volgend uit RWS belang
4 Gelegen aan de bandijk geen eilandjes in het rivierbed

5 Enige omvang geen losse woningen of individuele bedrijven
6 Geen vermindering van het ecologisch relevant areaal KRW

7 Geen nautische belemmeringen Scheepvaart

Voldoet dit gebied aan de criteria
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1 Ja het gebied is opgehoogd en ligt hoogwatervrij
2 Ja Het gebied is dichtbebouwd

3 Ja Het gebied is opgehoogd teneinde vestiging van een bungaiowpark mogelijk te maken

Hiervoor is een vergunning verleend Er zullen hier in de toekomst geen rivierverruimende

ingrepen ten behoeve van hoogwaterbescherming meer plaatsvinden
4 Ja het vrij te stellen gebied zal een geel eiland vormen in een bergend gebied Rondom

dit bergend gebied ligt een nu nog overstroombare kade Deze kade zal echter nlet

overstroombaar worden waarmee het gehele gebied zijn bergende functie zal verllezen en

het gebied waarvoor nu de wens bestaat om het vrij te stellen geen eiland meer zal

vormen in een bergend gebied
5 Ja het betreft een gebied van ca 9 ha

6 Ja geen ecol relevant areaal

7 Ja geen nautische belemmeringen Het gebied is niet gelegen in de nabijheid van

scheepvaartroutes

2 Porta Cotelmo Maas rivierkilometer 62 Stevensweert

Het gebied is gelegen naast Porta Isola en ligt momenteel in het bergend rivierbed volgens de BGR

Het is een zgn pijplijnplan het plan was al vergund voordat de Beleidslijn Grote Rivieren in

working trad Het valt wel onder de waterwet maar hoeft niet meer getoetst te worden aan de

criteria volgens de BGR In de vergunning is opgenomen dat het gebied opgehoogd zal worden en

hoogwatervrij zal worden

De voorstel is om het te laten vallen onder artikel 6 16 van het Waterbesluit voormalig artikel 2a

van de WBR geel gebied
Als begrenzing voor het vrij te stellen gebied is het gebied aangehouden dat volgens de vergunning
opgehoogd en bebouwd zal worden
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Wijziging BGR en Waterregeling

Wijziging van stroomvoerend regime
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In november 2016 is in een tractaat tussen Belgie en Nederland de wijziging van de landsgrens tussen

Eijsden Maastricht en Wezep vastgelegd
Deze wijziging zal ingaan op 1 januari volgend op de dag dat beide landen alle wijzigingen hebben doorgevoerd in

relevante documenten We gaan er van uit dat dit 1 januari 2018 zal zijn afgestemd met afd

vergunningverlening
De nieuwe grens voIgt het midden van de huidige gekanaliseerde Maas De oude landsgrens voigde de diepste lijn
thalweg in de historische Maas voor kanalisatie De BGR week al af van deze lijn en was is niet correct

Met het ingaan van de nieuwe landsgrens wordt het gebied dat onder stroomvoerend regime valt groter
Andere delen van het stroomvoerend regime vervallen doordat ze bij Belgie gaan horen

Zie onderstaande kaarten in donkerblauw stroomvoerend rivierbed dikke rode slingerende lijn huidige
landsgrens
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Aanpassing BGR grens

Betreft locatie Maaskempweg Gennep Rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI

Rivierkm 156

Het terrein van de RWZI ligt in het stroomvoerend rivierbed

Het is hoogwatervrij geiegen

De criteria voor het vrijgesteid maken van het rivierbed zijn

Voigend uit toelichting op het Waterbesluit

Hooggelegen of hoogwatervrij vergund d w z dat vrijstelling geen gevolgen heeft voor de actuele hoogwaterveiligheid
Dichtbebouwd voorwaarde die voIgt uit de toelichting op het Waterbesluit

1

2

Voigend uit toets op feitelijke belemmering BGR art 7

3 Afgraven van het terrein levert geen significante kosteneffectieve bijdrage aan rivierverruiming vanwege de ligging of staat van het terrein

Voigend uit RWS belang
4 Geiegen aan de bandijk geen eilandjes in het rivierbed

5 Enige omvang geen losse woningen of individuele bedrijven
6 Geen vermindering van het ecologisch relevant areaal KRW

7 Geen nautische belemmeringen Scheepvaart

Voldoet dit gebied aan de criteria

1 Ja Het gebied is hooggelegen en het vrijstellen heeft geen gevolgen voor de hoogwaterveiligheid
2 Ja Het gebied sluit aan op een dichtbebouwd gebied
3 Ja Er zijn geen plannen om op deze locatie maatregelen t b v hoogwaterveiligheid te treffen

4 Ja Het is een eiland maar het vrij te stellen gebied sluit aan op een groter vrijgesteid gebied namelijk de bebouwde kom van Gennep
5 Ja nee Qua omvang is het een klein gebied
6 KRW toets moet nog worden uitgevoerd
7 Ja niet in de buurt van de rivier geiegen dus geen nautische belemmeringen
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaatm

Minister Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlijke en

Juridische Zsken

Afdeling WIO

Rijnstraat 8

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

INKOMEND

O UITGAAND

10 2e REG NR

00020B 12 09 18 11 24

beslisnota
M 31 0 6 1 10 2e

10 2e ~jiminienrn nl

Datum

10 September 2018

Kenmerk

lENW BSK 2018 177007

Bijiage n

Wijziging van de Waterregeling technische wijzigingen en aanpassing kaarten

Inleiding

Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden een ontwerp van een ministeriele

regeling tot wijziging van de Waterregeling in verband met twee technische

wijzigingen en aanpassing van kaartbijiagen

1

Geadviseerd besfuit

Indien akkoord zowei de regeling als de toelichting ondertekenen

Beslistermijn
Met het oog op inwerkingtreding op 1 oktober 2018 en spoedige publicatie in de

Staatscourant wordt u verzocht voor 18 September de stukken te ondertekenen

Argumentatie

Aanleiding voor de wijzigingsregeling zijn wijzigingen van de kaarten bij de

Waterregeling De kaarten geven de grenzen aan van het gebied waarbinnen RWS

de verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft voor het waterbeheer De

wijzigingen vioeien voort uit technische correctles en beheeroverdrachten door

overeenkomsten en de uitvoering van projecten De wijzigingen hebben geen

gevolgen voor de administratieve lastendruk of uitvoeringsiasten van overheden

Tevens worden twee technische wijzigingen doorgevoerd Ten eerste worden de

grondslagen van de Waterregeling geexplidteerd omdat onduidelijkheid hierover

bestond Ten tweede kan artikel 3 7 van de Waterregeling vervallen Daarin wordt

het waterkwantiteitsbeheer van het waterschap Blija Buitendijks geregeld Dat in

de praktijk niet meer functlonerende waterschap is door de provincie Friesland

formeel opgeheven waardoor het genoemde artikel kan vervallen

Kader

• Op grond van het Waterbesluit kunnen bij ministeriele regeling

beheergrenzen worden vastgesteld waarbinnen het Rijk beheerder is

• RWS controleert regelmatig de grenzen Via de Bestuursstaf van RWS

wordt naar aanleiding van de controles verzocht noodzakelijke wijzigingen
door te voeren De laatste wijziging was per 1 januari 2017

• Het waterschap Blija Buitendijks is opgeheven bij bestuit van de provincie
Friesland van 20 december 2017 dat u conform de Waterschapswet heeft

Toetspoot akkoord 30 augustus 2018

Pagina 1 van 2
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goedgekeurd op 13 maart 2018 Stcrt 2018 15380

Krachtenveld afstemming en financiele implicaties
• De wijzigingen zijn door RWS afgestemd met de betrokken overheden

• De besluitvorming daaromtrent is geheel afgerond en onherroepelijk
• De wijzigingen hebben op zichzelf geen financiele gevoigen

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURUJKE EN JURIDISCHE ZAKEN
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10 2e
WNN^Van

Aan I KBS}
10 2e BS} pO 2e 2e 10 2e HBJZ 10 2e

FW kaarten Waterregeling

vrijdag 12 oktober 2018 09 18 49

FW Beslismemo aanoassina kaartblader 181 Waterreaelina msa

|[Maieaii|Cc DGRW 10W2e CDl

Onderwerp
Datum

Bijiagen
kaart 178 Waterr0Cielind aetekende overeertkorvist NIJP comoleet en

kaart 178 Kleine Noorder IJplas 20161212 pdf

BestfeiTO

Hierbij een aanvulling op wijziging kaart 181

In het beslismemo wordt ook gesproken over aanpassing kaart waterstaatkundig beheer

voluit waterstaatkundig beheer en vrijstelling vergunningplicht gebruik waterstaatswerken

Aanpassing van deze kaart is hier echter niet aan de orde omdat de grens waterstaatkundig
beheer op de oevers van het Noordzeekanaal ligt De wijziging waar het hier om gaat ligt
binnen deze begrenzing

In het vertrouwen je hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet

10 2e

Van

Verzpadeni maanda£i_2^ September 2018 13 58

Aan

Onderwerp FW kaarten Waterregeling

WNN10 2e

10 2e 1Q 2e | BS

Beste 110 2^ ira^le

Per ongeluk had ik de verzendtoets ingedrukt
Bij deze de volledige mail Waarbij ter info alvast de toelichting op de wijziging

Mvq

10 2e

10 2e
Van

Verzonden maandag 24 September 2018 11 04

Aan d0 2e | BS

Onderwerp kaarten Waterregeling

WNN

Best6i^

Ik probeerde je vorige week en zojuist te bellen

Hierbij laat ik je weten dat aanlevering van de kaarten van de Waterregeling vertraagd is voor

de wijziging per 1 1 2019

Het gaat om de volgende kaarten

Overdracht zuidelijk gedeelte Noorder IJplas conform bijgevoegde getekende
overdrachtsovereenkomst

Waterkwantiteit 178 Noorder IJ plas
Waterkwaliteit 178 Noorder IJ plas
Waterstaatkundig beheer 178 Noorder IJ plas

Project Zeesluis IJmuiden conform bijgevoegde documentatle akkoord directeur NOV en CD

Waterkwantiteit 181 Slulzencomplex IJmuiden

Waterkwaliteit drogere oevergebieden 181

Ik verwacht de definitieve kaarten vandaag van de civ te ontvangen Dan zal ik ze naar onze

directeur netwerkmanagement sturen met het verzoek ze naar jou door te sturen

Met vriendelijke groet

10 2e
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Van

aarpdssirg kaartblaja^ lAl

dfitjag 17Juli2Qiy 1SS3 D9

GetSKTide cqlecrotilB tBu tesljit itriMsshq kaarUjlad Ifil Watrreqelfi paf
mfil fJ ^asi‘ia rvl P p« lKrMrm N^nj Mitviciinn taa thbdcr 1SI WjTtrmrii

elllagm

b |10K2^
BijgsTid mijn ekkoord cp de asnpasslng weiterkaart Zoals je ziet zijn alls tetrokkai^ akkoord en h«ft al^Eemmlng met ZaD plaats^vonda^
Hartellike qroat

10 2e

l 10 2e |V „

juli 201815 45

cc 0 3

FW Ba

IT ffet^ akkocrc v^i an de CD Ik neem aan dat hlerme de nc3ta geaccepteerd Is sn het proces tpasslng wan hetkaarttrlad i^jateTegellngerr kar viordten dcqn^zet

tSSEl
walzijr

CDV«n

V«rzc 7 iill 201813 58

161 Walsrregelhg

t bijgaande cpiegnotitie en beslismeno p n

Jnde besliarnemo is doer mijn een keer het woordje land i ervan^n door “grend zoals Ik eercter in bijgaand mailberichtAdn

Ouerigens ismij met djideiijk n^rem vanuit de CD een paraaf bsnodigd is \

Oesalfilenemin mijn akkoord met de Inhoud van documenten

Jk

aangegeven

fti

10 2e

Wcler Wegen Wprfcati R iJks ijnlsrst

|^C Pa»Wl7 0il 201813 33

0
v «

CD

Ondfe^etp FW B»lisiremo aaipassing kaartbladen 181 Wabaregellng
Urgentie Hoog

ing

10 2eV«n It
201812 27

p FW BEslismemo aarpaashg kaarbladen 181 WelHregellng
Ui

3i
Be

itaal ar todn niet vcor niets op7

10 2e

v „ i io 2^ r
V r 811 03

Aan

ii
voic^nj 1 Q 20 ]sdat geen problesmdfe opiagnotitie voorzlen wan drie handtakaningen Aiieen dia vaf| 10 ^6 IntLreekt

oplegnotitie en jajWj
jij dit document aarj f
sl5 gevr^gd in ende^

lished

Met deze

Stuur

E e a

ifteiiike accoordverkler van het Mwaterkea tbiad in gang worden gezet
ermelding van jouw accrordet cc aan

H25

Aai

CC

aantal personen genoemd die hun paraaf gevraagd werdt

Project ^t^oegang Di|i^
no 2ej

Of dit golMLird Is is nIet bsksnd bij mlj Evsnmin kan ik d roodzake hisrvan beoerdeian

Nu begrijp ik uit bijgaarida mail dat jij ai eerdsr akkoord debt gegeven Ook is or embtelljk akkoond uanylt de omg
Jndien ditambteiijk akkoord voor jou voidoende is en jij eindversntwoordelijkB bentveor deze bssliseing kunjij dan v

181 wan deWaterregeling

CD

nog goformaii^srd to wordenn

dat je akkoerd bent met de wijzigingvan kaertbiad

t dit l^tste

iatan wetan3 n maii ^ mlj en een cc a{

10 Ze

Ver

IPAar

ccr

ge

dat de stukken in mijn tekenboek komen Dan kan ik vendaag nog tekenen

Groet

10 2e

■Wegeii wcrkgu Rilkiwatefttaar

VanJ lUlZe kNMl
v«

Aa

Wr f10 t2en™N p0 2e | wm

aiEu“r rSSru n 17 00 oor ^ n p0 2^1o7
in leder gswai twee d^en nedig om cfe aenpaKingen te wanwerken

CC

Or

Ik

1
L janua i 2D19 an Vfordt dit 1 juli 2019

10 2e

I Q 2e
T
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Ik hoop niaardM mey te

Van l f1Q 2enHN
V«rzonden trl]dag 13 till^l8 ^ 42

cciKIUK^e
OnoMWiipTRETBS 0 aaiip^itiu ktfiJitb

imiercn dat ik dezc in eentekenboek heb gczieii

I 10 2e

Veraonden met BlacfcBerty Work

www blackberiy ctTO

nOK2eVl

Dirtnin

iun ^el Twsnl

aanpassir^ kaaitbladcn Ikl

es^Emplaar van deze opIegndiitiE

1 Ujtieie}

eBestf

iSET

IJOVMN
T3 jjll201816 13

Van

V«no

«r[ M2e | S3g 5j5Pj^
r
“™“™“™

Bedankt vaar ri3 positleve besluit over de aanpassing van de Wexerkaa l vcor bet slulsamplex
Jehaoncg gevraagd of de aripassing van oe legger waceruasrti cokakkoord isbij net bevoegd gsagvocr de drcge lardDcoem Met onderstaanae mall heeft de Cmgevlngsaienst ISZKQ ampteil]k ingested met aesewijzhglng
Isdit voor jou voldoende al^eetemdzo oFmoet dit formeler afgehechi wrctenf
Met vrienaelijke greet

10 ^e }WNNi
131Watei

10 2e

Water wegen Werken RIJk«watentaati

^lodi^nl]V«n

V«n

«f 2S
Oi ISl Waterregdng
Di

Ona bcdernileskuiidigen hebben ookgeen op oFaaimefkrgen op bet aapassai de waterkaat
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0 2e_

1 CtH2tevVri]Veti^
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iu {2e

□

11 u 2e

RE Besiisrremo aanpassing kaaabladen 131 Waterregeling
e

vet qjQflBfii ^en bemerkingen h^by bii heb aanpassen uan de k^rten amdat er in de werkafspraken met de ILT niets wijzigt Dat hat nog wel een bodemdeskundige wordt voorgelegd
tie 15 ban mijn rallega | M J 26 l^^ willen sturm Dan p^t htj heC vender cp

isteren ] ij ^ngege
Zou jijj sodra er een reatti

Dsnk en fijne v nog weg gaan^

v n 10 {2e

i^ll
20ia 15 57

Aan

aarpasahg Icaartbladen 181 Waten^gelhg
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Aanvragen meldingen zienswijzai klachten verzoeken Wd openbaartieid van bestuur en verzoeken cm infomiatie fcunnen uilshiitend via de daarvoor b

dLt e mailadres Als eendiiitaalformulierisingediend wordt er een zaakaanganaafcl in ons systeem Verdere di^itale comnuinicaUevitidluitsluitejid viadezaakplaats Stukketi of readies die naar dit e maLladres wcfden

verzonden worden ala niet ontvar^enbeschouwd eti er gaan geen wetielijke temiijnen lopen Informatie over dedigitalewefkwijze en dedigitalebereikbaarheid van de OmgevingsdiensiNoordzeekanaalgebied is

beachikbaarop de websilevan de ODlsIZKG Aan deze e mail kunnm geen rechlai worden ontleend DeOmgevingsdienstNoonizcekanaalgebied aluil iedere aangprakelijkheiduil die voortvloeil uit de elekironische

veT7 ndingvan ditbericht endebijlage n Deinhoudvan dit e mailbericht en debijiagen is uitsluitendbesland voordegeadre5seerde n Ontvangtu dilberichl ten cerechle Dan verzoeken wij
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op digitale wijze worden ingedienden niet via
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Rijkswaterstaat
Minfsterie ran fn^astmctuur en Milieu

Rijkswaterstaat West

Nederland Noord

RWS BEDRUFSINFORMATIE

Rijkswaterstaat West Nederland Noord

]10 2e Toekanweg 7

2Q35 LC Haarlem

Postbus 2232

3S00 GE Utrecht

WWW rij kswaterstaatn I

Contactpersoon

10 2e

T [
Advies ten behoeve van besluit aanpassing kaartbladen

181 Waterregeling t b v project Zeetoegang IJmond
Opiegnotitie nU 2e fcrws nl

Datum

4 juni 2018

Beste 10 2e HB 3551541

Bijiage
Memo HB3551S36

In bijc
de kaartbladen behorende bij de Waterregeling dit ter borging van de juridische
situatie en voortgang van het project Zeetoegang Ilmond ZTY

10 wordt je gevraagd een besluit te nemen tot aanpassing vancvocyu mcr

De inhoud van dIt memo is afgestemd met en akkoord bevonden door de afdeling

vergunningverlening van WNN en het Expertise Centrum Bodem van de CD

De belangrijkste opmerkingen die binnen de RWS organisatie zijn gemaakt t a v

het beschreven voorstel

Voorkomen van precedentwerking omdat de kaartbladen niet na afrondtng van de

werkzaamheden maar reeds tijdens de bouw warden aangepast
• Vanuit de CD is aangegeven dat de bedoeling van de Waterregeling is om

wijziging van het kaartblad zo veel mogelijk samen te laten vallen met de

wijziging van de bestaande situatie Er Is dan ook geen sprake van een

precedent maar van maatwerkoplossing
Voorkomen van negatieve milieu hygienische effecten i r t het Besluit

Bodemkwaliteit en de rol van RWS als handhaver richting derden in deze

• Omdat nagenoeg al het vrijkomende materiaal identiek is

kustfundament duinzand en alleen in juridische zin anders heet zijn

er geen negatieve milieu hygienische effecten De ILT als bevoegd gezag is

het hier mee eens Ook hier geldt dat er sprake is van maatwerk

Omdat vroegtijdige aanpassing van de kaartbladen i r t milieuhygienische
risico s een issue is bij de bouw van de nieuwe zeesluis Terneuzen wordt je

geadviseerd om io 2e toe te lichten wat jouw motivatie voor het

besluit bij ZTY Is Kort gezegd geldt voor ZTY dat nagenoeg al het materiaal

identiek is en dat het bevoegd gezag problemen heeft met toezicht in het veld

omdat de feitelijke situatie a g v de werkzaamheden aan de nieuwe sluis niet

meer overeen komt met de situatie op kaart

Na akkoord wordt de aanpassing van de kaartbladen in gang gezet vanuit

Werkenpakket WNN zodat de nieuwe kaarten per 1 januari 2019 ingaan Een

voorstel voor de nieuwe situatie is reeds gedaan door OpenIJ

RWS BEDRUFSINFORMATIE Paglna 1 van 2
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RW5 BEDRUF5INFORMATIE Rijkswaterstaat West

Nederiand Noord

Datum

4 juni 2018
Disciplin Medewerker Akkoord

10

Woject Zeetoegang
IJmond

mm
10 2e

I

le\

Project Zeetoegang
IJmond 1®e10 2e

» ohM10 2e

Afdeling

vergunningverlening
WNN

10 2e

9 16

CD Bestuurlijk Juridische

zaken en Vastgoed |

Expertise

10 2e
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Van

Aan 10 2e a
Cc

RE BesluitvorminQsdocumenter[frOK2^banpassina kaartbladen 181 Waterregeling

woensdag 13 juni 2018 14 42 00

RWS 3551536 v2 Memo beslissinadi 0 2e| aanDassina kaartbladen 131 Waterreaelina SD docx

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Ha 10 2e

Zie een enkele aanpassing is bijgaan document

Vender geen opmerkingen

Vriendelijke groet
fiOK^

Van I0 2e WNN

Vei^onden woensdag 13 juni 2018 10 58

AgniJ TiQ 2e Li^CD
10 2e

Onderwerp RE Besiuitvormingsdocumenten io 2e aanpassing kaartbladen 181 Waterregeling

CD

HaiiofiOK^

Graag jouw akkoord op bijgevoegde stukken ingescande krabbel dan wei akkoord via de maii

Dank je wel aivast

Groeten van 10 2e

10 2e

lQ [2e

10 2e WNNVan

Verzonden woensdag 6 juni 2018 9 24

Aan^ io 2e IfCp
10 2eCC

Onderwerp RE Besiuitvormingsdocumenten[^0 2e aanpassing kaartbladen 181 Waterregeling

Hallo fiOK^

Dank voor je snelle reactie en de suggesties Nuttige aanvuilingen Ik zal e e a verwerken

Zou je het kader stellend advies van 2014 waar jij aan refereert nog toe kunnen sturen

Heel graag na aanpassing akkoord op het opiegvel dan wel via de mail

Dank

10 2eGroeten van

10 2e

10K2e

10 2e
Van CD

10 2e
WNNAan

Onderwerp FW BesIuitvorminqsdocumenten 1 o 2e aanpassing kaartbladen 181 Waterregeling

Ha 10 2e

Zie hieronder het bericht van|i0 2^

Hartelijke groet io 2e

10 2e I CDVan
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Verzonden dinsdag 5 juni 2018 8 42

Aan

Onderwerp RE Besluitvormingsdocumenten| io 2e |aanpassin9 kaartbladen 181 Waterregeling
m10 2e

Ho 10 2e

Bijgaand een aantal suggesties tot aanpassing van de stukken

Belanghjkste notie is dat niet alleen kaartblad 181 beheer waterkwaliteit en drogere
oevergebieden wordt aangepast maat dat de overige kaartbladen 181 waterstaatkundig en

waterkwantiteitsbeheer daarmee in overeenstemming worden aangepast

Hartelijke greet
fiOK^

10 2eVan

Verzonden maandag 4 juni 2018 15 32

Aan

Onderwerp FW Besluitvormingsdocumenten ^ 2e |aanpassing kaartbladen 181 Waterregeling

Daq lO 2e|^

Graag jouw akkoord op bijgaande stukken

CD

CD1Q 2e

Alvast dank

Hartelijke greet io 2e

10 2e
WNN

Verzonden maandag 4 iuni 2018 14 52

Aan[
Onderwerp FW Besluitvorminqsdocumenten| io 2^ aanpassing kaartbladen 181 Waterregeling

Vat

10 2e

Hoi l0 2e|

Er is in de tussentijd nog wat rondgepraat en gedaan rondom de aanpassing van de

kaartbladen Heeft uiteindelijk geleid tot bijgevoegde stukken aan l iOK2e 1waarin zij wordt

verzocht akkoord te gaan voorzien van toelichting en benoemde risico s

Kan akkoord van io 2e|iop de stukken via jou lopen

Hoor graag

Groeten van 10 2e

10 2e

1QX2e
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuuren Waterstaat

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK PERSOONSVERTROUWELIJK Rijkswaterstaat West

Nederland Noord

Toekatiweg 7

2035 LC Haarlem

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 79 74 500

F 088 79 74 501

www rijkswaterstaat rl

Contactpersoon

memo 10 2e

Aanpassen Kaartbladen 181 Waterregeling t b v

project ZTY

T I MQU2e
~

t

nu 2e n ^s nl

Datum

4 mei 20 ISBeste I0 2e

Bij deze verzoek ik je akkoord te gaan met aanpassing van kaartblad 181

Waterregeling beheer waterkwaliteit en droge oevergebieden en de overige
kaartbladen 181 waterstaatkundig waterkwantiteitsbeheer daarmee in

overeenstemming aan te passen per de eerst volgende mogelijkheld 1 1 2019

hiertoe Met als belangrijkste motivering
De kaarten en bestaande situatie dienen zoveel mogelijk met elkaar in

overeenstemming te zijn Als gevolg van de reeds uitgevoerde
werkzaamheden aan de nieuwe sluis wordt de feitelijke situatie nu niet

juist weergegeven Dit bemoeilijkt de toezicht en handhavingstaken van

de bevoegde gezagen in het veld

Aanpassing van de kaart maakt het mogelijk om grote hoeveelheden

vrijkomend materiaal in korte tijd af te voeren nuttig toepassen en

verspreiden op zee volgens artikel 35 Besluit bodemkwaliteit Milieu

hygienisch heeft dit geen negatieve effecten omdat het vrijkomend
materiaal juridisch een andere status heeft baggerspecie en grond maar

naar aard identiek is

HB 3551536

Bijiage

Gespreksverslag ILT 5 2

2018

Toelichting op Waterwet en kaartbladen

De Watenwet regelt het beheer en uitvoering van de belangrijkste iwatertaken

waterstaatkundig waterkwantiteits en waterkwaliteitsbeheer In de wet is

vastgelegd van welke wateren Rijkswaterstaat beheerder is en in de

Waterregeling is op kaartbladen per taak vastgelegd tot waar het beheergebied
reikt Omwille van de bevoegdheid tot uitoefening van taken is het van belang dat

de kaarten zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie

Wanneer de beheergrenzen wijzigen a g v werkzaamheden in het gebied moet de

kaart z s m in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe situatie In de

regel worden de kaarten zo snel mogelijk na realisatie van een project gewijzigd

De begrenzing van de wateren rond het sluizencomplex is weergegeven op de

kaartbladen 181 behorende bij de Waterregeling Hieruit blijkt dat de feitelijke
situatie in het gebied als gevolg van de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis

niet langer overeenstemt met de situatie op kaart De grenzen van de oude

landtongen zijn niet meer zichtbaar en de nieuwe grenzen gevormd door de

constructie in aanbouw zijn nu op hoofdlijnen en in Q3 2018 volledig zichtbaar

in het werkgebied

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK PERSOONSVERTROUWELIJK Pagina 1 van 2
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Land en waterbodem
Rijkswaterstaat West

Nederland NoordOp de kaart is te zien dat er binnen het oppervlaktewaterlichaam gronden zijn

aangewezen als droger oevergebied Omdat deze gebieden niet vaak onder water

staan worden ze beschouwd als landbodem Materiaal dat vrijkomt uit water

wordt bestempeld als baggerspecie materiaal uit het droger oevergebied als

grond Voor het afvoeren en

nuttig toepassen van specie en

grond gelden andere regels

Datum

ISapril 2018

Op de kaart helder maar

uitvoeringstechnisch niet te scheiden

Bij het ontgraven van de

landtongen komt materiaal vrij
dat op grond van de kaart wordt

bestempeld als grond maar

exact hetzelfde is als het

materiaal dat vrijkomt in de

omgeving van de landtong en

baggerspecie wordt genoemd
Al het materiaal is afkomstig uit

het kustfundament en afgezet
door zee in de voormalige
duinen Alleen op grond van kaartblad 181 waterkwaliteitsbeheer wordt het

anders genoemd Omdat baggerspecie makkelijker nuttig toe te passen is of te

verspreiden op zee helpt het om het materiaal dat juridisch gezien grond heet als

baggerspecie te beschouwen Aanpassing van de kaart maakt dit mogelijk Omdat

het om hetzelfde materiaal gaat is er geen sprake van negatieve milieu

hygienische effecten en wordt er recht gedaan aan het Besluit bodemkwaliteit

Grond

Baggerfipfttie

Devlrtuelegrens korrehjeiBnd aandenEBrekant

IS baggerspaoe sandearKierekanitisrieirgrond

Aangezien het de komende jaren om 4 500 000m3 af te graven materiaal gaat
moeten grote hoeveelheden in korte tijd worden afgevoerd Het zal grotendeels

nuttig worden toegepast in een brekerbank ter voorkoming van kustafelag
hierover heeft reeds overleg plaatsgevonden met het programme Kustlijnzorg
Het vinden van een andere toepassing dan nuttige toepassing of verspreiding op

zee bijvoorbeeld bij een ander project is praktisch onmogelijk gegeven de

planning van het project en structuur van het materiaal

Met vriendelijke groet

10 2e

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK PERSOONSVERTROUWELIIK Pagina 2 van 2
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OVEREENKOMST

Overdracht Waterbeheer Kleine Noorder

IJplas te Amsterdam en vastleggen
beheer en onderhoudsafspraken

Datum 11 oktober2017

Q waterschap
amstel gooi en vecht

Rijkswateistaat
Mtnistaie van In rmmiciuuren Mi7ieu

Gemeente

^
Amsterdam

4 Noord

X
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PARTIJEN

1 Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht AGV te dezen krachtens artikel 95

van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de dijkgraaf dr ir

G M van den Top handelend ter uitvoering van het besluit van het algemeen
bestuur van AGV d d 11 10 2017 hierna te noemen ”het waterschap”

2 De Staat der Nederlanden gevestigd te s Gravenhage te dezen rechtsgeldig

vertegenwoordigd door N M Beekman directeur Netwerkontwikkeling

Rijkswaterstaat West Nederland Noord te Haarlem hiertoe gemachtigd door de

Minister van Infrastructuur en Milieu hierna te noemen het Rijk”

3 De gemeente Amsterdam te dezen krachtens het bevoegdhedenregister
behorend bij artikel 24 van de Verordening op de bestuurscommissies en het

mandaatbesluit van 22 juni 2016 en het ondermandaatbesluit van 5 juli 2016

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R van der Velden

stadsdeelsecretaris van het stadsdeel Noord hierna te noemen de gemeente

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING

1 Het Rijk waterbeheerder is van het Noordzeekanaal

2 Het Waterschap waterbeheerder is van het gebied de Noorder IJplas waar de

Kleine Noorder IJplas deel van uitmaakt

3 De gemeente als grondeigenaar verantwoordelijk is voor het onderhoud van de

oevers en gronden van de Kleine Noorder IJplas

4 De gemeente nautisch beheerder is van de Kleine Noorder IJplas en deze taak

heeft gedelegeerd aan Waternet

5 De Kleine Noorder IJplas in 2015 middels een coupure in open verbinding is

gesteid met Zijkanaal H van het Noordzeekanaal om te kunnen voorzien in

watercompensatie door de gemeente Amsterdam van dempingen in het

Noordzeekanaal en uitbreiding van verhard oppervlak in Amsterdam Noord

namelijk in Buiksloterham Overhoeks Hamerstraatgebied Mosveld

Klaprozenweg DIW en Noorder IJplas Een en anderzoals vastgelegd in de

brief van het Rijk met kenmerk WSA 2008 2204 en het Programma van Eisen

Watercompensatie PvE van februari 2014

6 De Noorder IJplas waaronder begrepen de Kleine Noorder IJplas en het

Noordzeekanaal elk apart zijn aangewezen als een oppervlaktewateriichaam

ingevoige de Europese Kaderrichtlijn Water

7 Het in dit kader gewenst is paai en rustplaatsen te creeren voor vissen in het

stroomgebied van het Noordzeekanaal De coupure hieraan kan bijdragen en er

in dat kader ook een vispassage is aangelegd tussen beide plassen ter

verbetering van vismigratie tussen rijkswater en achterliggende gebied aldaar

8 Door deze nieuwe beheersituatie het Rijk kan instemmen met de overdracht van

het waterbeheer van de Kleine Noorder IJplas van het Waterschap naar het Rijk

2
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9 Het ambtelijk tussen het waterschap en Provincie Noord Holland afgestemd is dal

het niet nodig is om het Reglement van Bestuur voor het Waterschap Amstel

Gool en Vecht hlerop aan te passen aangezien de buitengrenzen van het

beheergebled van het waterschap niet wijzigen
10 Het formeel wel nodig Is dat het Rijk zorgt draagt voor aanpassing van het

Waterbeslult de kaarten bij de Waterregeiing en de Legger

Rljkswaterstaatswerken

EN KOMEN DAAROM OVEREEN

1 Definitles

Nautisch beheer bevoegd gezag op grond van Scheepvaartverkeerswet Binnenvaart

politieregiement SvW Bpr

Onderhoud is het instandhouden van organisatie eigendommen of eigendommen van

derden

Waterbeheer bevoegd gezag op grond van de Watenwet Waterbeheer is onder te

verdelen in waterkeringbeheer waterkwantiteits kwalitetts en waterstaatkundig beheer

Watercompensatie het oompenseren van extra verhard oppervlak of demping van open

water om peilverhoging in het peiigebied en wateroverlast op straat te voorkomen

Waterlichaam in het kader van de KRW benoemde wateren met een specifieke
waterkwaiiteits en ecologische doeisteliing

Watemet de uitvoeringsorganisatie van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de

gemeente Amsterdam op het vlak van diverse watertaken waaronder het nautisch

beheer

Waterstaatsweii foov Waterwetl opperviaktewaterlichaam bergingsgebied waterkering
of ondersteunend kunstwerk

2 Doeisteliing en strekking

Partijen steiien zich tot doei om

1 De overdracht van het waterbeheer van de Kleine Noorder IJpias van het

Waterschap naar het RiJk te realiseren

2 De taken en verantwoordeiijkheden van aiie partijen met betrekking tot het beheer

en onderhoud van de Kieine Noorder iJplas ingevoige de Waterwet te bevestigen
alsmede afspraken te maken ten behoeve van de werking van de vispassage
tussen de Grote en Kleine Noorder IJplas

3
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3 De watercompensalie rulmte voor dempingen van oppen laktewatar in dit gebied
vast te leggen

3 Omschrljving van het over te dragen waterstaatswerk

Het waterstaatswerk behelst de Kleine Noorder IJplas Een gedetailleerde tekening is te

vinden in bijlage 1

ROLLEN EN TAKEN

4 Het waterschap

1 Draagt het waterbeheer op grond van de Waterwet van de Kieine Noorder IJpias
over aan het Rijk Het Rijk wordt hiermee waterkwantiteits waterkwaliteits en

watersteatkundig beheerder van de Kleine Noorder IJplas
2 Draagt er zorg voor dat in het 3® stroomgebiedbeheerplan ten behoeve van de

Europese Kaderrichtlijn Water een grensaanpasslng plaatsvindt van het

waterllchaam Noorder IJplas

3 Beheert en onderhoudt de vispassage tassen de Kleine en Grote Noorder

IJplas
4 Om vismigratie ter plaatse nlet te verstoren vraagt AGV de gemeente Amsterdam

maatregelen te nemen die zwemmen en vissen ter plaatse ontmoedigen De

maatregelen worden In nader overleg met het Rijk vastgesteldL
5 Is verantwoordelijk voor het beheer van de in 2016 geplaatste rifballen aan de

noordkant van de vispassage

5 Het Rijk
1 Het Rijk aanvaardt het waterbeheer van de Kleine Noorder IJplas in de huidige

staatvan onderhoud en zoals vastgesteld in de Legger van het Waterschap van

2011

2 Het Rijk en Waterschap stellen vast na onderzoek 15 084205 00 6702 Noorder

IJplas zuid te Amsterdam verkennend waterbodem onderzoek dat de

waterbodem llcht tot matlg verontreinigd is maar dat de risico’s op de

waterkwaliteit en daamiee op een negatieve beinvioedtng van ecologische
humane of verspreidingsrisico s nihil zljn Hlerdoor is er momenteel geen

aanleiding voorsanering van de waterbodem Partijen schatten in dat sanering
van deze verontreiniging ook in de nablje toekomst nlet noodzakeiijk is door

bijvoorbeeld een wezenlljke fysieke verandering van de vervuillng of

beieidswijzigingen
3 Het Rijk draagt zorg voor aanpassing van zo nodig het Waterbesiuit de kaarten

bij de Waterregeiing en de Legger Rijkswaterstaatswerken
4 Het Rijk draagt er zorg voor dat in het 3® stroomgebiedbeheerplan ten behoeve

van de Europese Kaderrichtlijn Water een grensaanpasslng plaatsvindt van het

waterllchaam Noordzeekanaal

4
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5 Het RIjk overweegt om de ecologische waarde van de rietoevers te vergroten ten

behoeve van het waterbeheer ZiJ zal bij eventuele Ingrepen over de inrlchting

uitvoering beheer en onderhoud in overleg treden met gemeente Amsterdam Ze

betrekt daarnaast het Waterschap als waterbeheerder van de Grote Noorder

iJplas
6 Is verantwoordelijk voor het beheer van de in 2016 geplaatste rifballen aan de

zuidkant van de vispassage

6 Gemeente Amsterdam

1 De gemeente blijft als grondeigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de

Kleine Noorder IJplas zijn oevers en de coupure

2 De gemeente Amsterdam Is ook beheerder van de openbare rulmte en zal met

het oog op het goed functioneren van de vispassage maatregelen nemen om

verstoring door zwemmen en vissen ter plaatse le voorkomen Dit doet ziJ zoals

vernoemd in artikel 4 6 op vraag van het Waterschap en in overleg met het Rijk
3 De gemeente is nautisch beheerder van de Kleine Noorder IJplas Waternet zal

namens gemeente Amsterdam het nautisch beheer van de plas op zich nemen

Gemeente Amsterdam plaatst en onderhoudt een drijfbalk die er voor zorgt dat er

geen gemotoriseerd varen op de Kleine Noorder IJplas zal plaatsvinden

Daarnaast zal de gemeente bekijken of anderen maatregelen nodIg zijn om

gemotoriseerd varen te voorkomen

4 De gemeente beheert als eigenaar van de grond de vigerende
visrechtenovereenkomst cq overeenkomsten De gemeente zal blj hernieuwing
van een overeenkomst zoals bijvoorbeeid de overeenkomst met de

Amsterdamse Hengelsportvereniglng in overleg met RWS en Waternet

randvoorvraarden stellen aan vissen In de Kleine en Grote Noorder IJplas
5 WatercompensaQebalans

a De gemeente houdt een Watercompensatlebalans De gemeente geeft
hlerin aan welke sfedenbouwkundige ontwlkkeilng verhardingen en

waterdempingen gecompenseerd worden in de Kleine Noorder IJplas en

hoe dIt zich verhoud met het saldo in de 0 situatie Voigens het PvE

resteerde anno februari 2014 nog een positief compensatiesaldo van

7 669 m2 Dit saldo kan nog gebruikt worden als compensatle voor

toekomstige verhardingen en dempingen in rijkswater in het in het PvE

genoemde gebied
b De gemeente geeft dit overzicht jaarlijks aan RWS WNN als

waterbeheerder voigens de Watenvet en aan Waternet als uitvoerder van

watertaken voor de gemeente
c Ontwikkelingen die In de Kleine Noorder IJplas wensen te worden

gecompenseerd door gemeente Amsterdam en een slgnificante

compensatievraag kennen worden besproken met en getoetst door

RWS WNN en Waternet

d Gemeente Amsterdam onlwikkelt een fietsverbinding tussen Amsterdam

Noord en Zaandam Deze loopt langs oevers van delen van de kleine

Noorder IJplas en over de coupure tussen de plas en het Zijkanaal H

Compensatle van die verharding vindt plaats door het creeren van open

5
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water naast het fietspad Het Waterschap zal als bevoegd gezag deze

compensatie toetsen

7 Datum van overdracht

1 Het Rijk is met ingang van de datum van aanpassing van de Waterregeiing beiast

met het walerbeheer van de Kleine Noorder tJplas
2 Tot de formele overdacht van het waterbeheer zal het Waterschap beheerdaden

zoals het siuiten van overeenkomsten en het verienen van vergunningen niet

verrichten dan na overleg met het Rijk

8 FinanciSn

De overdracht van waterbeheer van het waterschap aan het Rijk geschledt om niet

9 Wijziging Overeenkomst

Wijzigingen van deze overeenkomst zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze

schriftelijk tussen partijer zijn overeengekomen

10 Duur overeenkomst

Deze overeenkomst wordt vastgelegd voor onbepaalde tijd en kan alleen dan worden

ontbonden wanneer een van de partijen door wet vastgeiegd wezeniijk andere

taakbevoegdheden krijgt

11 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederiands recht

Aidus opgemaakt en ondertekend in drievoud

Btilaqen

Beheergrenzenkaart Kieine Noorder iJplas

6
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Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Naam G M van den Top

^y u 2o ^Datum

Handtekening
10 2e

10 2e

De Staat der Nederlanden Rijkswaterstaat West Nederland Noord

Naam N M Beekman

Datum S cfeGQwto

Handtekenin

10 2e

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord

Naam R van der Velden

If f 2 o fDatum
10 2e

10 2eHandtekening

10 2e
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rcD^Van

Aan \unze ^ 0 2en fRsi nO 2e MLjlHBJZ HBJZ

1 10 2e IBSV 10 2e ^

RE SPOED RWS 2018 40940 Memo Mti DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan 2019 2

woensdag 7 november 2018 10 10 30

FW SPOED RWS 2018 40940 Memo aar DGWB wiiziainaen waterregelingen per 1 ian ZOlOfZl msa

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Collega s

Kennelijk wordt de discussie langs meerder lijnen gevoerd zie bijgaande mail

Het lijkt me goed dat een ieder daarover is geinformeerd

Vriendeliike oroet

T0K2§

10 2e

10 2e

I 1U 2^

[tiaigBi

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Van I iQ 2e BS

Ve nden woensdag 7 november 2018 9 Q0
10 2eAaSrf IID HB1Z rriQ 2^10 2e HBJZ

CC ] CD

Onderwerp FW STOED RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan
2019 2

Urgentie Hoog

10 2e

Beste rrrw2^ io 2e

Ik heb onze jurist bij CD om nadere toelichting gevraagd Zie zijn reactie

We snappen jullie punt maar onze insteek is dat het wel mogelijk is en bovenal essentieel voor

een doelmatige uitvoering
Misschien idd goed als juliie even contact hebben

VR gtimHe

Van | io 2e

Verzonden woensdag 7 november 2018 8 13

Aan I io 2e | BS

CC 10 2e BS | 10 2e pS
Onderwerp Kb bPOED RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan
2019 2

Urgentie Hoog

BestfelTOIf

]

Als achtergrond voor nieuwe sluit Terneuzen NST het volgende

Op 21 maart jl is er voor NST verkennend gesproken over de juridische opties voor het

ontgraven van de landtongen en het toepassen verspreiden storten of verwerken van

vrijkomende specie
Aanwezig waren de opdrachtgever opdrachtnemer ILenT RWS BJV Projectadvisering en

RWS BJV Expertise
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Voor een groot deel is de probiematiek bij NST gelijk aan die bij IJmuiden zij het dat men daar

in vroeger stadium zit

Bij NST zitten in een van de iandtongen die gedeeiteiijk meet worden afgegraven een hotspot in

de boveniaag en een historische verontreiniging in een diepere iaag Koers die is ingezet is om

deze verontreinigingen in zijn geheei ais zijnde droge bodem drogere oevergebied onder het

regime van de Wbb te saneren aivorens de kaartbiaden bij de Wr op de nieuwe situatie worden

aangepast Waarschijnlijk heeft de waarneming van I io 2e | in zijn mailbericht hieronder daar

betrekking op

Voor de andere iandtongen is de situatie vergelijkbaar met IJmuiden

De aannemer heeft verzocht de kaartbiaden ai voor aanvang van de ontgraving aan te passen
zodat van onderaf met een cutterzuiger van onderaf kan worden ontgraven

In principe heeft HJBZ een punt
Ook in bijgaand Kadersteilend advies ten aanzien van de overgang van binnendijkse gebieden
naar buitendijkse gebieden van 10 September 2014 wordt er vanuit gegaan dat het bij
uitvoering van projecten de kaarten bij de Waterregeiing zo snei mogeiijk na het realiseren van

het project worden gewijzigd Voor de beheerfase is het van beiang dat het juiste
bestuursorgaan ais bevoegd gezag is aangewezen Ais dit niet tijdig gebeurt leidt dit in de

praktijk tot onwenselijke situaties zoais te iezen vait in de uitspraak van de Afdeiing van 19

februari 2014 ECLI NL RVS 2014 515 inzake Chemiepak

In het kadersteliend vait ook te Iezen dat onder omstandigheden het vooruitiopend op het

afronden van een project kaartbiaden bij de Waterregeiing kunnen worden aangepast
In de toelichting bij de oorspronkeiijke Waterregeiing is met deze situatie geen rekening
gehouden In bijzondere gevailen kan afgeweken worden van de hoofdregel dat drogere
oevergebieden pas na afronding van het project worden aangewezen of gewijzigd

In de onderhavige situatie is het zo dat de iandtongen waarvoor de kaartbiaden vooruitiopend
op het afronden van het project worden gewijzigd op het moment dat met het afgraven met

behulp van een cutterzuiger wordt begonnen permanent onder water komen te liggen en dus

feitelijk waterbodem worden Dit rechtvaardigt een anticiperende wijziging van de kaartbiaden

Ik hoop dat deze toelichting bevredigend is

Anders is het wellicht zinvol dat dOKZe en of I0 2e lyen contact met mij opneemt

Hartelijke groet

10} 2e 5D HBJZ [[ | minienm nl]Van

Verzonden dinsdag 6 november 2018 15 31

Aan io 2e | BS

Onderwerp RE RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per lig |ea019 2

10 2e

Best612S2 s

Bij HBJZ zijn wij inmiddels in de afrondende fase bij het opstellen van de regeling tot wijziging
van de kaarten in de bijiagen van de Waterregeiing Voordat we kunnen beginnen met onze

interne toetsing hebben we echter nog een vraag over de wijziging van kaarten onder nummer

98 en over de toelichting bij de wijziging van kaarten onder nummer 98 en 181

De bedoeling is om op de kaart in bijiage II van de Waterregeiing onder nummer 98 een

gedeelte van de Schependijk in Terneuzen niet langer aan te merken ais drogere oevergebied
De aanwijzing ais drogere oevergebied in bijiage II van de Waterregeiing is in beginsel het

gevolg van een feitelijke constatering Pas op het moment dat een gebied feitelijk niet langer
meer kan worden aangemerkt ais een drogere oevergebied omdat het gebied onder water

staat kan in bijiage II de aanwijzing ais drogere oevergebied komen te vervallen

Op basis van de toelichting in de memo van 21 oktober jl hebben wij geconcludeerd dat er in

het geval van de Schependijk feitelijk gezien nog sprake is van een drogere oevergebied Er

vinden op dit moment graafwerkzaamheden plaats die ertoe moeten leiden dat een gedeelte
van de Schependijk onder water komt te staan maar die zijn nog niet afgerond Pas op het

moment dat er feitelijk geen sprake meer is van een drogere oevergebied kunnen de kaarten

onder nummer 98 worden aangepast
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In de toelichting wordt aangegeven dat indien de wijziging van de kaarten onder nummer 98

per 1 januari 2019 ingaat het afgevoerde materiaal dat bij de graafwerkzaamheden vrijkomt
als baggerspecie kan worden aangemerkt waardoor het materiaal vervolgens naar daarvoor

bestemde depots kan worden afgevoerd Dit zou inderdaad voordelig zijn maar kan geen reden

zijn om de kaartenbijiagen aan passen op het moment dat de Schependijk feitelijk nog te

beschouwen is als drogere oevergebied

Onze vraag is klopt het inderdaad dat het deel van de Schependijk dat wordt afgegraven
feitelijk nog te karakteriseren is als een drogere oevergebied Mocht dat het geval zijn gaat
Rijkswaterstaat er dan mee akkoord dat de kaarten onder 98 nog niet per 1 januari 2019

worden gewijzigd Daarnaast zouden wij graag weten of Rijkswaterstaat ermee akkoord gaat
dat in de toelichting bij de wijziging van de kaarten onder nummer 181 de alinea over

baggerspecie wordt geschrapt Zoais hierboven reeds in aangegeven mogen dergeiijke
overwegingen geen rol speien bij de bevoegdheid van de minister om oppervlaktewateren te

onderscheiden van drogere oevergebieden

Vriendelijke groeten

10 2e n

Van 10 2e 1 BS J 10 2e ^rws nl

Verzonden dinsdag 23 oktober 2018 11 16

Aan| I0 2e |iriQ 2e | DGRW | I0 2e j minienm nl

CC | I0 2e | BS | I0 2e g rws nl I0 2e DGRW

l I0 2e lminipnm nl KiO 2e T I0 2e | HBJZ l I0 2e Dminienm nl

Onderwerp RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan 2019 2

Beste l io 2e i

Hierbij de door RWS aangebrachte wijzigingen op de kaarten bij de waterregeling per 1 1 2019

Graag doorgeieiden naar HBJZ

Dank en hartelijke greet

IffiHe
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10 2e

e ^fCD^
FW SPOED RWS 2018 Memo aan DGWB wijzigirgen waterregelingen per 1 jan 2019 2

woensdag 7 november 2018 10 00 33

20181107 vraoen HR17 over walerkaarteo ^rhenenriiik dooy

imaaeOOl pna

Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

|[tmieai

Prioriteit Hoog

HBJZ heeft vragen gesteld en^i0 {2e |heeft deze conform onze eerdere opzet en bedoelingen
beantwoord zie bijiage Kunnen de antwoorden van RWS nog scherper of stuiten we op een

strikt juridische theoretisch uitleg van HBJZ en de in hun ogen onwenselijke in hun ogen

strijdige situatie om kaarten aan te passen voor einde gehele realisatie Althans zij schrijven
dat het in overeenstemming brengen van kaarten aan de feitelijke toestand per 1 januari geen
reden kan zijn om tot aanpassing te verzoeken voor die tijd Punt is dat HBJZ ook aangeeft dat

Pas op het moment dat er feiteiijk geen sprake meer is van een drogere oevergebied kunnen

de kaarten onder nummer 98 worden aangepast Dus ja dat is medio december het gevai
Wat weet jij van kaart 181 en de opmerkingen die daarover gaan

Graag je reactie Ziln de antwoorden voldoende

Hartelijke groetj 10 2e
_

Van 10 2e

Verzonden woensdag november 2018 9 16

Aan | I0 2e

CC 10 2e ^

10 2e IzD’l
10 2e

Onderwerp FW SPOfeD RWS ZU18 4094U Memo aan DGWB wijzigingen waterregeiingen per 1 jan
2019 2

U rgeif
i^ J fcippg

Beste[ll£ ^en^ io 2e

Ik heb op onderstaande vragen in bijgevoegde memo antwoorden gepiaatst
Graag het verzoek om z s m vandaag deze door te nemen en opmerkingen aan mij toe te

sturen

Ik ga dan proberen een definitief antwoord op te stelien

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e 1

10 2e

Van I dOK^e [^PO
Verzonden wnensrian november 2018 0 57

Aan^
C j 1Q 2e gpV
Onderwerp FW SPOED RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan
2019 2

Uraentie Hoog
io 2e pet spoed iom io 2e| lOK^e daarna ’° ^^® aan decslag

neiis pas klaar als het klaar is

We bellen woensdagochtend
G\ 10 2e |

10 2e

10 {2e
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Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e
invs nlVan

Datum dinsdag 06 nov 2018 17 00

10 2e @rws nlSrws nl

^rws nl

Aan 10 2e

10 2e

Onderwerp FW SPOED RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan
2019 2

Ajb kort schakelen

Verzonden met BlackBerry Work
www b1ackberry com

10 2eVan ws pl

Datum dinsdag 06 nov 2018 4 58 PM

@rws nlAan 10 2e

Onderwerp FW SPOED RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan
2019 2

10 2e

Jgebeld en sms gestuurdIk zou je op de hoogte houden tav dit punt Ik heb

omdit met voorrang op te pakken Hij was ook betrokken bij de aanvraag begreep ik van

0 ^lk helj io 2ej|iog niet gesproken Morgen nieuwe poging Zaak om dit snel te

tackelen mede gezien het ontbreken van een deadline in onderstaande

Groet

10 2e

10 2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

10 2e
Van irws nl

Datum dinsdag 06 nov 2018 3 44 PM

Aan 1 10 2e irws nlt10 2e

}ft s nl r~ i0 2e | 1Q 2e
Kopie[
Onderwei p SPOED RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan
2019121

rvvs nl10 2e

Dag|iio 2e^
Zie onderstaande vraag van HBJZ Dit gaat zo niet goed
Zou Ji^iffiSlehog argumenten kunnen geven om HBJZ te overtuigen de kaarten wel per 1 januari
aan te passen
Groeten

10 2e

BSVan I iQ 2e

Verzonden dinsdaa 6 november 2018 15 36

AanJ
Onderwerp FW RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan 2019 2

help

Van

Verzonden dinsdag 6 november 2018 15 31

Aan

Onderwerp RE RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan 2019 2

Best6i^
Bij HBJZ zijn wij inmiddels in de afrondende fase bij het opstellen van de regeling tot wijziging
van de kaarten in de bijiagen van de Waterregeling Voordat we kunnen beginnen met onze

interne toetsing hebben we echter nog een vraag over de wijziging van kaarten onder nummer

98 en over de toelichting bij de wijziging van kaarten onder nummer 98 en 181

10 2e

|minienm nl]10 2e I 10 2e 10 2e

BS10 2e
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De bedoeling is om op de kaart in bijiage II van de Waterregeling onder nummer 98 een

gedeelte van de Schependijk in Terneuzen niet ianger aan te merken ais drogere oevergebied
De aanwijzing ais drogere oevergebied in bijiage II van de Waterregeiing is in beginsei bet

gevoig van een feiteiijke constatering Pas op het moment dat een gebied feitelijk niet ianger
meer kan worden aangemerkt ais een drogere oevergebied omdat het gebied onder water

staat kan in bijiage II de aanwijzing ais drogere oevergebied komen te vervailen

Op basis van de toeiichting in de memo van 21 oktober ji hebben wij geconciudeerd dat er in

het gevai van de Schependijk feitelijk gezien nog sprake is van een drogere oevergebied Er

vinden op dit moment graafwerkzaamheden plaats die ertoe moeten leiden dat een gedeelte
van de Schependijk onder water komt te staan maar die zijn nog niet afgerond Pas op het

moment dat er feiteiijk geen sprake meer is van een drogere oevergebied kunnen de kaarten

onder nummer 98 worden aangepast
In de toeiichting wordt aangegeven dat indien de wijziging van de kaarten onder nummer 98

per 1 januari 2019 ingaat het afgevoerde materiaai dat bij de graafwerkzaamheden vrijkomt
ais baggerspecie kan worden aangemerkt waardoor het materiaai vervoigens naar daarvoor

bestemde depots kan worden afgevoerd Dit zou inderdaad voordeiig zijn maar kan geen reden

zijn om de kaartenbijlagen aan passen op het moment dat de Schependijk feitelijk nog te

beschouwen is ais drogere oevergebied
Onze vraag is kiopt het inderdaad dat het deei van de Schependijk dat wordt afgegraven
feitelijk nog te karakteriseren is ais een drogere oevergebied Mocht dat het gevai zijn gaat
Rijkswaterstaat er dan mee akkoord dat de kaarten onder 98 nog niet per 1 januari 2019

worden gewijzigd Daarnaast zouden wij graag weten of Rijkswaterstaat ermee akkoord gaat
dat in de toeiichting bij de wijziging van de kaarten onder nummer 181 de alinea over

baggerspecie wordt geschrapt Zoals hierboven reeds in aangegeven mogen dergelijke
overwegingen geen rol spelen bij de bevoegdheid van de minister om oppervlaktewateren te

onderscheiden van drogere oevergebieden
Vriendelijke groeten
no 2e n

Van |l io 2e ^ iQ 2e^ io 2e 1[ rws nl

Verzonden dinsdag 23 oktober 2018 11 16

f1Q 2e [ 10X2^ DGRW 1 l minienm nlAan 10 2e

I0 2e I DGRWCC 10 2e I0 2e 5 rws nl

Dminienm nl

Onderwerp RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per^y^^^^019 2

Beste l io 2e i

Hierbij de door RWS aangebrachte wijzigingen op de kaarten bij de waterregeling per 1 1 2019

Graag doorgeleiden naar HBJZ

Dank en hartelijke groet

j I0 2e lminienm nl [10 2ee
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuuren Waterstaat

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Rijkswaterstaat Corporate

Dienst

Poeletidaelesingel 18

4335 ]A Middelburg
Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 797 11 11

10 2e

Poelendaeiesingel 18

4335 JA Middelburg
F

IGSSs^s nl

www rij kswaterstaat n I

Contactpersoon

memo 10 2eVragen omtrent aanpassing waterkaart en voor project
Nieuwe Sluis Terneuzen deelgebied Schependijk

T

1QX2fe1lOII2^|hvs nl

Datum

7 november 2018Geachte mevrouw 10 2e

Op 20 augustus 2018 heeft het project Nieuwe Sluis Terneuzen het verzoek

gedaan om te komen tot aanpassing van kaartbiad 98 van de Waterregeling
Beheer waterkwaliteit en drogere oevergebieden en de overige kaartbladen

waterstaatkundig waterkwantiteitsbeheer indien nodig daarmee in

overeenstemming aan te passen per 1 lanuari 2019 Het gaat om de locatie

Schependijk te Terneuzen onderdeel van het project Nieuwe Sluis Terneuzen zie

onderstaand kaartje

TO

\

T

i

1

1
■‘\v

Op 6 november 2018 zijn door HBJZl EIIPK^e pe

gesteld welke we op onderstaande wijze willen beantwoorden

• Bij HBJZ zijn wij inmiddels in de afrondende fase bij het opsteiien van de

regeling tot wijziging van de kaarten in de bijiagen van de Waterregeling
Voordat we kunnen beginnen met onze interne toetsing hebben we echter

nog een vraag over de wijziging van kaarten onder nummer 98 en over de

toeiichting bij de wijziging van kaarten onder nummer 98 en 181

Deelgebied 98 beslaat de locatie Terneuzen deelgebied 181 niet

] de volgende vragen

• De bedoeling is om op de kaart in bijiage II van de Waterregeling onder

nummer 98 een gedeelte van de Schependijk in Terneuzen niet langer aan te

merken als drogere oevergebied De aanwijzing als drogere oevergebied in
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bijiage II van de Waterregeling is in beginsel bet gevoig van een feitelijke

constatering Pas op het moment dat een gebied feiteiijk niet langer meer kan

warden aangemerkt ais een drogere oevergebied omdat het gebied onder

water staat kan in bijiage II de aanwijzing ais drogere oevergebied komen te

vervalten

Momenteel vinden de werkzaamheden plaats die maken dat het deelgebied

Schependijk Zuid niet meer aan te merken is ais drogere oevergebied De

verontreinigde toplaag wordt momenteel verwijderd en aanvullend zal met

behulp van een lichte grondwateronttrekking de diepere olieverontreiniging

droog ontgraven worden Medio december 2018 ligt het maaiveldniveau gelijk
met het peil van het Kanaal Gent Terneuzen zie bijgevoegde foto s van de

lopende werkzaamheden

Rijkswaterstaat Corporate
Dienst

• Op basis van de toelichting in de memo van 21 oktober Jl hebben wij

geconcludeerd dat er in het gevai van de Schependijk feiteiijk gezien nog

sprake is van een drogere oevergebied Er vinden op dit moment

graafwerkzaamheden piaats die ertoe moeten leiden dat een gedeeite van de

Schependijk onder water komt te staan maar die zijn nog niet afgerond Pas

op het moment dat er feiteiijk geen sprake meer is van een drogere

oevergebied kunnen de kaarten onder nummer 98 worden aangepast
De voorgestelde wijziging van de waterkaart vindt plaats per 1 januari 2019

Dat is na het verwijderen van de toplaag op de locatie Schependijk waarmee

de feitelijke situatie in overeenstemming gebracht is met de voorgestelde

gewijzigde waterkaart

• In de toelichting wordt aangegeven dat indien de wijziging van de kaarten

onder nummer 98 per 1 januari 2019 ingaat het afgevoerde materiaal dat bij
de graafwerkzaamheden vrijkomt ais baggerspecie kan worden aangemerkt
waardoor het materiaal vervolgens naar daarvoor bestemde depots kan

worden afgevoerd Ditzou inderdaad voordelig zijn maar kan geen reden zijn
om de kaartenbijiagen aan passen op het moment dat de Schependijk feiteiijk

nog te beschouwen is ais drogere oevergebied
Zoals aangegeven is het benoemen van de resterende bodem ais natte

baggerspecie een bijkomend voordeel in zowel milieutechnische ais financiele

zin De toplaag en droog te ontgraven olieverontreiniging worden afgevoerd
naar een erkende verwerker voor sanering De resterende bodem is ook

verontreinigd maar kan dan naar een daarvoor bestemd baggerdepot

afgevoerd worden

• Onze vraag is klopt het inderdaad dat het dee van de Schependijk dat wordt

afgegraven feiteiijk nog te karakteriseren is ais een drogere oevergebied
Mocht dat het gevai zijn gaat Rijkswaterstaat er dan mee akkoord dat de

kaarten onder 98 nog niet per 1 januari 2019 worden gewijzigd Daarnaast

zouden wij graag weten of Rijkswaterstaat ermee akkoord gaat dat in de

toelichting bij de wijziging van de kaarten onder nummer 181 de alinea over

baggerspecie wordt geschrapt Zoais hierboven reeds in aangegeven mogen

dergelijke overwegingen geen rot spelen bij de bevoegdheid van de minister

om oppervlaktewateren te onderscheiden van drogere oevergebieden
Deze veronderstelling klopt niet Zoals hierboven aangegeven is er per 1

januari 2019 niet meer sprake van drogere oevergebieden voor het

deelgebied Schependijk Zuid zoals aangegeven op de voorgestelde
Waterkaart
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Daarnaast is kaart 181 geen onderdeel van dit deelgebied en daarom wordt

die vraag hier niet beantwoord
Rijkswaterstaat Corporate
Dienst

Afstemming en politiek bestuurlijke gevoeligheid
Over de inhoud van ripyp mpmn i nwpripn npunprri mpi RWS Corporate Dienst

I en met RWS Bestuursstaf10 2e |Miiridigrh 10 2e

10 2e I 1Q 2e

Vervoigproces
Na instemming met deze memo verzoeken we deze aan te bieden aan

I0 2e bm dit met de Bestuursstaf en HBJZ te bespreken

I0 2e

Met vriendeiijke groet

10 2e
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l JKj e n CBS’Van

Aan |1u 2etl0 f2e HB]Z

toCc e

Onderwerp
Datum

Bijiagen
Prioriteit

FW SPOED RWS 2018 ^9^ Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan 2019 2

woensdag 7 november 2018 09 00 13

Kaderstellend advies binnendiiks buitendiiks definitief pdf

Hoog

Beste lOK2e 10 2e

Ik heb onze jurist bij CD om nadere toelichting gevraagd Zie zijn reactie

We snapper jullie punt maar onze insteek is dat het wel mogelijk is en bovenal essentieel voor

een doelmatige uitvoering
Misschien idd goed als jullie even contact hebben

VR gtlTOe

Van io 2e | CD
Verzonden woensdag 7 november 2018 8 13

Aan I lO 2^Tn BS

CC I I0 2e [BS iQ 2e ^BS
Onderwerp RE SPOED RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan
2019 2

Urgentie Hoog

Best6i^

Als achtergrond voor nieuwe sluit Terneuzen NST het volgende

Op 21 maart jl is er voor NST verkennend gesproken over de juridische opties voor het

ontgraven van de landtongen en het toepassen verspreiden storten of verwerken van

vrijkomende specie
Aanwezig waren de opdrachtgever opdrachtnemer ILenT RWS BJV Projectadvisering en

RWS BJV Expertise

Voor een groot deel is de problematiek bij NST gelijk aan die bij IJmuiden zij het dat men daar

in vroeger stadium zit

Bij NST zitten in een van de landtongen die gedeeltelijk moet worden afgegraven een hotspot in

de bovenlaag en een historische verontreiniging in een diepere laag Koers die is ingezet is om

deze verontreinigingen in zijn geheel als zijnde droge bodem drogere oevergebied onder het

regime van de Wbb te saneren alvorens de kaartbladen bij de Wr op de nieuwe situatie worden

aangepast Waarschijnlijk heeft de waarneming van I io 2e | in zijn mailbericht hieronder daar

betrekking op

Voor de andere landtongen is de situatie vergelijkbaar met IJmuiden

De aannemer heeft verzocht de kaartbladen al voor aanvang van de ontgraving aan te passen
zodat van onderaf met een cutterzuiger van onderaf kan worden ontgraven

In principe heeft HJBZ een punt
Ook in bijgaand Kaderstellend advies ten aanzien van de overgang van binnendijkse gebieden
naar buitendijkse gebieden van 10 September 2014 wordt er vanuit gegaan dat het bij
uitvoering van projecten de kaarten bij de Waterregeling zo snel mogelijk na het realiseren van

het project worden gewijzigd Voor de beheerfase is het van belang dat het juiste
bestuursorgaan als bevoegd gezag is aangewezen Als dit niet tijdig gebeurt leidt dit in de

praktijk tot onwenselijke situaties zoals te lezen valt in de uitspraak van de Afdeling van 19

februari 2014 ECLI NL RVS 2014 515 inzake Chemiepak

In het kaderstellend valt ook te lezen dat onder omstandigheden het vooruitlopend op het

afronden van een project kaartbladen bij de Waterregeling kunnen worden aangepast
In de toelichting bij de oorspronkelijke Waterregeling is met deze situatie geen rekening
gehouden In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de hoofdregel dat drogere
oevergebieden pas na afronding van het project worden aangewezen of gewijzigd

In de onderhavige situatie is het zo dat de landtongen waarvoor de kaartbladen vooruitlopend
op het afronden van het project worden gewijzigd op het moment dat met het afgraven met
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behulp van een cutterzuiger wordt begonnen permanent onder water komen te liggen en dus

feitelijk waterbodem worden Dit rechtvaardigt een anticiperende wijziging van de kaartbladen

Ik hoop dat deze toelichting bevredigend is

Anders is het wellicht zinvol dat io 2e en of I0 2e even contact met mij opneemt

groet

io 2ernoK2en HBjz ri
Verzonden dinsdag 6 november 2018 15 31

Aan

Onderwerp RE RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan 2019 2

Rest felTO^

Van | minienm nl]10 2e

10 2e I BS

Bij HBJZ zijn wij inmiddeis in de afrondende fase bij het opstelien van de regeiing tot wijziging
van de kaarten in de bijiagen van de Waterregeling Voordat we kunnen beginnen met onze

interne toetsing hebben we echter nog een vraag over de wijziging van kaarten onder nummer

98 en over de toelichting bij de wijziging van kaarten onder nummer 98 en 181

De bedoeiing is om op de kaart in bijiage II van de Waterregeiing onder nummer 98 een

gedeeite van de Schependijk in Terneuzen niet langer aan te merken als drogere oevergebied
De aanwijzing als drogere oevergebied in bijiage II van de Waterregeling is in beginsel het

gevolg van een feitelijke constatering Pas op het moment dat een gebied feiteiijk niet langer
meer kan worden aangemerkt als een drogere oevergebied omdat het gebied onder water

staat kan in bijiage II de aanwijzing als drogere oevergebied komen te vervallen

Op basis van de toelichting in de memo van 21 oktober jl hebben wij geconcludeerd dat er in

het geval van de Schependijk feitelijk gezien nog sprake is van een drogere oevergebied Er

vinden op dit moment graafwerkzaamheden plaats die ertoe moeten leiden dat een gedeeite
van de Schependijk onder water komt te staan maar die zijn nog niet afgerond Pas op het

moment dat er feitelijk geen sprake meer is van een drogere oevergebied kunnen de kaarten

onder nummer 98 worden aangepast

In de toelichting wordt aangegeven dat indien de wijziging van de kaarten onder nummer 98

per 1 januari 2019 ingaat het afgevoerde materiaal dat bij de graafwerkzaamheden vrijkomt
als baggerspecie kan worden aangemerkt waardoor het materiaal vervolgens naar daarvoor

bestemde depots kan worden afgevoerd Dit zou inderdaad voordelig zijn maar kan geen reden

zijn om de kaartenbijiagen aan passen op het moment dat de Schependijk feitelijk nog te

beschouwen is als drogere oevergebied

Onze vraag is klopt het inderdaad dat het deel van de Schependijk dat wordt afgegraven
feitelijk nog te karakteriseren is als een drogere oevergebied Mocht dat het geval zijn gaat
Rijkswaterstaat er dan mee akkoord dat de kaarten onder 98 nog niet per 1 januari 2019

worden gewijzigd Daarnaast zouden wij graag weten of Rijkswaterstaat ermee akkoord gaat
dat in de toelichting bij de wijziging van de kaarten onder nummer 181 de alinea over

baggerspecie wordt geschrapt Zoals hierboven reeds in aangegeven mogen dergelijke
overwegingen geen rol spelen bij de bevoegdheid van de minister om oppervlaktewateren te

onderscheiden van drogere oevergebieden

Vriendelijke groeten

10K2e

Van 10 2e n BS J 10 2e Brw nl

Verzonden dinsdag 23 oktober 2018 11 16

Aan io 2e l iQ 2e | PGRW P io 2e mlnienm nl

CC| I0 2e | BS I0 2e n@rws nl l iQ 2e \ dGRW

I0 2e Dminienm nl I 1Q 2e |IQ 2e ] minienm nlHRI7 d iP 2e
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Onderwerp RWS 2018 40940 Memo aan DGWB wijzigingen waterregelingen per 1 jan 2019 2

Beste l iOK2e |^

Hierbij de door RWS aangebrachte wijzigingen op de kaarten bij de waterregeiing per 1 1 2019

Graag doorgeleiden naar HBJZ

Dank en haitelijke groet

IffiHe
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2014 71a

Kaderstellend advies ten aanzien van de overgang van

binnendijkse gebieden naar buitendijkse gebieden
Versie 10 September 2014

Aanleiding
In veel projecten die in uitvoering gaan waaronder Ruimte voor de Rivier worden

opperviaktewateriichamen vergroot als gevoig van de veriegging van primaire

waterkeringen of hoogwaterkerende gronden Hierdoor worden binnendijkse gebieden

buitendijkse gebieden Een actueei voorbeeld is een dijkveriegging bij Lent In een

dergelijk project zijn er dan ook minimaai 2 bevoegde overheden en is verschiilende

wetgeving van toepassing door de overgang van iandbodem naar waterbodem

Dit memo is een kaderstellend advies van de WVL en CD In dit advies is

uiteengezet hoe RWS in het kader van een watervergunning of projectplan

omgaat met onderzoek naar de water bodem in projecten waar sprake is van

overgang van binnendijkse gebieden naar buitendijkse gebieden
N B Het gaat hierbij niet om toepassingen in het kader van het Besluit

bodemkwaliteit

Reikwijdte en opbouw advies

Hieronder wordt de te hanteren RWS iijn voor de overgang van binnendijkse gebieden

naar buitendijks gebieden uiteen gezet Deze lijn heeft betrekking op alie

verontreinigingen in de bodem dus zowel diffuse bronnen ais puntbronnen Naar

aanieiding van de uitspraak van de Afdeiing bestuursrechtspraak van de Raad van State

van 19 februari 2014 zaaknr 201303117 1 is het oorspronkelijke advies van 21 maart

2011 geactualiseerd Ook het nieuwe Handboek immissietoets dat het chemische deei van

het toetsingskader waterkwaliteit van bijiage 3 bij het BPRW vervangt is in deze nieuwe

versie verwerkt

Allereerst wordt de uitspraak van de Afdeiing van 19 februari 2014 kort toegelicht Daarna

wordt ingegaan op het juridische moment van overgang van binnendijks naar buitendijks

Vervolgens wordt uiteen gezet welke onderzoeken vereist zijn voorafgaand aan de

overgang en eventueei na de overgang Daarna wordt ingegaan op de omvang van het

onderzoeksgebied en de toetsing conform het Handboek immissietoets onderdeei

waterbodemimmissietoets ^ Ten siotte worden de bevoegdheden van de verschiilende

overheden toegeiicht

1 Uitspraak 19 februari 2014 ECU NL RVS 2014 515

Op 5 januari 2011 woedde brand bij het chemiebedrijf Chemie Pack in Moerdijk Bij het

biussen van de brand kwamen grote hoeveelheden verontreinigd biuswater vrij De

minister besloot om spoedeisende bestuursdwang op te ieggen om bodem en

waterverontreiniging door vuii biuswater tegen te gaan en nieuwe vervuiiing te

voorkomen De minister heeft de kosten van deze opruimwerkzaamheden vervolgens
verhaald op Chemie Pack

De afdeiing overweegt in de uitspraak van 19 februari 2014 als voIgt r o 3 2 Kaartblad

042 van bijiage II bij de Waterregeiing ziet op het gebied waar de minister bestuursdwang
heeft toegepast Het Hoilandsch Diep en de Insteekhaven Roode Vaart liggen binnen de

grenzen als aangegeven op dat kaartblad zodat ingevolge artikei 3 1 van het Waterbesluit

^
Het Handboek immissietoets bevat in paragraaf 4 2 het onderdeei waterbodemimmissietoets dat

ingaat op de toetsing van emissies uit de waterbodem Het Handboek immissietoets vervangt het

chemische deei van het toetsingskader waterkwaiiteit van bijiage 3 bij het BPRW

236405 0280



en de artikelen 3 1 en 3 2 van de Waterregeling het waterkwaliteitsbeheer van die

oppervlaktewaterlichamen bij het Rijk berust Aangezien de Noordelijke Insteekhaven niet

binnen de grenzen als aangegeven op kaartblad 042 lag maar daarop was aangeduid als

’droger oevergebied heeft de rechtbank terecht gecondudeerd dat het

waterkwaliteitsbeheer van dat oppervlaktewaterlichaam niet bij het Rijk berustte

De omstandigheid dat de Noordelijke Insteekhaven feitelijk geen droger oevergebied is

doet er niet aan af dat de Noordelijke Insteekhaven niet binnen de grenzen als

aangegeven op kaartblad 042 lag

Volgens de Afdeling was de minister dus niet bevoegd om handhavend op te treden ten

aanzien van de Noordelijke insteekhaven omdat de Noordelijke Insteekhaven niet als

zodanig op de kaart in de bijiage bij de Waterregeling was aangegeven

Uit deze uitspraak is af te leiden dat de kaarten bij de Waterregeling van doorslaggevend

belang zijn voor de vraag wie waar het bevoegd gezag is Dit betekent dat het bij

uitvoering van projecten zoals het Programme Ruimte voor de Rivier van belang is dat de

kaarten bij de Waterregeling zo snel mogelijk na het realiseren van het project worden

gewijzigd Voor de beheerfase is het van belang dat het juiste bestuursorgaan als bevoegd

gezag is aangewezen Als dit niet tijdig gebeurt leidt dit in de praktijk tot onwenselijke
situaties

Let wel er moet onderscheid gemaakt worden tussen twee zaken

1 wanneer wordt de landbodem oppervlaktewaterlichaam toegelicht in paragraaf 2

2 wanneer wordt RWS bevoegd gezag voor dat oppervlaktewaterlichaam toegelicht
in paragraaf 8

2 Moment van overgang van binnendijks naar buitendijks
De definitie van oppervlaktewaterlichaam is volgens art 1 1 Waterwet samenhangend

geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige
stoffen alsmede de bijbehorende bodem oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen
krachtens deze wet drogere oevergebieden alsmede flora en fauna

Oppervlaktewaterlichamen bestaan dus zodra er sprake is van een samenhangend geheel
van water waterbodem etc Voor het onderscheid tussen landbodem en

oppervlaktewaterlichaam is daardoor de fysieke toestand droge of natte toestand

doorslaggevend Zodra de waterkering is afgegraven is het voorheen binnendijkse gebied
onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam geworden Vanaf dat moment kan er immers

water komen te staan De omsiag van binnendijks naar buitendijks gebied vindt in het

algemeen juridisch plaats op het moment dat de nieuwe kering als primaire waterkering is

aangelegd en de oude kering daadwerkelijk wordt afgegraven Op dat moment heeft de

nieuwe kering Immers de functle van primaire waterkering overgenomen en kan er nu de

oude kering wordt afgegraven ook daadwerkelijk water in het nieuwe buitendijkse gebied
stromen Zolang de nieuwe kering nog niet de functie heeft van primaire waterkering en

zolang de oude kering nog niet afgegraven wordt wordt het toekomstig buitendijks gebied
als landbodem beschouwd

Indian er geen sprake is van een primaire waterkering maar van hoogwaterkerende

gronden is ook de f sieke situatie leidend voor de vraag of er sprake is van landbodem of

oppervlaktewaterlichaam en niet de kaart bij de Waterregeling

Drogere oevergebieden worden als landbodem beschouwd en hierop is het Wbb regime
van toepassing Drogere oevergebieden bestaan alleen voor zover ze zijn aangewezen op

de kaarten van de Waterregeling zie art 3 1 lid 3 Wtw Voor de vraag of er na

dijkverlegging drogere oevergebieden binnen een oppervlaktewaterlichaam zijn gelegen
is dus niet de fysieke situatie maar de kaart bij de Waterregeling doorslaggevend Het

bevoegd gezag Wbb en ook Bbk blijft bevoegd totdat het initiatief tot verlaging is

afgerond en opgeleverd De contactpersonen van het project Beheergrenzen bij de

regionale RWS organisatieonderdelen en provincie zullen in overleg treden om tot

aanpassing van de kaarten over te gaan Pas na inwerkingtreding van de wijziging van de

Waterregeling is sprake van wijziging van een drogere oevergebied In de praktijk van

RWS ON komt het ook voor dat de kaart in de Waterregeling al vooruitlopend op de
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toekomstige situatie aangepast is op de nieuwe situatie In de toelichting bij de

oorspronkelijke Waterregeling is met deze situatie geen rekening gehouden Aannemende

dat met de regionaie overheden is afgestemd kan in dit soort gevalien afgeweken worden

van de hoofdregei dat drogere oevergebieden pas na afronding van het project worden

aangewezen of gewijzigd

3 Onderzoeksprotocol en stoffenpakket voor binnendijkse gebieden
3a Aangezien de binnendijkse gebieden op het moment van de start van het project onder

het regime van de Wet bodembescherming Wbb valien zai voor deze gebieden ingevolge

de Wbb een vooronderzoek worden uitgevoerd conform de NEN 5725

3b Indien het vooronderzoek daar aanieiding toe geeft wordt een verkennend

bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd artikei 28 Wbb Een verkennend

bodemonderzoek is veeiai noodzakeiijk in het kader van een ruimteiijk besiuit dat de

bestemming van gronden wijzigt Veeiai kan bij ruimteiijke besiuitvorming ook een

bodemkwaiiteitskaart worden gebruikt ais het historisch onderzoek daarvoor geen contra

indicatie geeft Ais uit het verkennend bodemonderzoek biijkt van een mogeiijk gevai van

ernstige verontreiniging kan het Wbb bevoegd gezag om een nader onderzoek vragen^
Het minimale stoffenpakket voor onderzoek van landbodem is het standaardpakket A

aangevuld met verdachte stoffen die vanuit het vooronderzoek naar voren komen vanwege

historie of gebruik van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddeien vanuit het verieden Met dit

onderzoek kan een beeid worden verkregen van de aard en de mate van verontreinigingen

in de landbodem

3c Indien uit het vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek biijkt dat er mogeiijk

sprake is van een gevai van ernstige bodemverontreiniging dan zal het Wbb regime

verder gevolgd moeten worden artikelen 28 e v Wbb

N B Bij de overgang van gebieden speelt het toetsingskader van het Bbk geen rol

Wanneer grond binnendijks vrijgekomen materiaai toegepast gaat worden op

waterbodem geldt het toetsingskader van het Bbk Volgens het standpunt van

SIKB Bodem H ILT RWS is het minimale stoffenpakket voor het onderzoek van grond het

standaardpakket A aangevuld met verdachte stoffen vanuit het vooronderzoek Ook

verdachte stoffen op basis van waterkwaliteit moeten meegenomen worden^

4 Toetsingskader voor de gebieden die overgaan naar de waterbodem

De resultaten uit het NEN 5740 bodemonderzoek voor de landbodem dienen met het oog

op de overgang naar de waterbodem tevens getoetst te worden aan de

Interventiewaarden voor waterbodems hierna Iw om te kunnen bepalen of er sprake is

van een Iw overschrijding en dus de waterbodemimmissietoets vereist is zie paragraaf 5

en 7

Voor de volledigheid en duidelijkheid Wanneer op basis van het vooronderzoek er geen

aanieiding is tot het uitvoeren van een NEN 5740 onderzoek zie hierboven punt 3 hoeft

er geen toetsing plaats te vinden aan de Iw voor de waterbodem en zal er dus ook nooit

waterbodemimmissietoets plaatsvi nden

5 Waterbodemimmissietoets voor gebieden die overgaan van landbodem naar de

waterbodem

^
Of het bevoegd gezag dit kan hangt af van de diverse eisen die de Wbb aan zo n eis stelt

^
In de tool die hoort bij de waterbodemimmissietoets steiien wij dat waterbodemreievante stoffen

log Kd Koc 3 waarvan de waterkwaliteitsnorm overschrijdt ais verdacht gezien moeten worden en

met name ais het een prioritaire KRW stof betreft meegenomen moet worden in de toets en dus ook

gemeten moet worden Indien het een specifiek verontreinigende KRW stof is zou BG het eisen van

metingen moeten iaten afhangen van de status van de biologische kwaiiteitseiementen

236405 0280



Om te bepalen wat de effecten zijn van de gebieden die overgaan naar de waterbodem op

de kwaliteit van het oppervlaktewateriichaam vindt de waterbodemimmissietoets plaats
Indian er tevens in het gebied dat reeds buitendijks iigt een ingreep plaatsvindt waarbij

een nieuwe waterbodem wordt blootgelegd worden de effecten van dit deel van de

waterbodem integraai met het deei dat van binnen naar buitendijks gaat in de

waterbodemimmissietoets getoetst Deze toetsing vindt alleen plaats indien van een stof

het rekenkundig gemiddelde van de waterbodem als gevolg van de ingreep aan het

oppervlak komt te liggen de Iw overschrijdt

6 Onderzoeksgebled walk deel van het binnen of bultendijkse plangebled moet worden

onderzocht

Maar een beperkt onderdeel van het plangebied dient daadwerkelijk onderzocht te worden

conform de hiervoor geschetste werkwijze 3 4 en 5 Het gehele plangebied wordt

bekeken in het kader van het vooronderzoek conform NEN5725 of NEN5717 conform punt

3a Hieronder voIgt een verdere uitwerking per deelgebied van het plangebied

Binnendijks gebied blijft binnendijks of wordt droger oevergebied Wbb

• Binnendijks gelegen onverdachte deellocaties worden na het eventuele verplichte Wbb

vooronderzoek niet verder onderzocht Een vooronderzoek is bijvoorbeeld verplicht

bij bestemmingswijziging of bij voorgenomen graafwerkzaamheden
• Binnendijks gelegen verdachte deellocaties worden altijd verder onderzocht conform

punt 3b ook al vinden er geen ingrepen in de bodem plaats Het bevoegd gezag Wbb

bepaalt vervolgens wat met deze locaties moet gebeuren

Binnendijks wordt bultendijkse gebied
• Binnendijks gelegen onverdachte deellocaties zijn onderzocht conform punt 3a Geen

verder onderzoek nodig
• Binnendijks gelegen verdachte deellocaties worden onderzocht conform punt 3a b en

evt c 4 en mogelijk 5 Let op Indien er bij de landbodem die overgaat naar het

oppervlaktewateriichaam sprake is van Iw overschrijdingen punt 4 dient ook de

waterbodemimmissietoets plaats te vinden zie punt 7
^

Buitendijks blijft buitendijks gebied Waterwet

• Buitendijks gelegen locaties waar geen ingreep plaatsvindt worden niet verkennend

onderzocht

• Op buitendijks gelegen locaties waar wel een ingreep plaats gaat vinden wordt de

vrijkomende baggerspecie met het oog op nuttige toepassing onderzocht op basis van

het Bbk en het Bbi erkend bewijsmiddel conform de Regeling Bodemkwaliteit De

achterblijvende waterbodem wordt onderzocht conform de NEN 5717 en de NEN 5720

Indien de achterblijvende waterbodem na de ingreep een kwaliteit heeft die slechter is

dan de Iw en die slechter is dan daarvoor dient ook de waterbodemimmissietoets

In de waterbodemimmissietoets wordt het geheel aan ingrepen dat binnen een waterlichaam

piaatsvindt getoetst en wordt voor dit geheel aiiereerst getoetst of het rekenkundig gemiddelde I is

Zowei het deel dat van binnendijks naar buitendijks gaat als het deel buitendijks dat buitendijks blijft

en waar wel een ingreep plaatsvindt wordt in z n geheel betrokken bij het bepalen van het

rekenkundige gemiddelde De tool behorende bij de waterbodemimmissietoets is geschikt om dit

rekenkundig gemiddelde te bepalen en aldus te constateren of toetsing van een stof aan de

waterbodemimmissietoets aan de orde is

^
Bij het bepalen of er sprake is van interventiewaarde overschrijding en dus of je de

waterbodemimmissietoets moet uitvoeren moet je ook het oppervlak betrekken waar waterbodem

waterbodem blijft en een ingreep plaatsvindt Het rekenkundige gemiddelde van dit totale oppervlak

bepaald of je wel niet I zit
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plaats te vinden^ De waterbodemimmissietoets vindt plaats voor het gehele

waterbodemoppervlak dat na de ingreep is toegevoegd aan het watersysteem a g v

overgang binnendijks naar buitendijks dan wel blootgelegd als gevolg van de ingreep

in de waterbodem Voor deze toetsing wordt verwezen naar het onderdeel

waterbodemimmissietoets van het Handboek Immissietoets

7 Hoe gaje de gebleden die overgaan naar de waterbodem toetsen met het de

waterbodemimmissietoets

Met de resultaten uit het verkennend bodemonderzoek punt 3 en 4 wordt in de

waterbodemimmissietoets een worstcase emissie immissie toetsing waterbodems gedaan
Dit geschiedt in dit geval door de P50 waarde van de stoffen in de deei gebieden die

boven de Iw zijn te berekenen Er wordt dus enkei gerekend met de stoffen die in de

waterbodem boven de Iw zijn

De waterbodemimmissietoets hanteert een worstcase scenario waarbij in 1 jaar

tijd alle stoffen gewogen gemiddelde over totale oppervlak op basis van P50

waarden in de bovenste 20 cm waterbodem in het opperviaktewater worden

geloosd Getoetst wordt of de lozing er mogelijk voor zorgt dat de

waterkwaliteitsnorm KRW doelen in het oppervlaktewaterlichaam niet meer

gehaald wordt

8 Bevoegd gezag en de roiverdeiing
In de toelichting bij de Waterregeiing is aangegeven dat in voorkomende gevaiien waarin

de fysieke buitengrens van een oppervlaktewaterlichaam in beheer van het Rijk wijzigt de

nieuwe fysieke situatie ter plaatse tot aan de volgende actuaiisatie van de kaarten

bepaiend is voor de vraag wat wel en wat niet tot het beheer van het Rijk behoort en niet

de oude situatie zoals deze is vastgelegd op de kaarten in de bijiage van deze regeling

paragraaf 3 2 van de algemene toelichting Gezien de uitspraak van de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 februari 2014 zaaknr 201303117 1

is dit standpunt niet langer houdbaar voor wat betreft de aanwijzing van het bevoegd

gezag In de uitspraak wordt expliciet gesteld dat wat op de kaarten bij de Waterregeiing
staat doorslaggevend is voor de vraag wie het bevoegde gezag is De toekenning van

publiekrechtelijke bevoegdheden kan niet in een toelichting bij een regeling plaatsvinden
aldus de Afdeling

Tot het moment van de daadwerkelijke overgang van binnendijks naar buitendijks gebied
zie punt 2 is de provincie of Wbb gemeente het bevoegd gezag in het kadervan de

Wbb Na de overgang wanneer het plangebied waterbodem is geworden zal RWS

bevoegd gezag in het kader van de Waterwet moeten worden Hiervoor zal de kaart in de

bijiage bij de Waterregeiing aangepast moeten worden Er dient goed overleg gevoerd te

worden tussen de beide bevoegde overheden om ervoor te zorgen dat de wensen van RWS

met betrekking tot het onderzoeksprotocol het stoffenpakket en de toetsing daarvan

meegenomen worden RWS treedt in deze op als adviseur omdat het beheer aan haar zal

worden overgedragen

Conclusie

Zolang de kaarten bij de Waterregeiing niet zijn aangepast zal in de meeste gevaiien het

waterschap bevoegd gezag zijn voor het nieuwe deel van het oppervlaktewaterlichaam Op

grond van de Waterschapswet wordt aan het waterschap een beheergebied toegewezen

Zolang RWS in de kaarten bij de Waterregeiing niet als beheerder is aangewezen is het

nieuwe deel van het oppervlaktewaterlichaam dus in beheer bij het waterschap in wiens

^

Bij het bepalen of de waterbodemkwaliteit Iw is wordt ook het opperviak meegenomen dat van

binnendijks naar buitendijks gaat
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beheergebied de betreffende locatie valt^ Dit is een onwenselijke situatie omdat het

waterschap dan ook het bevoegd gezag is voor vergunningverlening en handhaving Het is

belangrijk om de kaarten zo spoedig mogelijk te wijzigen zodat het Rijk formeel juridisch
het bevoegd gezag wordt

^
In sommige provinciale verordeningen en reglementen van waterschappen staan de

oppervlaktewaterlichamen waarvoor het betreffende waterschap bevoegd is expliciet benoemd of

worden op detail kaarten aangegeven In die situaties zal een waterschap niet automatisch

bevoegd worden wanneer landbodem waterbodem wordt
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HBJZ10 2e

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

Bijiagen

f10K2erTW2en HBJZ

donderdag 15 november 2018 14 42

HBJZtoetspool
Toets Wijziging Waterregeling
Toetspoolformulier Wijziging Waterregeling docx Wijziging Waterregeling 1

januari 2019 jQ 2i^ocx

Opvolgingsviag

Vlagstatus

Opvolgen
Met vlag

Beste collega s

Hierbij een verzoek voor een interne toets van een wijziging van de bijiagen van de Waterregeling De

collegiale toets is gedaan door | io 2e

Met vriendelijke groet

I 10 2e

1
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2015

FORMULIER I en M REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving

Regeling van de Minister van

Infrastructuur en Waterstaat van

nr IENW BSK houdende

wijziging van de Waterregeling in

verband met wijzigingen van

kaartbijiagen 2019

Telefoon

10 2e

KIWI nummer

Keten ID

10003

Naam opsteller C

10 2e

Datum verzending

Eindtoets^ □ Tussentoets^ D Spoedtoets^ QAangeboden als Eindtoets

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

Wie heeft de aangeboden
toetszaak kwalitatief beoordeeid

voor aanbieding toetszaak aan

toetspooi

10 2e

Bijzonderheden

Nee

Indien wetsvoorstel

referendabei

Zo nee waarom niet^

N v t

^
Toets vindt plaats binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder mededeling door

toetser uitlopend tot 10 werkdagen
^
Voor periode waarin toetsing plaats vindt zie nt 1

3
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 toetspoolcodrdinatoren

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

IENM BSK 2012 83817 1
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2015

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

2016T

3 Algemene opmerkingen bij uitvoering van de toets [in te vuiien door de toetser]

Algemene opmerkingen
over de toetszaak dan wel

opmerkingen van algemene aard

en leerpunten voor HBJZ

Apart document met opmerkingen
w o aantekeningen in getoetst
stuk aangehecht

Ja Nee

Bijzonderheden

4 Beoordeting [in te vullen door de toetser]
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 aigemene ieerstukken bijv
Zbo s wederzijdse erkenning
ACTAL berekening adm burger en

bedrijf cf standaardkostenmodei BET

indusief naievingskosten NLK MET

U H Zie www naarhetiak ni fase 3

gevoigenbeoordeiing

Uitvoeringstoets Inspectie RWS ZBO

Overig bijv CBP bij bescherming

persoonsgegevens ex art 96

Comptabiliteitswet 2001 met Algemene
Rekenkamer

®
Doorhalen wat niet van toepassing is

IENM BSK 2012 83817 2
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2015

Gebruik uitzonderingsgrond WM

systeem zo ja welke Zie

http intranet minienm nl OnciersteuninQ

Juridisch Wetaevinasaanaeleaenheden V

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 dienstenrichtiijn en WTO of

Staatssteun

Toelichting Evt opmerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handieiding
schrijyen algemeen dee

Resultaten toetsen afstemming

Transponeringstabel bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht

Uitzondering o g v artikel 5Wrr

aangegeven en toegelicht
Resultaten notificatie

IENM BSK 2012 83817 3
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10K2el^QK2e
Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

HBJZ

FW Startnota aanpasser kaarten Waterbesluit

maandag 19 november 2018 13 58 43

Startnota aanpasssn kaartfin Waterbssluit docx

Hal lOPe

En deze mail was dus ook voor jou bedoeld

Greet l iQ 2eM

Van

Varzonden maandag 19 november 2018 13 58

10 2d 10 2^ H BJZ

10 2e[ iOK2^ DGRW

10 2eAan

Onderwerp FW Startnota aanpassen kaarten Waterbesluit

10 2e

Zit er in het Wb wijzigingstraject een ter inzage legging periode De vragen van

stuur ik ter info mee Eventueel meenemen van wijziging Barro kaarten moet in samenwerking
met BZK juristen
G roet

10 2e

10 2eVan

Verzonden maandag 19 november 2018 13 53

10 2e[ iQ 2^ DGRW r lOK^e I5 minienm nlAan

CC [ 10 2e 1 minbzk nl | I0 2e I io 2e l@minbzk nl lti0X2e |e

DminiRnm n

1Q 2e

] DGRW [10 2e

Onderwerp FW Startnota aanpassen kaarten Waterbesluit

Mooi ik ga het morgen lezen l io 2e |

Jij zou nog bij HBJZ langsgaan
om te bezien hoe de relatie

1 met Barro net voor de zomer 2019 4 weken tervisie moet jouw kaart in dat kader dan

opnieuw ter visie of kan jouw ter visielegging de Barrowijziging tav kaarten direct

meenemen

zo ja wat gebeurt er als jouw kaart dan nog niet definitief is IR als vangnet maar dan

langere discrepantie Barroregels met kaartinzichten

2 en de relatie met OR IR is

Graag bericht als dit inmiddels helder is of overleg vraagt

Met vriendelijke groet 10 2e

10 2e

Ministerie BZK DGBRW DRO Rijnstraat 8 Den Haag

Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Tel I 10K2e

e mail | iQ 2e ^minbzk nl

Graag mijn nieuwe e mailadres

Van

Verzonden maandag 19 november 2018 11 59

Aan

Onderwerp Startnota aanpassen kaarten Waterbesluit

Hallo 1^ io 2e

Dit is de concept startnota voor het aanpassen van de bijiagen bij het Waterbesluit

Groet l iu 2e

Bminbzk nl gebruiken10 2e

f1QX2d 10K2e | DGRW

10 2e
^minh7k nl1Q 2e
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Startnota aanpassen kaarten Waterbesluit 2019

1 Wat is de aanleiding

De aanleiding voor dit voorstel is het verwerken van een inventarisatie door Rijkswaterstaat van

kaarten bij het Waterbesluit

De kaarten die de basis vormen voor de vergunningverlening voor het gebruik van

rijkswaterstaatwerken zijn vastgelegd in het Waterbesluit de Waterregeling en de Beleidsregels grote
rivieren

In artikel 6 16 van het Waterbesluit zijn gebieden aangewezen waarop paragraaf 6 6 van de Waterwet

niet van toepassing is Deze gebieden worden doorgaans aangeduid als gebieden vrijgesteld van

vergunningplicht De gebieden zijn concreet op kaart weergegeven in bijiage IV van het Waterbesluit

In artikel 3 2 van de Waterregeling zijn de oppervlaktewateren aangegeven waarover waar het Rijk

waterstaatkundig beheer voert De wateren zijn concreet op kaart weergegeven in bijiage IV van de

Waterregeling In de Waterregeling zijn ook kaarten opgenomen van het gebied waarin het Rijk

verantwoordelijk is voor waterkwantiteitsbeheer en waterkwaliteitsbeheer Ook zijn de zogeheten

droge oever gebieden in de bijiagen van de Waterregeling op kaart aangeduid Dit betreft hogere
delen van de uiterwaarden waarvan de bodem vanwege de geringe overstromingsfrequentie als

landbodem wordt beschouwd

Rijkswaterstaat voert regelmatig een actualisatie uit van het kaartmateriaal van de gebieden die

vrijgesteld zijn van vergunningplicht Eerdere actualisatierondes vonden plaats in 2009 en 2013 Door

de drie rivierendiensten Oost Nederland West Nederland Zuid en Zuid Nederland is gemventariseerd
of er gebieden zijn die voor vrijstelling van vergunningplicht in aanmerking komen Daarnaast zijn ook

de op dit moment vrijgestelde terreinen bekeken De resultaten van deze inventarisatie zijn verwerkt

in bijgevoegde kaarten

2 Wie zijn de betrokkenen

Bij de voorbereiding zijn Rijkswaterstaat de gemeenten provincies en waterschappen in de

betreffende gebieden betrokken

3 Wat is het probleem

Het probleem is dat op dit moment gebieden zijn aangewezen die niet volledig overeenstemmen met

de actuele gewenste situatie Door de drie rivierendiensten Oost Nederland West Nederland Zuid en

Zuid Nederland is gemventariseerd of er gebieden zijn die voor vrijstelling van vergunningplicht in

aanmerking komen Daarnaast zijn ook de op dit moment vrijgestelde terreinen bekeken De

resultaten van deze inventarisatie zijn verwerkt in bijgevoegde kaarten

4 Wat is het doel

Het doel is om voor de locaties opgenomen in de bijiage de kaarten bij het Waterbesluit aan te passen

en daarmee aan te sluiten bij de actuele situatie

5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie

Het betreft hier rijkswateren en rijksregels dus het is ook aan het Rijk om te bepalen in welke

gebieden de vergunningplicht niet geldt Hiervoor wordt ook een grondslag geboden in de Waterwet

6 Wat is het beste instrument

Aangezien de bijiage bij het Waterbesluit moet worden aangepast moet dat via een

regelgevingsinstrument specifiek om een algemene maatregel van bestuur Een ander instrument

236403 0282



sorteert niet hetzelfde effect omdat juridisch een onjuiste situatie blijft bestaan die wordt

weergegeven in de bijiage bij het Waterbesiuit

7 Wat zijn de gevolgen voor burgers bedrijven overheid en milieu

Voor burgers bedrijven provincies en gemeenten zijn er als gevolg van dit besiuit geen negatieve

gevolgen Er worden gebieden aangewezen waar een vergunningplicht en algemene regels voor het

gebruik van rijkswaterstaatwerken niet gelden dus in die zin is sprake van een kleine

lastenverlichting
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V

Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

\D 10 2e

Minister Hoofddirectie Bestuurlijke
JuridiscKe Zaken

HBJZ

Afde[ing Water Infrastructuur

en Omgeving

Rijnstraat 8

Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

0^
A

O inkoml nu

y U i OA K
10 2e

REC9 tiR

10 2e

beslisnota M 31tQ 6 nT0 2e

[ 10 2e liiminienin
nl

Wijziging Waterregeling in verband met wijzigingen
van kaartbijiagen

Datum

27 november 2018

Kenmerk

lENw BSK zoie zse^aa

Inleiding

Bijlage n

Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden een ontwerp van een ministeriele

regeling tot wijziging van de Waterregeling in verband met de aanpassing van

de kaartbijiagen

3

Geadviseerd besluit

Indien akkoord adviseer ik u zowel de regeling als toelichting ondertekenen

Beslistermijn
In verband met de beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2019 verzoek ik u

v66r 4 december a s de stukken te ondertekenen

Argumentatie

Aanleiding voor de wijzlgingsregeling zijn aanpassingen van bijiagen II III en

IV van de Waterregeling De bijiagen bevatten kaarten die de grenzen

aangeven van oppervlaktewateriichamen en zijwateren waar het Rijk het

waterkwaliteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer over voert en

van drogere oevergebieden De wijzigingen vioeien voort uit technische

correcties beheeroverdrachten door overeenkomsten en de uitvoering van

projecten De wijzigingen hebben geen gevoigen voorde administratieve

lastendruk of uitvoeringslasten van overheden

Politieke context

Geen De wijzigingen zijn afgestemd met de betrokken bestuursorganen en de

gevoigen voor burgers en bedrijven zijn gering

Kader

• Op grond van het Waterbesluit kunnen bij ministeriele regeling

beheergrenzen worden vastgesteld waarbinnen het Rijk beheerder is

• RWS controleert regelmatig de grenzen Via de Bestuursstaf van RWS

wordt naar aanleiding van de controles verzocht noodzakelijke

Toetspool akkoord 26 11 2018

Pagina 1 van 2
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wijzigingen door te voeren De laatste wijziging was per 1 oktober

2018

Krachtenvetd afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

• De wiizigingen zijn door RWS afgestemd met de betrokken overheden

• De besluitvorming daaromtrent is geheel afgerond en onherroepelijk
• De wijzigingen hebben op zichzelf geen financiele gevolgen

10 2e
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Van

Aan

10 2e

[Cc 2e hHBJZ p 10 2e \\ 10 2e | HBJZ

Afronding ATR toetsirg Wijziging Waterregeling i v m wijzigingen van kaartbijiagen ATR0484

woensdag S december 2018 12 33 23

imaaeOOl pna

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Bestef lOK2e

CC P nOK2e

Samen met 10 2e |werk ik op dit moment mee op een aantal dossiers sinds een aantal weken ben ik

ook werkzaam bij ATR

In lijn met de e mailwisseling op maandag 26 november met 10 2e| bericht ik je graag als voIgt over de ATR

toets ng van de voorgenomen Wijziging van de Waterregeiing in verbandmet wijzigingen van kaartbijiagen
2019

Wij zullen als ATR seen formeel fbriefladvies uitbrengen over deze voorgestelde wijziging maar het voorstel

middels deze e mail ambteliik afronden Dit met instemming van ons college eerder vandaag Deze beslissing
van ATR mede als gevolg van de gedeelde analyse dat het voorstel naar verwachting niet zal leiden tot

omvangrijke regeldrukgevolgen Indien ministeriele regelingen geen omvangrijke regeldrukeffecten tot gevolg
hebben bestaat deze wijze van afdoening van dossiers door ATR

Hopende jullie voldoende te hebben geinformeerd Mochten er naar aanleiding van dit dossier of anderszins

over de ATR toetsing nog vragen zijn dan beantwoord ik deze graag

Succes met de vervoigstappen bij dit dossier

Met vriendelijke groet

10 2e [jg 10 2e

10 2e en 10 2e

Met vriendelijke groet
id image001 png@01D486^ 9A03AE10

10 2e

10 2e

31 0 70| 10 2e

I l^atr regeldnik nl

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag |
Postbus POBox 16228 | 2500 BE The Hague \
www atr reaeldrulc til
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10 2e l HBJZVan

Aan HBJZ toetspool

I 1Q 2einQV2^ HR17

RE Toets Wijziging Waterregeling

woensdag 9 januari 2019 13 22 19

Toetspoolformulier Wiiziama Waterreaelina docx

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen
RE Tofits Wiizic3ir Q Waterregeling msci

Wfiziqinq Waterregeling msq

Beste fOK24j
Bijgaand alsnog toetspoolformulier met bijbehorende mailwisseling Met excuses voor

vertraging

MvgJl0 2ei

Van HBJZ toetspool
Verzonden dinsdag 8 januari 2019 9 26

Aan

Onderwerp FW Toets Wijziging Waterregeling
Goedemorgen
Ik mis in onze administrate nog bet akkoord op deze toets Is die er al en zo ja kunnen wij die

dan alsnog krijgen
Mvg
HUM}]

Van | io 2e | HBJZ

Verzonden donderdag 15 november 2018 16 41

Aan

CC HBJZ toetspool

Onderwerp FW Toets Wijziging Waterregeling
Beste |l io 2e ||
Hier kijk ik zelf naar

Mvg| iQ 2e

Van|
Verzonden donderdag 15 november 2018 14 42

Aan HBJZ toetspool
Onderwerp Toets Wijziging Waterregeling
Beste collega s

Hierbij een verzoek voor een interne toets van een wijziging van de bijiagen van de

Waterregeling De collegiale toets is gedaan door| io 2e

Met vriendelijke groet

10 2e l 10 2e H HBJZ 10 2e HBJZ

10X2ej 10 2e | HBJZ

f1QV2ef 10 2^ HBJZ

10 2e

205083 0285



IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2015

FORMULIER I en M REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving

Regeling van de Minister van

Infrastructuur en Waterstaat van

nr IENW BSK houdende

wijziging van de Waterregeling in

verband met wijzigingen van

kaartbijiagen 2019

Telefoon

10 2e

KIWI nummer

Keten ID

10003

Naam opstellerj □io 2e

10 2e

Datum verzending

Eindtoets^ □ Tussentoets^ D Spoedtoets^ QAangeboden als Eindtoets

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

Wie heeft de aangeboden
toetszaak kwalitatief beoordeeid

voor aanbieding toetszaak aan

toetspooi

10 2e

Bijzonderheden

Nee

Indien wetsvoorstel

referendabei

Zo nee waarom niet^

N v t

^
Toets vindt plaats binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder mededeling door

toetser uitlopend tot 10 werkdagen
^
Voor periode waarin toetsing plaats vindt zie nt 1

3
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 toetspoolcodrdinatoren

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

IENM BSK 2012 83817 1
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2015

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

16

10 2e

20 21 november 2018

26 november 2018

Akkoord

3 Algemene opmerkingen bij uitvoering van de toets [in te vuiien door de toetser]

Algemene opmerkingen
over de toetszaak dan wel

opmerkingen van algemene aard

en leerpunten voor HBJZ

Apart document met opmerkingen
w o aantekeningen in getoetst
stuk aangehecht

Ja

Bijzonderheden

4 Beoordeting [in te vullen door de toetser]
De toetser kijkt in elk geval naar de volgende punten

Hoger recht Evt opmerkingen

Grondwet Statuut

EG EU recht

Verdragen

Wetgevingskwaliteit en

wetgevingstechniek

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

toelichting Zie www naarhetiak ni

Afstemming andere regels aigemene
wetten bv Awb Wrr en

wetssystematiek

Aanwijzingen voor de regelgeving
techniek en algemene ieerstukken bijv
Zbo s wederzijdse erkenning
ACTAL berekening adm burger en

bedrijf cf standaardkostenmodel BET

indusief naievingskosten NLK MET

U H 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

®
Doorhalen wat niet van toepassing is

IENM BSK 2012 83817 2
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Gebruik uitzonderingsgrond WM

systeem zo ja welke Zie

http intranet minienm nl OnciersteuninQ

Juridisch Wetaevinasaanaeleaenheden V

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 dienstenrichtiijn en WTO of

Staatssteun

Toelichting Evt opmerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handieiding
schrijyen algemeen dee

Resultaten toetsen afstemming

Transponeringstabel bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht

Uitzondering o g v artikel 5Wrr

aangegeven en toegelicht
Resultaten notificatie

IENM BSK 2012 83817 3
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10 2e i^HBJZVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

RE Toets Wijziging Waterregeling

woensdag 21 november 2018 14 22 18

Wiizininn Waterranalinn 1 ianuari 701fl5| 2 ^nCX

Hallo |rTTO 2e |[
Ik heb inmiddels ook naar de toelichting gekeken en zag daar ook een toelichting op de

ontbrekende overgangsbepaling staan Heb vender nog enkele kleine wijzigingen in

jouw regeling aangebracht door mij geel gearceerd in bijgaande tekst op de biz 2 en

5

Medeparaaf akkoord van de toetspool krijg je van mij zodra ik een aangepaste versie

heb gezien met overgangsbepaling

Mvgtl0 2e|
NB Overigens was gisteren op overheid nl van de laatste wijzigingsregeling alleen bijiage
A zichtbaar op mijn scherm van de overige bijiagen was alleen maar een opschrift
zichtbaar de kaarten kwamen niet in beeld Vandaag waren de overige bijiagen kaarten

wel zichtbaar Wanneer ik weer eens overleg heb met de SDU KOOP mensen zal ik toch

^ns vragen hoe dit komt wat hiervan de oorzaak is kan zijn

Van [
Veraonden dinsdag 20 november 2018 16 07

10 2e

Onderwerp Kt loets Wijziging Waterregeling

Be5tetl0 2e]
Na overleg met| io 2^heb ik geconcludeerd dat een overgangsrechtelijke bepaling per

abuis niet in de regeling is opgenomen Een dergelijke bepaling gaan we toevoegen
Ook denken we dat 27 november nog gehaald kan worden De regeling is verder met

iedereen afgestemd en moet na de toetspool alleen nog langs ATR maar volgensf io 2e

kunnen zij snel akkoord geven Daarna kan de regeling de lijn in

10 2e rri0 2e | | HBJZ

Aan HBJZ

Groeten

10 2e

Van HBJZ10 2e

Vei^bnaen ainsaag 20 november 2018 15 44

Aan

Onderwerp RE Toets Wijziging Waterregeling
Hallo I 10 2e I

Wat betreft mijn 3® vraag het ging mij niet om de VVM momenten en bijbehorende

publicatietermijnen maarom bijgaande mail bericht ga je die 27 november nog halen

MvgjlQ 2ei

10 2e| 10 2grr HBJZ

Van

Verzbnden dinsdag 20 novemTier 2018 15 31

Aan

Onderwerp kc

Beste|io 2ei

Dank voor de e mails van vandaag
Ik zal allereerst de e mail beantwoorden die je eerder vandaag hebt gestuurd De juiste
website is www waterwet nl niet waternet De kaarten onder de waterregeling zijn te

vinden onder deze link

Hierna zal ik ingaan op de vragen uit je tweede e mail

1 Goede vraag ik ga snel met| io 2e ^ overleggen hierover

2 De bijiagen kunnen in de Staatscourant worden geplaatst waardoor tehnzagelegging
in principe niet nodig is In de laatste wijzigingsregeling zijn geloof ik wel alle bijiagen in

de Staatscourant geplaatst te vinden onder deze link

3 Alle wijzigingen zijn afgestemd met lagere overheden dus de verplichte

invoeringstermijn van drie maanden hoeft niet te worden gehandhaafd Daar wordt ook

in de toelichting op ingegaan

[10 2e] 10 2^ HBJZ

HBJZ10 2e

Wijziging Waterregeling106IS

Vriendelijke groeten

205083 0285



□ □

Van HBJZ10 2e

Aan f1Q 2el 10 2e | HBJZ

Beste

Naar ae toeiicnting heb ik nog niet gekeken maar bij de regaling zelf heb ik al vast de

volgende vragen

1® Waarom ontbreekt de overgangsrechtelijke bepaling die in voorgaande jaren wel was

opgenomen De laatste keer 2x was dit bijv
ARTIKEL II

l Indien een werk of handeling op het tijdstip direct voorafgaand aan de

inwerkingtreding van deze regaling niet strijdig was met daarvoor bij of krachtens de

Waterwet geldende regels of voorschriften en daarvoor als gevolg van een wijziging
krachtens deze regeling van bijiage II III of IV bij de Waterregeling een

watervergunning als bedoeld in artikel 1 1 eerste lid van de Waterwet vereist zou

worden blijft die vergunningplicht buiten toepassing totdat er een wijziging van dat

werk of die handeling plaatsvindt waarvoor een watervergunning vereist is

2 Indien als gevolg van een wijziging als bedoeld in het eerste lid een ander

bestuursorgaan bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 1 eerste lid van de Waterwet

wordt wordt een met betrekking tot dat werk of die handeling op het tijdstip bedoeld in

het eerste lid van kracht zijnde watervergunning als bedoeld in artikel 1 1 eerste lid

van de Waterwet aangemerkt als een watervergunning van dat andere bestuursorgaan

2® Is het de bedoeling om alle bijiagen in de Staatscourant te plaatsen of worden er ook

bijiagen ter inzage gelegd In dat laatste geval zijn de Ar 4 28 4 32 en 4 41 van

toepassing en deze zijn hier niet toegepast Ik vraag dat ook omdat ik gezien heb dat in

de laatste wijzigingregeling een vergelijkbaar slotformulier was opgenomen maar

slechts 1 bijiage in de Staatscourant is geplaatst en de andere bijiage niet

3® Inwerkingtredingsdatum 1 januari nog haalbaar ivm aanleveringstermijnen
Staatscourant

Ik hoor graag van je

Mvg | 10 2e |
Van

Verze« ^

Aan

CC Htjjz toetspooi

10 2e HBJZ
1 HirtgHay i on

«^er 2018 13 00
lO 2e [TTOK2lD HBJZ

n i i\ ta

Hallo I 10 2e

Kan jij mij de links naar de bijiagen die jij wijzigt sturen Ik kan de bijiagen niet

vinrl^n nr www waternet nl

Mvg

Van

Verzsuui

Aan

CC HBJZ toetspooi
Onderwerp FW Toets Wijziging Waterregeling
Beste |l io 2e f

Hier kijk ik zelf naar

Mvg|10 {2ei

Van

Verzdnaen aonaeraag lo november 2018 14 42

Aan HBJZ toetspooi
Onderwerp Toets Wijziging Waterregeling
Beste collega s

Hierbij een verzoek voor een interne toets van een wijziging van de bijiagen van de

Waterregeling De collegiale toets is gedaan door | iQ 2e [
Met vriendelijke groet

HBJZ

15 november 2018 16 41

10 2e rTfOK2en HBJZ

10 2e

fin 2sj 10 2eTr} HBJZ
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Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

^ HBJZ

10 2e

Wijziging Waterregeling

maandag 26 november 2018 16 20 57

WilzioinQ Waterr^gfiling 1 ianuari 2019 docx

Beste io 2e

Hierbij de aangepaste versie van de wijziging Waterregeling voor paraaf van de

toetspool Ik heb je e mail verkeerd begrepen ik dacht dat ik de regeling moest

aanpassen en dan vervolgens de toetspool via HPRM om een paraaf moest vragen

Vandaar hierbij alsnog via de e mail een verzoek om paraaf Excuses voor het

misverstand

Vriendelijke groeten

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat1

dg Bestuurskern

Dir Waterveiligheid

Klimaatadaptatie en Bestuur

Waterveiligheid

Den Haag
Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

1Q[i|2» 3l 0 6 | 1QX2e |

advies MR OR VP Jminienw nl1 UK2e

Datum

27 febmari 2019Voorportaal
Kenmerk

IENW BSK 2019 41926

Inleiding

Aanleiding voor agendering is het verzoek om het ontwerpbesluit tot wijziging
van bijiage IV bij het Waterbesluit Wtb door de CFEZIL te laten behandelen

Het ontwerp is onder uw verantwoordelijkheid geagendeerd Vervolgens zal het

ontwerp via HBJZ aan de onderraad of ministerraad worden voorgelegd

Samenvatting van het voorstel

Met dit besluit wordt bijiage IV bij het Waterbesluit gewijzigd In deze bijiage
worden gebieden aangewezen waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het

Waterbesluit niet van toepassing is Door de aanwijzing gelden de

vergunningplicht en algemene regels op grond van deze paragraaf niet voor

deze gebieden
Rijkswaterstaat voert regelmatig een actualisatie uit van het kaartmateriaal

van de gebieden die vrijgesteld zijn van vergunningplicht Eerdere

actualisatierondes vonden plaats in 2009 en 2013 De resultaten van deze

inventarisatie zijn verwerkt in de bijgevoegde kaarten bij het concept

wijzigingsbesluit

Advies

Het is een voorstel dat door lenW wordt ingebracht Ik adviseer u de CFEZIL te

vragen het voorstel te aanvaarden en te bevorderen dat het ontwerp als

hamerstuk wordt geagendeerd voor de ministerraad

Argumentatie
Er zijn in totaal 32 kaarten aangepast of toegevoegd aan bijiage IV bij het Wtb

De aanpassingen worden in de nota van toelichting bij het

ontwerpwijzigingsbesluit per gebied toegelicht

Spreektekst

Voor sommige gebieden in bijiage IV bij het Waterbesluit is bepaald dat de

vergunningplicht en algemene regels voor het gebruik van waterstaatswerken

niet nodig zijn

Pagina 1 van 2
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De reden daarvoor is over het algemeen dat de betreffende gebieden van

ondergeschikt waterstaatkundig belang zijn geworden waardoor daar geen

strakke regie door middel van een vergunningplicht of algemene regels meer

nodig is

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

• Op verzoek van Rijkswaterstaat en in overeenstemming met HBJZ is

ontwerpbesluit tot iwijziging van het Waterbesluit tot stand gekomen
• De voorbereiding van het besluit is bestuurlijk afgestemd met de

betreffende gemeenten provincies en waterschappen op wiens

grondgebied kaarten worden aangepast
• Dit besluit heeft als zodanig geen financiele gevolgen of gevolgen voor

de administratieve lastendruk of de bestuurslasten van overheden

10 2e

i 1QX2e
11 u \Zc
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10 2eVan

Aan

DGRW

io 24mnT2a l dgrw

n DGRW [ Lhbjz10 2i1un2el 10 2eCc

1 DGRW [ 1Q 2e | DGRWnu 2e

Onderwerp

Datum

RE CFEZILwaterbesluit

donderdag 28 febmari 2019 06 56 15

DagiRjMMl
Ik ben akkoord met de tekst graag in HPRM opnemen

| 10 2e

10 2e | 10 2e[ TOK2^ QGRW

Verzonden woensdag 27 februari 2019 21 25

Aan 10 2e DGRW

}DGRW_CC 1Q 2e I0 2e rooKgjDl HBJZ Secretariaat

Waterveiligheid [

Onderwerp CFEZILwaterbesluit

Hallol 10 2e |

HierblJ de nota afgestemd met C
Graag boor Ik of je hiermee akkoord kunt gaan Ik zal een rondzendmap aanmaken en zal jouw
akkoord erin proberen te zetten

Groet l io 2ei |

] DGRW DGRW10 2e10 2e

10 2e
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11 n0 2e I ^Van

Aan M5K2ei ilfMm 10 2e IfWNZI^10 ^26 T 1D {2e

U 2Q IGP0 [T ITZNV I l1UKZ^TTUSZeTIWNZ

imN lrmn72^lfNNVl 10 {2^CK3gMM} | 10 2e IfZDlj 10K2eL

MfBSTfC lO «1U 2e|i1fCD | m 2erTyDQN^ [nuii2e | 2el |fZNKjio f2e|r
1Q 2e IfWNWj 10 ei^|iMlprojBlge ttp2g wti

■

Nederland lgii 2|eoif2el lfcm l 10 2e

10K2e n0 2e KOia

1 10 2e

l|0K2l^zW | i0 2e

1Q 2e
Areaa|gegevenslok^ Noo^^^^^
icmJ ioK2e

HBjg tt|0J^na fr00 2e

FW Definitieve kaarten Waterregelirg publicatie 1 juli 2019

maandag 11 maart 2019 15 57 32

Cc

0X2e

Onderwerp
Datum

Beste collega s

De volgende definitieve bladen publicatie 1 juli 2019 zijn inmiddels opgestuurd naar

BS

WsWerk vrijstelling 22 154 169 en 194

Wskwaliteit drogere oevergebieden 154 169 177 181 193 en 194

WsKwantiteit 154 169 177 181 193 en 194

REGIO Graag de motivatie opsturen naar BS

Succes

Met vriendelijke groet
1UK2e

10 2e

I fiQi 2Fr

II U i2e

Water Wegen Werken Rijirawaterstaat

10 2e

Van OmiO CIV

Verzonden zaterdaa 2 maart 2019 12 32

1Q | 1Q 2ey||fCDj^^ 1Q 2e || BS

HBJZ

10 2e 1Q 2e DGRWAan

CCjl 10K2e [I0 2e

Onderwerp Definitieve kaarten Waterregeling publicatie 1 juli 2019
Beste collega s

Hierbij de definitieve bestanden van de Waterregeling publicatie 1 juli 2019
De bladen zijn goedgekeurd door de regio
De onderbouwing hiervan wordt door de regio aan jullie gemeld
Kunnen jullie deze in behandeling nemen

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet
10K26

10 2e

I f1Q»2^

llUHZe

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e
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HBJZ10 2e

I 10 2e ^0K2eVan

Verzonden

Aan

Onderwerp

Bijiagen

HBJZ

dinsdaq 28 mei 2019 10 02

10 2ej 10 2eTn] HBJZ

FW wijziging kaarten waterregeling per 1 juli 2019

FW wijziging kaarten Waterregeling per 1 jul 2019

Hierbij ter info

Groet |i io j 2e]

]WNN
Verzonden dinsdag 28 mei 2019 09 37

CC 1Q 2e n CD l d0 2e [1Q 2e | HBJZ
~

DGRW I iOKltiolg5yT]CD
Onderwerp wijziging kaarten waterregeling per 1 Juli 2019

BestiSiOE2^

10 2eVan

HBJZ 10K2eU10X2e |10 2e

We spraken elkaar vorige week over de aanpassing van 1 juli aanstaande

Weet je daar inmiddels al meer van

Bijgaand stuur ik je de mail van onze directeur netwerkmanagement die je eerder ontving

Met vriendelijke groet

I 10 2e I 10 {2e
10 2e

1

205110 0290



10 2e WNN’lVan

Aan ESI
Cc IfWNNl JCDl 10 2e fWNNI10 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

FW wijziging kaarten Waterregeling per 1 jul 2019

dinsdag 26 maart 2019 13 16 58

20190701 Kaartproductie Wkwal 177 pdf

20190701 KaartprodiiCti0 Wkwan 151 pdf

20190701 Kaartproductie Wkwan 177 pdf

2Q1907Q1 Kaartproductie Wkwal 181 pdf

Geoweb kaart 177 watefreaelina sluizencomolex Scheliinawoude aeldend per 1 ianuari 2019 docx

aanbiedinasbrief wlizioino Waterregeling oer 1 juli 2019 kaart 177 en 181 RWS WNN docx

Wtiziainaen beheerorenzen per 1 iuli 2019 doc

Bestffeilll
Hierbij stuur ik je de aanbiedingsbrief voor BS mbt de wijziging van de kaarten van de

Waterregeling per 1 juli 2019

Bijgevoegd vind je
• Aanbiedingsbrief
• 181 waterkwaliteit en drogere oevergebied waterkwantiteit 2 kaarten

• 177 waterkwaliteit en drogere oevergebied waterkwantiteit 2 kaarten

De definitieve kaarten heb je al eerder gehad begreep ik

Documenten ter toelichtina

• wijzigingen beheergrenzen per 1 juli 2019

• geoweb kaart 177 sluizencomplex Schellingwoude geldend per 1 januari 2019

Hopelijk is dit voldoende zo voor verdere afhandeling
Vriendelijke qroeten

iUK^e
~

10 2e

f10 2e t n

nuHzei

205110 0290



t

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuuren Waterstaat

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

DG Rijkswaterstaat
RWS Bestuursstaf

Rijkswaterstaat West

Nederland Noord

Toekatiweg 7

2035 LC Haarlem

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 79 74 500

F 088 79 74 501

www rijkswaterstaat rl

10 2e

10 2eCC

10K2e |K2^

Contactpersoon

10 2e

memo Aanpassing kaarten Waterregeling per 1 juli 2019

■|Qjt2eT

}rws nl10K2e

Datum

12 maart 2019

Best^i[
Bijlage n

6

Hierbij geef ik mijn akkoord voor de wijziging per 1 juli 2019 van de kaarten 177

en 181 van de Waterregeling Voor de wijziging verwijs ik naar de bijiagen

Met vriendeiijke groet
Noord10 2e

10 2e

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 1 van 1
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Wijziging beheergrenzen per 1 juli 2019 dienst RWS WNN

Locatie Aanpassing in

beheergrenzenkaart

toelichting Kaartnr

Sluizencomplex Umuiden 1 De wijziging betreft

een aanpassing van de

breedte van de

deurkassen van de

Noordersluis

Deurkassen

Noordersluis waren

drogere oevergebied
zijn nu water

Deze wijziging betreft een

correctie

Vanuit het district heeft[io ^
|io 2e^advies gegeven

181

1 Waterkwaliteit en drogere
oevergebied

2 Waterkwantiteit

Sluizencomplex Schellingwoude 1 De kolken binnen het

sluizencomplex zijn
ten onrechte

ingetekend als drogere

oevergebied
2 Verder is op de kaart

waterkwantiteit het

complex zelf niet

zichtbaar maar is

alleen water

ingetekend

Bij een inspectie door ILT werd

dit geconstateerd
Zie prints geoweb Vanuit het

district heeft io 2e

lox^e I advies gegeven

177

1 Waterkwaliteit en drogere
oevergebied

2 Waterkwantiteit

N B de meeste zuidelijke
doorgang van de vispassage ten

noorden van de Willem

Alexander sluis wordt ingetekend
met de wijziging van de

Waterregeling per 1 januari 2020

205110 0290
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Toelichting bij wijziging kaart 177 Waterregeling per 1 jul 2019

\c itiil ao L P i 61JJ lufbdMtftjcen J^AdFKglds IGI

tSf S P Direlct Si DocGen Over OocG

^ I AanmeldenZoekenAsssttnanagemeni
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Geoweb kaart 177 waterregeling sluizencomplex Schellingwoude geldend per 1 januari 2019

Sluizencomplex is ten onrechte geheel ingetekend als drogere oevergebied land
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Geoweb kaart 177 waterregeling sluizencomplex Schellingwoude geldend per 1 januari 2019

De kolken zijn niet ingetekend als waterkwaliteit

205110 0290



G httpsj geoseiviMJnlranel rijk I c GeoWeb Catalogus G AssetmanagefrigrT
^

Toedeling beheer R sI ^AdresgidsiVil ao c P ■ fl C i HJ MEdewOfteri

■

^ h LJirskt ^ Uoctier Over OocCi

^ Aar^meldenZoeken

fiesland Navigeren Tod£

^ PP 6
VH3chjif kaart Zoacn in ZaDRiuir Fav«retelBcaS« VDnsg^MHl ^

t
■

KdartlayyiiEijit X

N V

H ap a|

— g Gieiizen

□ Bejiuurlijtegrenzen

[I] Kadastsr

3

d Cioyeie Ocnriyebicdcai

n VnjstellirgWa rker

4 □ Waterkwallteit

4 13 VUaterkvantiteit

□

v|
M4 □ WBJN

^ Kaartlaaanhjsl

o Q WaWr WE^n W«[Ven Rijksw3Leratda1 GeOWS3

•• 135 n

iroeaiiii^ jaiEBiijg
Geoweb kaart 177 waterregeling sluizencomplex Schellingwoude geldend per 1 januari 2019

205110 0290



10 2e
Van

Aan I 10 26 I fBS1

CD1 nO 2e| | 1Q 2e |hbJZ 10 2esCc HBJZ 10 2e

io 2e mn

wijziging kaarten waterregelitig per 1 juli 2019

dinsdag 28 mei 2019 09 37 34

FW wii7iftino kaarten Waterrenelinc] ner 1 liil 2019 tn fl

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Bestffeiro

We spraken elkaar vorige week over de aanpassing van 1 juli aanstaande

Weet je daar inmiddels al meer van

Bijgaand stuur ik je de mail van onze directeur netwerkmanagement die je eerder ontving

Met vriendelijke groet

10 2e

10K2e

Water Wegen Werken Rij kswaterstaat

10 2e
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IVNN’I10 2eVan

Aan □ fBSI[iiMigai

10 2eVNN1 ^Cc 10 2e

FW wijziging kaarten Waterregeling per 1 jul 2019

dinsdag 26 maart 2019 13 16 58

20190701 Kaartproductie Wkwal 177 pdf

20190701 KaartprodiiCti0 Wkwan 151 pdf

20190701 Kaartproductie Wkwan 177 pdf

lICDi mm

Onderwerp
Datum

Bijiagen

20190701 Kaartproductie Wkwal 181 ndf

Geoweb kaart 177 watefreaelinn sluizencomplex Schellinawoude aeldend per 1 ianuari 2019 docx

aanbiedinasbrief wliziaing Waterregeling oer 1 juli 2019 kaart 177 en 181 RWS WNN docx

Wtiziainaen behgerqrenzsn per 1 iuli 2019 doc

Best6l^
Hierbij stuur ik je de aanbiedingsbrief voor BS mbt de wijziging van de kaarten van de

Waterregeling per 1 juli 2019

Bijgevoegd vind je
• Aanbiedingsbrief
• 181 waterkwaliteit en drogere oevergebied waterkwantiteit 2 kaarten

• 177 waterkwaliteit en drogere oevergebied waterkwantiteit 2 kaarten

De definitieve kaarten heb je al eerder gehad begreep ik

Documenten ter toelichtina

• wijzigingen beheergrenzen per 1 juli 2019

• geoweb kaart 177 sluizencomplex Schellingwoude geldend per 1 januari 2019

Hopelijk is dit voldoende zo voor verdere afhandeling
Vri^nd^liik^

10 2e

iiUK^e
~

1Q 2e n

nux^ei

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuuren Waterstaat

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

DG Rijkswaterstaat
RWS Bestuursstaf

Rijkswaterstaat West

Nederland Noord

Toekatiweg 7

2035 LC Haarlem

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 79 74 500

F 088 79 74 501

www rijkswaterstaat rl

I 10 2e

10 2eCC

10K2e |K2^

10 2e

memo Aanpassing kaarten Waterregeling per 1 juli 2019

■|Qjf2eT

}rws nl10K2e

Datum

12 maart 2019

Best feiK2
Bijlage n

6

Hierbij geef ik mijn akkoord voor de wijziging per 1 juli 2019 van de kaarten 177

en 181 van de Waterregeling Voor de wijziging verwijs ik naar de bijiagen

Met vriendeiilke qroet

Rijkswaterstaat West Nederland Noord10 2e

10 2e

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 1 van 1
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Wijziging beheer^renzen per 1 juli 2019 dienst RWS WNN

Locatie Aanpassing in

beheergrenzenkaart
toelichting Kaartnr

Sluizencomplex IJmuiden 1 De wijzigingbetreft
een aanpassing van de

breedte van de

deurkassen van de

Noordersluis

Deurkassen

Noordersluis waren

drogere oevergebied
zijn nu water

Deze wijziging betreft een

correctie

Vanuit het district heeft io 2e

io 2e ivies gegeven

181

1 Waterkwaliteit en drogere
oevergebied

2 Waterkwantiteit

Sluizencomplex Schellingwoude 1 De kolken binnen het

sluizencomplex zijn
ten onrechte

ingetekend als drogere

oevergebied
2 Verder is op de kaart

waterkwantiteit het

complex zelf niet

zichtbaar maar is

alleen water

ingetekend

Bij een inspectie door n T werd

dit geconstateerd
Zie prints geoweb Vanuit het

district heeftliioK^e
I0 2e Ivies gegeven

177

1 Waterkwaliteit en drogere
oevergebied

2 Waterkwantiteit

N B de meeste zuidelijke
doorgang van de vispassage ten

noorden van de I lOK^e
Alexander sluis wordt ingetekend
met de wijziging van de

Waterregeling per 1 januari 2020

236426 0291



noK^i e 1 msiVan

Aan ^1

Cc lU l^e I fONI

Onderwerp
Datum

FW Definitieve kaarten Waterregelirg publicatie 1 juli 2019

vrijdag 7juni 2019 09 48 09

Ha fro]l2^
Excuus ik had van ioK2e inmiddels de onderbouwing voor 154 en 169 gekregen
Bij deze

Resteert nog 022

GrdTOIe

Van noK2¥ J iO 2^l|g g^DN
Verzonden donderdag 6 juni 2019 11 13

Aan 10 2e | BS 1Q 2e |^|M0W2el|faV i

CC I0 2e ON

Onderwerp RE Definitieve kaarten Waterregeling publicatie 1 juli 2019

Ik had de motivatie voor de wijzigingen van kaarten 193 en 194 al eerder aangeleverd 13

maart 2019 zie onderaan deze mail Ik lees in onderstaande mail dat er meer wijzigingen
worden doorgevoerd in het beheergebied van RWS ON namelijk ook in kaart 154 en 169 Deze

wijzigingen zijn aangeleverd door RWS MN aangezien het gaat om een project verbreding
Lekkanaal en aanleg derde kolk Beatrixsiuis waarvoor RWS MN opdrachtgever is Hierbij een

voorstel voor een onderbouwing van de wijzigingen van kaartbladen 154 169 193 en 194

In de kaarten onder nummers 154 en 169 betreffende de Lek en het Lekkanaal zijn

wijzigingen aangebracht die het gevolg zijn van de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg
van een derde sluiskolk bij de Beatrixsiuis De derde sluiskolk is in februari geopend en In het

voorjaar van 2019 zijn de werkzaamheden aan het Lekkanaal afgerond Door verbreding van

het kanaal en de vergroting van de voorhaven van de sluis wijzigen de grenzen van het

rijkswaterstaatswerk De nieuwe begrenzing van het rijkswaterstaatswerk wordt middels deze

wijziging geformaiiseerd
In de kaarten onder nummers 193 en 194 betreffende het Zwolle IJsselkanaal en het Zwarte

Water zijn enkeie omissies in de beheergrenzen hersteld Op 1 januari 2017 zijn deze

kaartbladen ook gewijzigd zie Staatscourant 2016 56828 Bij een recente controle van de

kaarten is gebleken dat dat de wijzigingen die per 1 januari 2017 zijn aangebracht in de

grenzen van het gebied waar het Rijk het waterstaatkundig beheer voert niet goed zijn
verwerkt in de kaarten met grenzen van het gebied waar het Rijk het waterkwaliteits en

waterkwantiteitsbeheer voert Datzou in de praktijk beheerproblemen kunnen opieveren De

omissies worden met deze wijziging hersteld In de kaart met de begrenzing van het gebied
waar het Rijk het waterstaatkundig beheer voert zijn bovendien een aantal correcties

doorgevoerd zodat de buitenbegrenzing van het beheergebied overeen komt met de actuele

ligging van de primaire waterkering zoals opgenomen in het Nationaa Basisbestand Primaire

Waterkeringen
\ rianl nIxa nmaFan

1Q 2e

I [1U 2e n

10 2e

nu 2e

13121 1Q 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Van I iQ 2e | BS

Verzonden woensdag 5 juni 2019 17 08

Aan l 10 2e | 10 2e

10 2e WNZ 10 2e H WNZ | 10 2ej
ZN I 10 2e ON 10 2e | 2e P

10 2e lSae VWM I 10 2e | ZD | 10 2e

10 2e I DON | 10 2^ ZN

I 1_0 2e I ON J 10 2e I 10 2e | HBJZ

] van ZN I I0 2e ZD no 2e n NN

GPO

I0 2e I MN I0 2e | NN

| ZN r 10 1 1Q 2^ CD

WNN 10 2e | NN

1Q 2e

10 2e ]

10 2e

205101 0292



10 2e I CIV 10 2e

CIV 10 2e | CIV | 10 2e n CIV i
|qxpe i0 2e | HBJZ | 10 2e rCIV ^ iQ 2e | WNN

Onderwerp RE Definitieve kaarten Waterregeling publicatie 1 juli 2019

Urgentie Hoog
Collega s

Krijg onderstaand bericht van HBJZ over ontbrekende onderbouwing wijzigingen waterregeling
Klinkt als ZN en MN of misschien ON

Graag actie

Wijzigingen waterbesluit zitten al in de lijn daar was alle info voor compleet
GK1^

Van | 10 2e

Verzonden woensdag 5 juni 2019 16 02

Aan I0 2e | BS

Onderwerp RE Definitieve kaarten Waterregeiing pubiicatie 1 juii 2019

BestdiEE2fe
Dank voor het snelie zoekwerk Ik heb inderdaad de onderbouwing voor 177 en 181

reeds binnen Sluis Engeien is geloof ik voor het Waterbesluit niet de Waterregeling
Nu heb ikalleen nog 022 Gennep 154 Vianen en 169 Nieuwegein nodig
Groeten

10 2e

CC 1[2 e

10 2e CIV 10 2e

HBJZ [[ | minienw ni]10 2e

Van I iQ 2e | bS

Verzonden maandag 11 maart 2019 20 39

Aan I no 2e CIV I doPe 1 ZN I io 2e

I 10 2e WNZ 1Q 2e | WNZ Q 10 2e

I I0 2e ~| ON 10 2e ^X|10 2elVMN’

SimoittiEaeCVWM | iQ 2e 1 ZD i

50H2i DON I 10 2e | ZN
10 2e | QN | 10 2e

CC Areaaiqeqevensloket Noord Nederland
10 2e fciV

1 ffi|2e 10 2e HB1Z lO 2e|TO 2^1f1e CIV

Onderwerp RE Definitieve kaarten Waterregeiing pubiicatie 1 juii 2019
lESi^bedankt

Regio tot nu toe aileen bericht ontvangen van RWS ZN over Sluis Engeien

fNNV I 10 2eZD r

] GPO

n0 2e

U ZN

MN iQ 2e I NN Iio^
I iQ UiOK2e | CD ^Tq ^

WNN I 10 2e ~| NN 10 2e
^

10 2e

10 2e

f1Qi 2e

10 2e

HBJZe

io 2e | CIV r

l^CIV i
_

WNN

ICIV 10 2e

D civ fm
10 2e

nV | 10 2e

T 10 2e

10 2e10 2e

Van io 2e CIV

Verzonden maandag 11 maart 2019 15 56

Aan I I0 2e 1 ZN iQ 2e ZD I I0 2e n NN

I iTO I WNZ I TTO I GPO |l
I I0 2e [X|10 2^ MN I 10K2^ I MN I io 2e _J NN

t1Q 2e j ZD | 1Q 2e ZN^ | 10 2e n fBSl

50X2i DON I I0 2e | ZN | I0 2e fcWNN Q
Corna BB DN i io 2e | I io 2e i UBJZ

CC Areaalgegevensloket Noord Nederland | io 2e | ClV j io 2e CIV ] io 2e |
fCIVJ iQ ge |fCiy | I0 2e IfCIVT^frTOpf

1jlH|2e i0 2e p HBJZ | 10 2e rCIV | 10 {2e ^NN
unaerwerp rw Definitieve kaarten Waterregeiing pubiicatie 1 juii 2019
Beste coiiega s

De volgende definitieve biaden pubiicatie 1 juii 2019 zijn inmiddels opgestuurd naar

l WNZ
ON

io 2e HZ^VWM
1Q l 10 2e I CD |TWe|
1Q 2e I NN t10 2e

^

10 2e

1Q 2e IrZNV I 10 2e

10 2e10 2e

BS

WsWerk vrijsteiiing 22 154 169 en 194

Wskwaiiteit drogere oevergebieden 154 169 177 181 193 en 194

WsKwantiteit 154 169 177 181 193 en 194

REGIO Graag de motivatie opsturen naar BS

Succes

Met vriendeiijke groet
dUHZei

10 2e

10 2e
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f1Qu2e[

10 2eIIUKZe

Water Wegen Werken Rijirawaterstaat

10 {2e

Van iO 2e fTO CIV

Verzonaen zaterdag 2 maart 2019 12 32

Aan

CC [ 10 2e 1lOH2e

Onderwerp Definitieve kaarten Waterregeling publicatie 1 juli 2019
Beste collega s

Hierbij de definitieve bestanden van de Waterregeling publicatie 1 juli 2019
De bladen zijn goedgekeurd door de regio
De onderbouwing hiervan wordt door de regio aan jullie gemeld
Kunnen jullie deze in behandeling nemen

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet

1Q | 1Q 2e 1 fCDl 1Q 2e 1 BS | 10 2e

HBJZ

m DGRW

lUKZei

10 2e

I dOKZe I

f1U i2e

Water Wegen Werken Rijkswalerstaat

10 2e

205101 0292



t» 1

JI

Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaatm

Minister Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zahen

HBJZ

Afdeling Water Infrastructuur

en Orngeving

Rijnstraat 8

Den Haag

Postbus 20901

2SOO EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

A
10 2e10 2e

beslisnota M Q6l 10 2e

Jjminienw1Q 2e

nl

Wijziging Waterregeling in verband met wijzigingen
van kaartbijiagen

Datum

13 juni 2019

Kenmerk

IEMW BSK 2019 134020

Bijlage n

Diverse
Inietding

Hierbij wordt u ter vaststelling een ontwerp van een wijziging van de

Waterregeling aangeboden in verband met een aanpassing van de

kaartbijiagen Enkele kaarten waarop de grenzen zijn aangegeven van de

oppervlaktewateriichamen en zijwateren waarover het Rijk waterkwaliteits

waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer voert dienen te worden

geactualiseerd

Geadviseerd besluit

Indien akkoord adviseer ik u de regaling en de bijbehorende toelichting te

ondertekenen

Beslistermijn
In verband met de gewenste inwerkingtreding van de regeling per 1 juli a s

wordt u verzocht om v66r 20 juni de stukken te ondertekenen

Argumentatie

Aanleiding voor de wijzigingsregeling is een actualisatie van bijiagen II III en

IV van de Waterregeling De bijiagen bevatten kaarten die de grenzen

aangeven van oppervlaktewateriichamen en zijwateren waarover het Rijk het

waterkwaliteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer voert en van

drogere oevergebieden De kaarten dienen regelmatig te worden

geactualiseerd omdat de beheergrenzen kunnen wijzigen als gevolg van onder

meertechnische correcties beheeroverdrachten door overeenkomsten en de

uitvoering van werkzaamheden in de beheergebieden De laatste wijziging van

de kaartbijiagen was per 1 januari jl

Politieke context

Geen De wijzigingen zijn afgestemd met de betrokken bestuursorganen en de

gevoigen voor burgers en bedrijven zijn gering De wijzigingen zullen ook geen

gevolgen hebben voor de administratieve lastendruk of uitvoeringslasten van

overheden

Paglna i van 2Akkoord toetspool 12 juni 2019
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Kader

• Op grand van het Waterbesluit kunnen bij ministeriele regeling
beheergrenzen worden vastgesteld waarbinnen het Rijk beheerder is

• RWS controleert regelmatig de grenzen Door RWS wordt naar

aanleiding van de controles verzocht noodzakelijke wijzlgingen door te

voeren

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

• De wijzigingen zijn door RWS afgestemd met de betrokken overheden

• De besluitvorming daaromtrent is geheel afgerond
• De wijzigingen hebben op zichzelf geen financiele gevolgen

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e

Pagina 2 van 2
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Van

Aan

lU iZe

T 10 2e

10 2e ^HBJZ 10 2eCc 10 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

RE Afronding ATR toetsing RE Wijziging Waterregeling i v m wijzigingen van kaartbijlagen

woensdag 19juni 2019 10 42 38

imaaeOOl ipg

imacie002 ipQ

Beste io 2e

Dank voor je bericht en fijn dat de ATR instemt met ambtelijke afronding
Vervelend dat de kaartenbijlagen de ATR niet hebben bereikt Ik kreeg bij de eerste

poging de bijiagen te versturen een foutmelding omdat het bestand te groot was meer

dan 20MB Een tweede poging op 11 juni om 17 06 was naar mijn idee wel gelukt Ik

was daarom in de veronderstelling dat ik mijn toezegging om de kaarten na te sturen

was nagekomen
Het klopt inderdaad dat de toetsaanvraag te iaat bij jullie is binnengekomen Dit had te

maken met een vertraging in de aanlevering van de toelichting bij iedere kaart Dit blijkt

bij ieder wijzigingstraject opnieuw een probleem te zijn Is het wellicht een idee een

conceptregeling in een eerder stadium naar de ATRte sturen ook al zijn nog niet alle

toelichtingen binnen

De overige punten zal ik overnemen

Vriendelijke groeten

10 2e

Van io 2e

Verzonden woensdag 19 juni 2019 10 21

Aani

io 2e gatr regeldruk nll

nOK2e I I HR17

C10 {2e HBJZ

Onderwerp Afronding ATR toetsing RE W jziging Waterregeling i v m wijzigingen van

kaartbijlagen
Bestel rii 2^ I
Cq 1OK2e |enr 10j 2e I
In navolging van onze eerdere e mailwisseling kom ik graag terug op de voorgenomen wijziging
van de Waterregeling i v m wijzigingen van de kaartbijlagen 2019

Naar aanleiding van de toetsing van het dossier melden wij graag dat we als ATR aeen formeel

advies zullen uitbrengen over het voorstel maar het voorstel middels deze e mail ambtelljk afronden

met instemming van ons college vandaag Dit vanwege de gedeelde analyse dat het voorstel naar

ven vachting geen omvangrijke regeldrukeffecten tot gevolg zal hebben en ATR geen aanleiding ziet

voorandere formele adviespunten
Naar aanleiding van de toetsing nog wel enkele procesmatige opmerkingen van mijn onze zijde
■ Gelieve bij toekomstige lenW dossiens de voorstellen voor toetsing en advies toe te sturen aan

]g atr reaeldruk nl Bij voorkeur met een CC aan mi] | iQ 2e B atr reaeldruk nh
I0 2e @atr renelririJk nn [[

CC 10 2e

10 {2e

en ikzijn in beginsel aanspreekpunt
voor lenWvoor de ATR toetsing Aanbieden van dossiers richting het algemene e mailadres

maakt ook dat dossiers sneller kunnen worden opgepakt en afgerond
■ In de e mail gaf je aan dat je het dossier betrekkelijk Iaat in het traject voorlegt aan ATR met o a

inwerkingtreding 01 07 19 In principe hebben wij als ATR 4 weken voor toetsing en advisering
In goede afetemming proberen we dossiers zo snel als mogelijk af te ronden Zeker als we weten

dat er haast bij is van de zijde van het ministeries proberen we dit zo snel mogelijk op te pakken
Het is in die situaties goed omte weten wat voor jullie uiterste adviestermijnen zijn Dan houden

we hier zoveel als mogelijk rekening mee Het onderhavige dossier hebben we m i zo snel als

mogelijk opgepakt zodat de ATR toetsing geen vertraging geefl
■ In je e mail aan | I0 2e |gaf je aan dat er nog kaarten zouden worden nagestuurd Voor zover ik nu

heb kunnen nagaan hebben wij deze niet meer ontvangen I0 2e |is nu op vakantie maar hij
gaf op de dag van jouw e mail ook aan dat deze niet meer waren nagestuurd Nu zijn deze
kaarten voor onze toetsing niet nauwelijks van belang maar des ondanks jammer dat het dossier

derhalve niet compleet leek te zijn
■ ATR stelt het op prijs als in de toelichting bij de regeling wordt vermeld dat ATR de analyse deelt dat

er geen omvangrijke gevolgen zijn voor de regeldruk en dat ATR om die reden geen formeel

advies heeft uitgebracht over het voorstel

Hopende met bovenstaande e e a voldoende te hebben toegelicht Via deze weg succes met het

vervolg en de afronding van het dossier

Mochten er naar aanleiding van het voorgaande nog vragen of opmerkingen zijn of over de ATR

toetsing in algemene zin dan beantwoorden wij deze natuurlijk graag

en[ 10 2e

205079 0294



Met bovenstaande ronden we de formele toetsing van het dossier aan onze zijde af

Met vriendelijke groet

10 2e

m

31 0 70j 10 2e

31 {[

10 2e ~5 atr rsgsldrijk nl

Rijnstraat SO

2515 XP Den Haag

Postbus PO Box 16228

2500 BE The Hague

10 2e

I0 2e HBJZ | I0 2e ^minienw nl

Verzonden woensdag 12juni 2019 14 55

Aan i lOX^e | [7l0 2e 5 atr rpgelririjl nl

Onderwerp RE Wijziging Waterregeling i v m wijzigingen van kaartbijiagen

Bestel 10 2^
Dank voor je bericht Wat mij betreft is het prima als er woensdag 19 juni uitsluitsel is

over ambtelijke afdoening

Van

Vriendeliike groeten
10 2e

Van io 2e

Verzonden woensdag 12 iuni 2019 14 51

Aan

io 2e g atr reqeldruk nl1

f10K2e1 10 2e | ■ HB]Z

Onderwerp wijziging waterregeling i v m wijzigingen van kaartbijiagen
Urgentie Hoog
Beste|rrio 2e

Dank voor de gistermiddag toegestuurde wijziging van de Waterregeling i v m wijzigingen van de

kaartbijiagen
Ik heb de wijzigingsregeling bekeken en wil aan ons college voorstellen dit dossier ambtelijk af te

kunnen doen Dit voorstel gaat aankomende dinsdag naar ons college waarna uiteriijk woensdag
de reactie van het college voIgt
Dit betekent dat Ik je waarschijnlijk woensdag 19 juni in de middag kan informeren over deze

uitkomst Is dat voor jou tijdig genoeg
Alvast bedankt voor je reactie

Met vriendelijke groet

10 2e

31 0 70^ 10 2e

31 [

10 2e Satr rsgeldnjk nl

Rijnstraat 50

2515 XP Den Haag

Postbus PO Box 16228

I0 ^e

205079 0294



2500 BE The Hague

www atr reeeldruk n

Van Adviesaanvraag ATR

Van 10 2e

f10¥2e1 10 2e HBJZ

Verzonden dinsdag lljuni 2019 16 29

Aan

Van 10 2e I0minienw nl

f I0 2e |5 atr reeeldruk nl

Onderwerp RE Afronding ATR toetsing Wijziging Waterregeling i v m wijzigingen van

kaartbijlagen ATR0484

Beste I I0 2e

Hierbij zou ik graag een wijziging van de Waterregeling voorleggen in verband met de

wijziging van de kaartbijlagen bij deze regeling willen voorleggen Ik lever deze wijziging
vrij laat aan excuses daarvoor maar er was enige vertraging bij het aanleveren van de

aangepaste kaarten Omdat de verandering in de regeldruk als gevolg van de wijziging

vrij beperkt is zou ik willen verzoeken of de toetsing ambtelijk kan worden afgedaan
zonder formeel advies Dit is ook wij eerdere wijzigingen van de Waterregeling gebeurd
zoals bij de vorige wijziging per 1 januari 2019 zie onderstaande e mail

Ik ben benieuwd naar je reactie

Vriendelijke groeten
10 2e |K2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

HBJZ

Afdeling Water Ruimte en Omgeving
P S Het bestand met de kaarten is nogal groot dus dat zal ik in delen opsturen

10 2e

205079 0294



Factsheet Aanpassingen Kaarten Waterbesluit 2019 Page 1 of 3

Aanpassingen Kaarten Waterbesluit 2019

Regaling

Keten ID 10127

Titel is tevens citeertitel Nee

Status Lopend

Type regaling

Rijks

Eerste ondertekenaar

AMvB

Nee

Minister lenW

Medeondertekenaars

Automatische metadata

Einddatum dossier

Ingevoerd door Ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat

Ingevoerd op

Laatste bewerking op

02 01 2019

20 11 2019 16 37

Prioriteit en inwerkingtreding

Regeerakkoord

Implementatie

Deadline inwerkingtreding

Geplande datum inwerkingtreding 01 03 2020

Bij KB

Nee

geen implementatie

01 03 2020

Nee

Dossier kenmerken

Departementaal nummer

Kamerstuknummer

WKB dossiertype

Reikwijdte Europees Nederland

Samenvatting

Dit besluit wijzigt bijiage IV bij het Waterbesluit waarin gebieden worden aangewezen waar paragraaf 6

van hoofdstuk 6 van het Waterbe sluit met het opschrift Gebruik van rijkswaterstaatswerken niet van

toepassing is

Opschrift

Besluit van PM tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de actualisering van de aanwijzing van

gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van toepassing is Aanpassingen

kaarten Waterbesluit 2019

Reden publicatie

Publiekssamenvatting

Gelijk aan samenvatting

Departementale velden

https kiwi kc wetgeving nl Zaak Factsheet 10127 5 6 2020
205049 0296



Factsheet Aanpassingen Kaarten Waterbesluit 2019 Page 2 of 3

Afdeling

Beleidsdirectie

WIO

Waterkwaliteit Ondergrond en Marien

DG DGWB

BES regelgeving Nee

Startnota Ja

Rijksbrede rapportage

Opnemen in RWP Nee

Thema

Opmerking

Sortering RWP

Bezuiniging

Ad hoc 1

Ad hoc 2

Ad hoc 3

RA BA nummmers

Begrotingsartikel

Behandelen voor TK

Behandelen voor EK

Voortgang

Huidige fase Interne voorbereiding

Interne voorbereiding

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Intern concept gereed 07 01 2019

Consultatie en toetsing

Voorportaal onderraad en ministerraad

Ministerraad akkoord nog niet bekrachtigd

Bekendmaking en inwerkingtreding

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Inwerkingtreding 01 03 2020

Medewerkers eigen organisatie

Rol Telefoon E mailNaam

Eerst verantwoordeiijke

wetgeving

1Q 1Q 2e Bminienw nl10 2e

https kiwi kc wetgeving nl Zaak Factsheet 10127 5 6 2020
205049 0296
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10 2eVan

Aan 10 2e iHBJZ

l| HBJZ[ 10 2e ^HBJZCc 10 2e

Onderwerp
Datum

Afronding ATR toetsirg Wijziging waterregeling 01 01 2020

woensdag 20 november 2019 14 28 27

Beste[|l0 2e|

10 2e leijl 10 2e | 2eCC 10 2e

Hierbij informeer ik jullie graag over de afronding van de ATR advisering over het voorstel Wijziging

Waterregeling 01 01 2020

Ten aanzien van het voorstel meld ik graag dat we als ATR geen formeel advies zullen uitbrengen maar het

voorstel middels deze e mail ambtelijk afronden

ATR stelt het op prijs als in de toelichting bij het voorstel wordt vermeld dat ATR geen formeel advies heeft

mtgebracht bij de regeling omdat de wijzigingen niet tot omvangrijke regeldmkeffecten leiden

Succes met het vervolg en de afronding van het dossier

Met vriendelijke groet

10 2e

Oorspronkeliik bericht

Van 10 2e HBJZ \ 10 2e ^inienw nl

Verzonden dinsdag 19 november 2019 09 06

Aan Adviesaanvraag ATR j 10 2e ^atr regeldruk nl

CC I 10 2e | j I0 2e jgatr regeldruk nl | 1Q 2e [ j~ 10 2e ^atr regeldnik nl j 10 2e

t io 2e 1^ HBJZ 1 10 2e j minienw nl

Onderwerp HPE Records Manager DOCUMENT BSK lENW BSK 2019 244498 Wijziging waterregeling
01 01 2020

Beste ATR

Hierbij stuur ik een concept van een wijziging van de Waterregeling per 1 januan 2020 Zoals gebruikelijk bij
een wijziging van de Waterregeling zijn wij van mening dat er geen gevolgen zijn voor de regeldmk Conform

onze werkafspraken verzoeken wij daarom om ambtelijke afdoening van de toets

Ik zie uw antwoord graag tegemoet

Met vriendelijke groet

10 {2e

10 2e

Ministerie van Infrastnictuur en Waterstaat Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Afdeling Water

Inffastructuur en Qmgeving Rij nstraat 8 | 2515 XP | Den Haag Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

M 31 0 6 10 2e

E 10 2e Kiminimw nl

205077 0297



HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer IENW BSK 2019 244498

Titel Wijziging waterregeling 01 01 2020

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 bencht 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

205077 0297



t

Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister lenW Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIO

Rijnstraat 8

Den Haag

postbjs 20901

2500 EX Den Haag

Mederland

Contactpersoon

10 2e

Deslisnota M 31 0 6 | 10 2e

I 10K2e jlminienw nl

Wijziging Waterregeling per 1 januari 2020
Datum

22 nnvember 2019

Kenmerk

Inleiding

Hierbij wordt u ter vaststeliing een ontwerp van een wijziging van de

Waterregeling aangeboden in verband met een aanpassing van de

kaartbijiagen en de toevoeging van een lid aan artikel 3 5 Enkele kaarten

waarop de grenzen zijn aangegeven van de oppervlaktewaterlichamen en

zijwateren waarover het Rijk waterkwaliteits waterkwantiteits en

waterstaatkundig beheer voert dienen te worden geactualiseerd Door het

overhevelen van de veerhaven bij Vlieland in beheer van het Rijk dient

daarnaast artikel 3 5 te worden aangepast

Geadviseerd besluit

Indien akkoord adviseer ik u de regeling en de bijbehorende toelichting te

ondertekenen

Beslistermijn
In verband met de gewenste inwerkingtreding van de regeling per 1 januari
a s wordt u verzocht om v66r 13 december de stukken te ondertekenen

Argumentatie

Aanleiding voor de wijzigingsregeling is een actualisatie van bijiagen II III en

IV van de Waterregeling De bijiagen bevatten kaarten die de grenzen

aangeven van oppervlaktewaterlichamen en zijwateren waarover het Rijk het

waterkwaliteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer voert en het

beheer van drogere oevergebieden De kaarten dienen regelmatig te worden

geactualiseerd omdat de beheergrenzen kunnen wijzigen als gevolg van onder

meer technische correcties beheeroverdrachten door overeenkomsten en de

uitvoering van werkzaamheden in de beheergebieden De laatste wijziging van

de kaartbijiagen was per 1 juli jl
Daarnaast is door een overeenkomst met de gemeente Vlieland het eigendom
beheer en onderhoud van het veerhaventerrein van Vlieland overdragen aan

Pagina 1 van 2
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het Rijk In dat kader is er een lid toegevoegd aan artikel 3 5 van de

Waterregeling

Politieke context

Geen De wijzigingen zijn afgestemd met de betrokken bestuursorganen en de

gevolgen voor de burgers en bedrijven zijn gering De wijzigingen zullen ook

geen gevolgen hebben voor de administratieve lastendruk of uitvoeringslasten
van overheden

Kader

Op grond van het Waterbesluit kunnen bij ministeriele regeling

beheergrenzen worden vastgelegd waarbinnen het Rijk beheerder is

R5W controleert regelmatig de grenzen Door RWS wordt naar

aanleiding van de controles verzocht noodzakelijke wijzigingen door te

voeren

In artikel 3 5 opgesomd welke inliggende kunstwerken binnen het

Waddengebied niet in beheer zijn van het Rijk

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

De wijzigingen zijn door RWS afgestemd met de betrokken overheden

De besluitvorming daaromtrent is geheel afgerond
De wijzigingen hebben op zichzelf geen financiele gevolgen

De Hoofddirectie bestuurlijke en juridische zaken

10 2e

Pagina 2 van 2
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10 2e l HBJZ

HBJZ toetspool

Akkoord Wijziging Regeling waterregelirg

dinsdag 26 november 2019 14 22 02

TOgTSPOOLFORMULIER Watefreaelina DOCX

FW HPE Records Manager DOCUMEm mSK^ IENWBSK 2019244498 Wiiziaina waterreaelina 01 01

Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

2Q2Lm£Q

Hallo dames

Bij deze ingevuld toetspoolformulier met akkoord op Wijziging waterregeling van| io 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en luridische Zaken

Rijnstraat 8| 2515 XG | Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

E I Sminienw nl10 2e

M I [ I0 2e

10 2e

205085 0299



IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

FORMULIER I en W REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving

Wijziging Waterregeling 01 01 2019

Telefoon

1Q 2e

KIWI nummer

Keten ID

11049

Naam opsteller

10 2e

Liatum verzenaihg
13 november 2019

Aangeboden als Eindtoets Eindtoets^ □ Tussentoets^ □ Spoedtoets^Q

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

Wie ^ heeft de aangeboden
toetszaak kwaiitatief beoordeeid

voor aanbieding toetszaak aan

toetspool [ 10K2e

Bijzonderheden N v t

Indien wetsvoorstel

referendabel

Zo nee waarom niet® N v t

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

toetser]

Nummer toetszaak

Naam toetser

Datum uitvoering toets

Datum afronding toetsing
Wel geen® akkoord toetser en bij
geen akkoord reden aangeven

T 2019

10 2e

TWTT720T

26 11 2019

Akkoord

3 Algemene opmerkingen biJ uitvoering van de toets [in te vullen door de toetser]

1 Toets vindt plaats binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder mededeling door

toetser uitlopend tot 10 werkdagen
^
Voor periode waahn toetsing plaats 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

205085 0299



IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

Algemene opmerkingen
over de toetszaak dan wel

opmerkingen van algemene aard

en leerpunten voor HBJZ

Geen bijzonderheden

Apart document met opmerkingen
w o aantekeningen in getoetst
stuk aangehecht

Nee

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

wetgevingstechniek

Evt opmerkingen

Grondslag en delegatie

Integraal afwegingskader marginale
toets of de zeven centrals vragen in de

context van de regeling voldoende en

herkenbaar beantwoord zijn in de

toelichting Zie www naarhetiak nl

Afstemming andere regels algemene
wetten bv Awb Wrr en

wetssystematiek

Aanwijzingen voor de regelgeving
techniek en algemene leerstukken bijv
Zbo s wederzijdse erkenning
ATR berekening adm burger en bedrijf
cf standaardkostenmodel BET indusief

nalevingskosten NLK MET U H 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 nl Ondersteuninq

Juridisch Wetaevinasaanaeleaenheden V

aste Verandermomenten

Voorhang nahang verplichting

Notificatie 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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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

Toelichting Evt opmerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handteiding

schrijven algemeen deel toelichting
Resuitaten toetsen afstemming

Transponeringstabel bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht

Uitzondering o g v artikel 5Wrr

aangegeven en toegelicht
Resuitaten notificatie

IENM BSK 2012 83817 3

205085 0299



10 2eVan

Aan

Onderwerp

■hbjz10 2e

FW HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2019 244498 Wijziging waterregeling 01 01

2020

ditisdag 19 rovember 2019 11 06 54

Wilziama waterregeling 01 01 202Q docx

Datum

Bijiagen

Toetspootformulier 2019 Wiizioina waterreaelina 01 01 2019 docx

Hpi| 10 2e |

buiten verzoek Zo j a zou jij deze regeling kuimen toetsen

Mvg l0 2e

Qorspronkelijk bericht

Van

Verzonden dinsdag 19 november 2019 09 06

Aan HBJZ toetspool [
Onderwerp HPE Records Manager DOCUMENT BSK IENW BSK 2019 244498 Wijziging waterregeling
01 01 2020

10 2e HBJZ ] 10 2e |minienw nl

^minienw nl10 2g

Beste Collega s van de toetspool

Hierbij voor de eerste keer van mij een verzoek tot toetsing van de wijziging van een regeling Het betreft de

wijziging van de Waterregeling per 1 1 2020

Hartelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Afdeling Water

Infrastmctuur en Qmgeving Rij nstraat 8 | 2515 XP | Den Haag Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

M 31 0 6^ 10 2e

E 1Q 2e Ijjminimw nl

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordnmnmer IENW BSK 2019 244498

Titel Wijziging waterregeling 01 01 2020

205085 0299
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

FORMULIER I en W REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving

Wijziging Waterregeling 01 01 2019

Telefoon

1Q 2e

KIWI nummer

Keten ID

11049

Naam opsteller
10 2e

Datum verzending
13 november 2019

Aangeboden als Eindtoets Eindtoets^ □ Tussentoets^ □ Spoedtoets^Q

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

Wie ^ heeft de aangeboden
toetszaak kwaiitatief beoordeeid

voor aanbieding toetszaak aan

toetspool I 10 2e ^K2e

Bijzonderheden N v t

Indien wetsvoorstel

referendabel

Zo nee waarom niet® N v t

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

toetser]

Nummer toetszaak

Naam toetser

Datum uitvoering toets

Datum afronding toetsing
Wel geen® akkoord toetser en bij
geen akkoord reden aangeven

T 2019

3 Algemene opmerkingen blJ 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 toetspooicoordinatoren
^
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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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

Algemene opmerkingen
over de toetszaak dan wel

opmerkingen van algemene aard

en leerpunten voor HBJZ

Apart document met opmerkingen
w o aantekeningen in getoetst
stuk aangehecht

Ja Nee

Bijzonderheden

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

wetgevingstechniek

Evt opmerkingen

Grondslag en delegatie

Integraal afwegingskader marginale
toets of de zeven centrals vragen in de

context van de regeling voldoende en

herkenbaar beantwoord zijn in de

toelichting Zie www naarhetiak nl

Afstemming andere regels algemene
wetten bv Awb Wrr en

wetssystematiek

Aanwijzingen voor de regelgeving
techniek en algemene leerstukken bijv
Zbo s wederzijdse erkenning
ATR berekening adm burger en bedrijf
cf standaardkostenmodel BET indusief

nalevingskosten NLK MET U H 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 nl Ondersteuninq

Juridisch Wetaevinasaanaeleaenheden V

aste Verandermomenten

Voorhang nahang verplichting

Notificatie 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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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

Toelichting Evt opmerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handteiding

schrijven algemeen deel toelichting
Resuitaten toetsen afstemming

Transponeringstabel bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht

Uitzondering o g v artikel 5Wrr

aangegeven en toegelicht
Resuitaten notificatie

IENM BSK 2012 83817 3

205085 0299



^10K2e^_^^
lQ 2er hHBJZ

Van

Aan DGRW10 2e

Cc f^^^^^gpS22er|EBB3Z
Kt Karareeriijn voor ouiKprocedure Waterregeling

vrijdag 29 november 2019 15 08 08

Onderwerp
Datum

Collega s

Ik ben akkoord

Groet

I0 2e

lenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | HBJZ Hoofddirectie Bestuurlijke en luridische Zaken | AWW Algemeen
Wetqevinqsbeleid en Weqenverkeersrecht

Rijtistraat 8 I 10 2e | | Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag

Van I I0 2e | HBJZ

Verzonden woensdag 27 november 2019 16 09

Aan I I0 2e DGRWI0 2e

CC HBJZ

Onderwerp Parafeerlijn voor bulkprocedure Waterregeling

Beste| 1 Q 2e |eii 10 2ej

Het concept voor de Wijziging van de Waterregeling voor 1 1 2020 is klaar In overleg met DBO is

er een andere procedure opgezet voor de parafeerlijn

In plaats van een rondzendmap vragen we nu om akkoord per e mail na dit akkoord zal er geen

rondzendmap meer worden verstuurd In deze e mail zullen de volgende punten aan de orde

komen

M0 f2e1 1Q 2e

Een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit de beslisnota

De waterregeling

Een verwijzing naarde kaartbijiagen

Korte inhoudsaanduiding van de beslisnota

Hierbij wordt u ter vaststelling een ontwerp van een wijziging van de Waterregeling aangeboden

in verband met een aanpassing van de kaarten van de gebieden die in beheerzijn bij het Rijk

Deze dienen te worden geactualiseerd Door het overhevelen van de veerhaven bij Viieland in

beheer van het Rijk dient daarnaast artikel 3 5 te worden aangepast Dit wordt niet gezien als een

politiek gevoelig dossier omdat het om een routineuze wijziging gaat en omdat er is afgestemd

met de betrokken bestuursorganen De gevolgen voor burgers en bedrijven zijn daarnaast gering

De regeling is te vinden in de bijiage en de kaarten in de volgende HPRM map

IENW BSK 369903

Graag hoor ik of er akkoord is voor deze regeling De ATR en de toetspool zijn geraadpleegd en

zijn beide akkoord

Alvast hartelijk bedankt

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Afdeling Water Infrastructuur en Omgeving

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

M H31 I f10 2e

EI 11U 2ej liiminienw nl

205081 0300



Ministerievan Infrastructuur

en Waterstaat

Minister Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIO

Contactpersoon

10 2e

M ii n 6 mu l2e

I lUKZel Bminienw nl

Datum

15 mei 2020^eslisnota
Kenmerk

Wijziging Beieldsregels grote rivieren

Inleiding
In verband met de realisatie van een aantal maatregelen uit het programma

Ruimte voor de Rivier en andere correcties dienen de kaarten behorend bij de

Beleidsregels grote rivieren Bgr per 1 juli 2020 te worden gewijzigd Het

daartoe benodigde wijzigingsbesiuit wordt u hierbij ter vaststeiiing voorgeiegd

Geadviseerd besluit

Indien akkoord het wijzigingsbesiuit en de toelichting te ondertekenen

Beslistermijn
Het is wenselijk dat u het besluit en de toelichting v66r 1 juni 2020 tekent

Argumentatie
Dit besluit vervangt de overzichtskaart en aile kaartbiaden van bijiage I bij de

Bgr De kaarten geven het toepassingsbereik van de Beleidsregels weer en het

gedeelte van het rivierbed dat wordt aangemerkt als stroomvoerend en

bergend regime De kaartbiaden zijn voor het laatst geheel geactualiseerd in

juli 2015 in april 2017 zijn er nog enkele kaartbiaden gewijzigd In de

afgelopen jaren zijn er grote en kleinere wijzigingen doorgevoerd in de kaarten

in bijiage IV bij het Waterbesluit en de kaarten in bijiage IV bij de

Waterregeling Met deze wijziging worden aile kaartbiaden geactualiseerd
voorzien van een geactualiseerde achtergrond en worden er enkele

inhoudelijke wijzigingen aangebracht Deze wijzigingen zijn met bijgevoegde

wijziging ook verwerkt in de kaarten van bijiage I bij de Bgr

Tijdige aanpassing van de kaarten bij de Bgr is noodzakelijk om ongewenste

ontwikkelingen in nieuwe delen van het rivierbed te kunnen tegengaan

Kader

• Het Barro geeft aan in welke delen van het rivierbed beperkingen gelden
ten aanzien van de vaststeiiing van ruimtelijke besluiten

• Wijzigingen van de Waterwet het Waterbesluit de Waterregeling en het

Pagina 1 van 2
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Barro hebben reeds plaatsgevonden
• De Bgr en de genoemde regelgeving moeten in overeenstemming zijn

Krachtenveld afstemming juridische implicaties
• Er is sprake van technische aanpassingen die reeds in andere kaders

bestuuriijk zijn afgestemd op basis van onherroepeiijke besiuiten

• RWS heeft de iwijziging verzocht en de wijziging is met RWS afgestemd
• Zonder wijziging is er sprake van een inconsistentie in de regeigeving
waardoor compiicaties kunnen optreden bij de beoordeling van

vergunningaanvragen en de veriening van vergunningen door RWS

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e

Pagina 2 van 2
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10 2e
Van

Aan

Onderwerp

HBJZ

HBJZ toetspool

HPE Records Manager SUBDOSSIER 4 BSK IENW BSK 397806 Prod jcten wijziging Bgr 1 7 2020

besluit beslisnota

donderdag 28 mei 2020 16 26 37

Producten wiiziaina Bar 1 7 2020 fbesluit beslisnotaytrS

IafiteeaQfernaiLst 2G2a Wiiziajxia 6eleld£jea£ l5 giate rivigren l 7 2Q2P dPCX
1 Wiiziainasbesluit kaarten Bar voor 01 07 2020 OEHNmEF DOCX

Datum

Bijiagen

Beste Collega s van de toetspool

Hierbij een verzoek tot toetsing van de wijziging van beleidsregels Het betreft de wijziging van de

Beleidsregels grote rivieren 1 7 2020 Ik hoop dat ik het juiste toetspoolfoimulier heb bijgevoegd Als dat niet

het geval is hoor ik het graag

Haitelijke groet

10 2e

■ HPE Records Manager recordgegevens

Recordnmmner IENW BSK 397806

TitekProducten wijziging Bgr 1 7 2020 besluit beslisnota

205063 0303
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t

Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIO

10

M

lUKZel Bminienw nl

Datum

16 juni 2020

Kenmerk

IENW BSK 2020 99S19

Bijlage N

Deslisnota
Wijziging Beieidsregels grote rivieren

4

Inleiding
In verband met de realisatie van een aantal maatregelen uit het programma

Ruimte voor de Rivier en andere correcties dienen de kaarten behorend bij de

Beieidsregels grote rivieren Bgr per 1 juli 2020 te worden gewijzigd Het

daartoe benodigde wijzigingsbesluit wordt u hierbij ter vaststelling voorgelegd

Geadviseerd besluit

Indien akkoord het wijzigingsbesluit en de toelichting te ondertekenen

Beslistermijn
Het is wenselijk dat u het besluit en de toelichting v66r 26 juni 2020 tekent

Argumentatie
Dit besluit vervangt de overzichtskaart en alle kaartbladen van bijiage I bij de

Bgr De kaarten geven het toepassingsbereik van de Beieidsregels weer en het

gedeelte van het rivierbed dat wordt aangemerkt als stroomvoerend en

bergend regime De kaartbladen zijn voor het laatst geheel geactualiseerd in

juli 2015 in april 2017 zijn er nog enkele kaartbladen gewijzigd In de

afgelopen jaren zijn er grote en kleinere wijzigingen doorgevoerd in de kaarten

in bijiage IV bij het Waterbesluit en de kaarten in bijiage IV bij de

Waterregeling Met deze wijziging worden alle kaartbladen geactualiseerd
voorzien van een geactualiseerde achtergrond en worden er enkele

inhoudelijke wijzigingen aangebracht Deze wijzigingen zijn met bijgevoegde

wijziging ook verwerkt in de kaarten van bijiage I bij de Bgr

Tijdige aanpassing van de kaarten bij de Bgr is noodzakelijk om ongewenste

ontwikkelingen in nieuwe delen van het rivierbed te kunnen tegengaan

Kader

• Het Barro geeft aan in welke delen van het rivierbed beperkingen gelden
ten aanzien van de vaststelling van ruimtelijke besluiten

• Wijzigingen van de Waterwet het Waterbesluit de Waterregeling en het

Pagina 1 van 2
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Barro hebben reeds plaatsgevonden
• De Bgr en de genoemde regelgeving moeten in overeenstemming zijn

Krachtenveld afstemming juridische implicaties
• Er is sprake van technische aanpassingen die reeds in andere kaders

bestuuriijk zijn afgestemd op basis van onherroepeiijke besluiten

• RWS heeft de wijziging verzocht en de wijziging is met RWS afgestemd
• Zonder wijziging is er sprake van een inconsistentie in de regelgeving

waardoor compiicaties kunnen optreden bij de beoordeling van

vergunningaanvragen en de veriening van vergunningen door RWS

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

FORMULIER I en W REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving
Besluit van de Minister van

Infrastructuur en Waterslaat tot wijziging
van de BeleidsregeLs grote rivieren in

verband met wijziging van de

overzichtskaart en kaartenbijlagen

Telefoon

1Q 2e

KIWI nummer

Keten ID

11668

I JaaiTi

10 2e

Datum verzending
28 5 2020

Aangeboden als Eindtoets Eindtoets^ □ Tussentoets^ □ Spoedtoets^Q

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

Wie^ heeft de aangeboden
toetszaak kwaiitatief beoordeeld

voor aanbieding toetszaak aan

toetspooi I 10 2e

Bijzonderheden N v t

Indien wetsvoorstel

referendabei

Zo nee waarom niet N v t

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

toetser]

Nummer toetszaak

Naam toetser

Datum uitvoering toets

2019T

^
Toets vindt plaats binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder mededeling door

toetser uitlopend tot 10 werkdagen
^
Voor periode waarin toetsing plaats vindt zie nt 1

3
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 toetspoolcodrdinatoren

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

IENM BSK 2012 83817 1
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

Datum afronding toetsing
Wel geen^ akkoord toetser en bij

geen akkoord reden aangeven

3 Algemene opmerkingen bij uitvoering van de toets [in te vullen door de toetser]

Algemene opmerkingen
over de toetszaak dan wel

opmerkingen van algemene aard

en leerpunten voor HBJZ

Apart document met opmerkingen
w o aantekeningen in getoetst
stuk aangehecht

Ja Nee

Bijzonderheden

4 Beoordeling [in te vullen door de toetser]

De toetser kijkt in elk geval naar de volgende punten

Hoger recht Evt opmerkingen

Grondwet Statuut

EG EU recht

Verdragen

Wetgevingskwaiiteit en

wetgevingstechniek

Evt opmerkingen

Grondsiag en deiegatie

Integraai afwegingskader marginale
toets of de zeven centrale vragen in de

context van de regeling voldoende en

herkenbaar beantwoord zijn in de

toelichting Zie www naarhetiak nl

Afstemming andere regeis algemene
wetten bv Awb Wrr en

wetssystematiek

Aanwijzingen voor de regeigeving
techniek en algemene leerstukken bijv
Zbo s wederzijdse erkenning
ATR berekening adm burger en bedrijf
cf standaardkostenmodel BET inclusief

nalevingskosten NLK MET U H 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 nl Ondersteuninq

aste Verandermomenten

®
Doorhalen wat niet van toepassing is

IENM BSK 2012 83817 2
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

Voorhang na hang verplichting

Notificatie Evt opmerkinqen

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

Toelichting Evt opmerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handleiding

schrijven algemeen deel toelichting
Resultaten toetsen afstemming
fransponeringstaisei bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht

Uitzondering o g v artikel 5Wrr

aangegeven en toegelicht
Resultaten notificatie

IENM BSK 2012 83817 3

205063 0303



11 1 10 2 g

205063 0303



11 1 10 2 g

205063 0303



11 1 10 2 g

205063 0303



11 1 10 2 g

205063 0303



11 1 10 2 g

205063 0303



HBJZ10X2e

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

HBJZ

donderdag 28 mei 2020 16 27

HBJZtoetspool
HPE Records Manager SUBDOSSIER 4 BSK IENW BSK 397806 Producten

wijziging Bgr 1 7 2020 besluit beslisnota

Producten wijziging Bgr 1 7 2020 besluit beslisnota tr5 Toetspoolformulier
2020 Wijziging Beleidsregels grote rivieren 1 7 2020 docx 1 Wijzigingsbesluit
kaarten Bgr voor 01 07 2020 DEFINITIEF DOCX

10 2e

Bijlagen

Categorieen Ingeschreven in het overzicht io 2e uitzetten

Beste Collega s van de toetspool

Hierbij een verzoek tot toetsing van de wijziging van beleidsregels Het betreft de wijziging van de Beleidsregels

grote rivieren 1 7 2020 Ik hoop dat ik het juiste toetspoolformulier heb bijgevoegd Als dat niet het geval is hoor ik

het graag

Hartelijke greet

10 2e

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer IENW BSK 397806

TitehProducten wijziging Bgr 1 7 2020 besluit beslisnota

1
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t

Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIO

Contactpersoon

I f10X2e I

1 1Q 2e

M 31fd t10 2e n

I lUKZel Bminienw nl

Datum

16 juni 2020

Kenmerk

IENW BSK 2020 99S19

Bijlage N

Deslisnota
Wijziging Beieidsregels grote rivieren

4

Inleiding
In verband met de realisatie van een aantal maatregelen uit het programma

Ruimte voor de Rivier en andere correcties dienen de kaarten behorend bij de

Beieidsregels grote rivieren Bgr per 1 juli 2020 te worden gewijzigd Het

daartoe benodigde wijzigingsbesluit wordt u hierbij ter vaststelling voorgelegd

Geadviseerd besluit

Indien akkoord het wijzigingsbesluit en de toelichting te ondertekenen

Beslistermijn
Het is wenselijk dat u het besluit en de toelichting v66r 26 juni 2020 tekent

Argumentatie
Dit besluit vervangt de overzichtskaart en alle kaartbladen van bijiage I bij de

Bgr De kaarten geven het toepassingsbereik van de Beieidsregels weer en het

gedeelte van het rivierbed dat wordt aangemerkt als stroomvoerend en

bergend regime De kaartbladen zijn voor het laatst geheel geactualiseerd in

juli 2015 in april 2017 zijn er nog enkele kaartbladen gewijzigd In de

afgelopen jaren zijn er grote en kleinere wijzigingen doorgevoerd in de kaarten

in bijiage IV bij het Waterbesluit en de kaarten in bijiage IV bij de

Waterregeling Met deze wijziging worden alle kaartbladen geactualiseerd
voorzien van een geactualiseerde achtergrond en worden er enkele

inhoudelijke wijzigingen aangebracht Deze wijzigingen zijn met bijgevoegde

wijziging ook verwerkt in de kaarten van bijiage I bij de Bgr

Tijdige aanpassing van de kaarten bij de Bgr is noodzakelijk om ongewenste

ontwikkelingen in nieuwe delen van het rivierbed te kunnen tegengaan

Kader

• Het Barro geeft aan in welke delen van het rivierbed beperkingen gelden
ten aanzien van de vaststelling van ruimtelijke besluiten

• Wijzigingen van de Waterwet het Waterbesluit de Waterregeling en het

Pagina 1 van 2
Toetspool akkoord d d 9 juni 2020

205072 0304



Barro hebben reeds plaatsgevonden
• De Bgr en de genoemde regelgeving moeten in overeenstemming zijn

Krachtenveld afstemming juridische implicaties
• Er is sprake van technische aanpassingen die reeds in andere kaders

bestuuriijk zijn afgestemd op basis van onherroepeiijke besluiten

• RWS heeft de wijziging verzocht en de wijziging is met RWS afgestemd
• Zonder wijziging is er sprake van een inconsistentie in de regelgeving

waardoor compiicaties kunnen optreden bij de beoordeling van

vergunningaanvragen en de veriening van vergunningen door RWS

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

FORMULIER I en W REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving
Besluit van de Minister van

Infrastructuur en Waterslaat tot wijziging
van de BeleidsregeLs grote rivieren in

verband met wijziging van de

overzichtskaart en kaartenbijlagen

Telefoon

1Q 2e

KIWI nummer

Keten ID

11668

Naam opsteller
10 2e

atum verzenaihg
28 5 2020

Aangeboden als Eindtoets Eindtoets^ □ Tussentoets^ □ Spoedtoets^Q

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

Wie^ heeft de aangeboden
toetszaak kwaiitatief beoordeeld

voor aanbieding toetszaak aan

toetspooi || lOKSe

Bijzonderheden N v t

Indien wetsvoorstel

referendabei

Zo nee waarom niet N v t

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

toetser]

Nummer toetszaak

Naam toetser

Datum uitvoering toets

2019T

^
Toets vindt plaats binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder mededeling door

toetser uitlopend tot 10 werkdagen
^
Voor periode waarin toetsing plaats vindt zie nt 1

3
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 toetspoolcodrdinatoren

Afdelingshoofd dan wel ervaren wetgevingsjnrist binnen de sector afdeling van de opsteller
®
Lid o g v artikel 5 Wet raadgevend referendum noemen dat van toepassing is

IENM BSK 2012 83817 1
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

Datum afronding toetsing
Wel geen^ akkoord toetser en bij

geen akkoord reden aangeven

3 Algemene opmerkingen bij uitvoering van de toets [in te vullen door de toetser]

Algemene opmerkingen
over de toetszaak dan wel

opmerkingen van algemene aard

en leerpunten voor HBJZ

Apart document met opmerkingen
w o aantekeningen in getoetst
stuk aangehecht

Ja Nee

Bijzonderheden

4 Beoordeling [in te vullen door de toetser]

De toetser kijkt in elk geval naar de volgende punten

Hoger recht Evt opmerkingen

Grondwet Statuut

EG EU recht

Verdragen

Wetgevingskwaiiteit en

wetgevingstechniek

Evt opmerkingen

Grondsiag en deiegatie

Integraai afwegingskader marginale
toets of de zeven centrale vragen in de

context van de regeling voldoende en

herkenbaar beantwoord zijn in de

toelichting Zie www naarhetiak nl

Afstemming andere regeis algemene
wetten bv Awb Wrr en

wetssystematiek

Aanwijzingen voor de regeigeving
techniek en algemene leerstukken bijv
Zbo s wederzijdse erkenning
ATR berekening adm burger en bedrijf
cf standaardkostenmodel BET inclusief

nalevingskosten NLK MET U H 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 nl Ondersteuninq

aste Verandermomenten

®
Doorhalen wat niet van toepassing is

IENM BSK 2012 83817 2
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IENM®SK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie maart 2019

Voorhang na hang verplichting

Notificatie Evt opmerkinqen

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

Toelichting Evt opmerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handleiding

schrijven algemeen deel toelichting
Resultaten toetsen afstemming
fransponeringstaisei bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht

Uitzondering o g v artikel 5Wrr

aangegeven en toegelicht
Resultaten notificatie

IENM BSK 2012 83817 3
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10 2iriMutailVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

DGRW

1 HBJZ10 2e

FW Stand van zaken voorgenomen aanpassinger waterkaarten Buiterstad genneente Zaltbommel
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Beste I I0 2e

Hierbij geef ik u een update over de stand van zaken rondom de wijziging van het Waterbesluit

Het was oorspronkelijk inderdaad de bedoeling het wijzigingsbesluit in werking te laten treden

per 1 juli 2019 Door vertraging in de Interdepartementale afstemming is de gepland
inwerkingtreding opgeschoven naar 1 januari 2020 Vervolgens is er tijdens de toetsing door

verschiliende instances discussie over het artikel van het wijzigingsbesluit dat gaat over het

overgangsrecht Daardoor is ook de gepland datum van 1 januari 2020 niet gehaald Ik ben op
dit moment bezig aan een nieuwe tekst voor het overgangsrecht en hoop daarmee de weg vrij
te maken voor de inwerkingtreding van het besluit In verband met de systematiek van de

vaste verandermomenten zou het volgende moment van inwerkingtreding pas 1 juli kunnen

zijn maar ik hoop nog voor elkaar te kunnen krijgen dat de inwerkingtreding wordt vervroegd
in bijzondere omstandigheden kan van de vaste verandermomenten worden afgeweken

Met vriendelijke groet
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Onderwerp FW Stand van zaken voorgenomen aanpassingen waterkaarten Buitenstad

gemeente Zaltbommel

f minienw nlAan 10 2e

Beste

Kun jij aan i iQ 2e | laten weten wat de stand van zaken is rondom het

wijzigingsbesluit van het Waterbesluit

Alvast dank

Met vriendelijk groet 1Q 2e
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Dag 1Q 2e

Wij hebben diverse malen contact gehad inzake vrijstelling vergunningsplicht watercompensatie
Buitenstad Zaltbommel zie ook Uw brief van 19 juni 2018 kenmerk IENM BSK 2018 126732

Nadat er in 2018 sprake was van behandeiing van deze zaakv66r31 decembervan datjaar werd

besluitvorming destijds uitgesteld naar uiteriijk 1 juli 2019 en vervoigens naar 31 december 2019

Tot op heden horen wij niets over dit dossier

Er zijn diverse betrokken partijen die verder wiiien maar daarvoor eerst de uitkomst van de procedure

vrijsteiling vergunningspiicht moeten afwachten

Wij beginnen ons nu heel serieuze zorgen te maken over de voortgang van dit proces Wij hebben ais

overheid een verantwoording om over deze procedure te communiceren naar deze partijen maar

kunnen hier nu helaas niet aan voldoen

Kunt u op enigeriei wijze achterhalen wat de status is van de procedure en mij daarvan op de hoogte
steiien

Alvast dank Graag zie ik uw spoedige antwoord tegemoet
Met vriendelijke groet

10X2e

10 C2e

Wij verzenden onze e mails veilig en volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming Avg
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Geachte leden van de CFEZIL

Hierbij ontvangt u het conceptverslag van de CFEZIL van 23 april 2019
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dinsdag9juni 2020 09 28 49

1 ■ Wiiyiflinfifihftfiluit kaarten Bnr vfior 01 07 7020 nnmftrkincifin vftrwftrkt DOCy

Dag^io 2e|
Hierbij akkoord toetspool Van de toegevoegde passage aan het begin vd toeiichting word ik

helemaal blij Zeer informatief en ik heb weer wat geleerd

Nog wel een paar kleine kanttekeningen
Mijn vraag was Waar kan ik deze beleidsregel vinden Antwoord kort samengevat op

wettenoverheid nl Maar ais ik daar kijk zoek dan zie ik 3 wijzigingsregelingen maar geen

doorlopende geconsolideerde tekst vd beleidsregel zoals bij wetten gebruikelijk is Wat gaat
htpr mic

11 1 10 2 g

Tenslotte zou je me tzt de uitkomst van contact met de SDU willen laten weten In het

verleden was het publiceren van kaartjes nog wel eens een probleem bij de SDU vandaar ook

mijn opmerking hierover

Groeten I0 2e

10 2e HBJZ 1 io 2e pminienw nlVan

Verzonden maandag 8 juni 2020 09 29

HBJZ 1 io 2e Pminienw nlAan

Onderwerp RE toetszaak

10 2e

Ha 10 2e

Heel erg bedankt voor het snelle toetseni Ik heb naar alle opmerkingen gekeken en waar nodig
uitleg gegeven of een aanpassing gedaan of aan beleid gevraagd een aanpassing te doen In

de bijiage het document Ik heb de track changes aan laten staan zodat je kan zien wat er is

gewijzigd

Als er nog verdere vragen zijn hoor ik het graagi

Groeten

10 2e

Van [
Verzonden vrijdag 29 mei 2020 09 48

Aan

Onderwerp toetszaak

] HBJZ I 1Q 2e ]@minipnw nl10 2e

10 2e 1@minienw nlHBJZ i ioxM

Hoi |mj 2^

Ik ben maar gelijk voor je aan de slag gegaan Ik kwam toch een paar puntjes tegen Die vind

je in het bijgevoegde document Voordat ik akkoord geef op deze regeling zie ik graag eerst de

aangepaste tekst

En voor de volledigheid ook het juiste toetspoolformulier bijgevoegd ©

Met vriendelijke groet io 2e |
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Onderwerp

Bijiagen

Afspraak Waterbesluit

11062020 tabel kaarten LAATSTLAATST docx

Beste collega s

Ik probeer voor a s maandag of dinsdag een overleg in te plannen over het Waterbesluit Zoals bekend is dat

vorig jaar ergens in de procedure blijven hangen Het moet nu nog naar de Raad van State en daarmee is

inwerkingtreding per 1 juli onhaalbaar

Ik wil graag bespreken hoe we verder gaan en ook de verhouding met de wijziging van de Waterregeling en de

Bgr bezien Verder speelt nog een kwestie in Zaltbommel Als ik het goed heb heeft Zaltbommel voor het kunnen

realiseren van een industrieterrein een vrijstelling nodig die echter pas kan worden afgegeven na de aanpassing
van het Waterbesluit En daar wachten ze nu al twee jaar op

natuurlijk not amused

Van de gemeente Zaltbommel was10 2e

Ik heb ons secretariaat gevraagd een afspraak in te plannen Graag zoveel mogelijk flexibiliteit van jullie kant om

dit op maandag of dinsdag te kunnen doen

Bijgaand een stuk van | iP 2e ^rnonnikenwerk waarvoor veel dank waarin de verhoudingen tussen de kaarten

bij respect evelijk het besluit de regeling en de Bgr wordt geinventariseerd

Groet

10} 2e

1UK2e

J minienw nl10 2e HBJZ [
Verzonden donderdag lljuni 2020 18 44

1 H BJZ 1 1Q 2e

Van 1Q 2e

Aan[ 10 2e l minienw nl 10 2e HBJZ

1 I0 2e g minienw nl

Onderwerp overzicht en advies aan DGWB wijziging Wtb Wtr BGR graag 12 juni reactie

^10 2e| | i0 2e

Met veel moeite bijgaand overzicht gemaakt door vergelijking van de kaarten

Het geheel voorzien van een toelichting en advies

Graag jullie reactie Dan kan dit dienen als basis voor overleg met DGWB en voor DGWB met RWS en gemeente
Zaltbommel

Groeten en fijne avond

10 2e

1
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11062020

Overzicht en eerste beeld van risico s van het niet gelijktijdig per 1 juli as in werking treden van de in voorbereiding zijnde wijzigingen
van het Waterbesluit Waterregeling en Beleidsregels grote rivieren met advies HBJZ

Inleiding
Er zijn drie regelingen in procedure gericht op i w tr 1 juli 2020

1 Wijziging Waterregeiing ivm wijzigingen kaartenbijiagen 2020

2 Wijziging Beleidsregels grote rivieren wijziging overzichtskaart en kaartenbijiagen
3 Wijziging Waterbesluit ivm wijziging bijiagen III en IV gebieden waar par 6 van hoofdstuk 6 Waterwet niet van toepassing is d w z vergunningplicht
voor handelingen

Voor de gebieden binnen de beorenzinaen van rivieren zijn de gebieden die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht opgenomen in bijiage IV van het

Waterbesluit art 6 16 lid 1 Waterbesluit Wtb

O g v art 6 16 lid 2 Wtb kunnen bij ministeriele regeling voor andere waterstaatswerken dan rivieren gebieden worden aanaewezen waarop vanwege

het ondergeschikte waterstaatkundige belang van die gebieden par 6 van h 6 Wtb gebruik van waterstaatswerken niet van toepassing is

Deze gebieden ex art 6 16 lid 2 Wtb zijn aangewezen in art 6 7 lid 1 en 2 Waterregeling Wtr Dit betreft

De op de kaarten in bijiage IV Wtr aangewezen gebieden lid 1

Rijkswateren als bedoeld in art 4 2a Wtr

De Beleidsregels grote rivieren fBor’l bevatten beleidsregels voor de vergunningverlening en zijn gebaseerd op art 6 12 Wtb grondslag vergunningplicht

handelingen in watersysteem en de Awb Ook deze bevatten kaarten voor de gebieden waar het om gaat bijv wel of niet waterbergende functie met

de bijbehorende vergunningenregimes

Wijzigingen van kaarten in bijiage IV Wtb hangen veelal samen met wijziging van kaarten in bijiage IV Wtr en vv Idem als daar wijzigingen van de

kaarten in de Bgr bijkomen

Verder is sprake van wijziging van bijiage III Wtb dit betreft een lijst van waterkeringen in beheer bij het Rijk art 3 2 Wtb

Omdat er vertraging is opgetreden in de procedure voor wijziging van het Waterbesluit kan deze niet eer per 1 juli van kracht worden Deze heeft een

jaar stilgelegen na behandeling door de CFEZIL in het voorjaar van 2019 onduidelijk is waarom Daarom dient op korte termijn te worden beslist of de

wijziging van Wtr en Beleidsregels separaat door kunnen per 1 juli dan wel of het gehele pakket te zeer samenhangt en daarom pas in werking kan

treden na afronding van de wijziging van het Waterbesluit naar verwachting per 1 januari 2012 of zo spoedig mogelijk daarna

205057 0309



In dit overzicht is een tabel opgenomen van de kaarten op basis van een vergelijking door HBJZ teneinde de samenloop in beeld te brengen Deze kan

niet de vergelijking door experts van RWS vervangen maar geefl een eerste beeld van de samenloop en mogelijke risico s van discrepanties tussen

beheergrenzen en daarmee verbonden rechtsgevolg zoals vergunningplichten of vrijstellingen daarvan

Samenloop
De vergelijking is gericht op twee vormen van samenloop van kaarten

samenloop tussen de Waterregeling en Waterbesluit

samenloop tussen Waterregeling en Waterbesluit enerzijds en Beleidsregels grote rivieren anderzijds

Samenloop tussen wijziging Waterregeling en wijziging Waterbesluit is rood gemarkeerd Deze kan een probleem vormen als kaarten voor dezelfde of

overlappende gebieden niet op hetzelfde moment van kracht worden als de grenzen voor de diverse beheergebieden niet op elkaar aansluiten In geval
van conflicterende grenzen prevaleren de grenzen van het Waterbesluit omdat deze van hogere orde is Nieuw vrijgestelde gebieden onder de gewijzigde

Waterregeling blijven vergunningplichtig in zo n geval als de kaarten van het Waterbesluit daar niet op aansluiten Het lijkt daarom weinig zinvol de

kaarten bij de Waterregeling te wijzigen in deze gevallen Alleen met tijdelijk gedogen vooruitlopend op de nagekomen wijziging van het Waterbesluit

valt hier wellicht een mouw aan te passen Dit is aan RWS en ILT

Samenloop tussen wijziging Wtr Wtb en de BGR is groen gemarkeerd Hier hebben afwijkende grenzen niet direct rechtsgevolg mogelijk wel via het

vertrouwensbeginsel omdat het hier niet bindende beleidsregels betreft waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken De regels van Wtr en Wtb

prevaleren Ook hier is de vraag of het wel zin heeft de wijziging van de BGR al vooruitlopend op de wijziging van het Wtb van kracht te laten worden

In beide gevallen kunnen onvoorziene complicaties optreden

Er zijn vaker perioden van discrepanties tussen de kaarten van Wtr Wtb en BGR Afhankelijk van de problemen die tijdelijke discrepanties opieveren dit

dient door DGWB en RWS te worden beoordeeld kan ervoor worden gekozen de wijzigingen Wtr en BGR per 1 juli van kracht te laten worden dan wel

het gehele pakket tegelijk met de wijziging van het Wtb van kracht te laten worden 1 januari 2021 dan wel zo spoedig mogelijk daarna

Vanwege eenduidigheid van regelgeving uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid heeft het laatste de voorkeur van HBJZ

Dan is er tevens een bijzondere situatie bij de gemeente Zaltbommel

Bij de gemeente Zaltbommel speelt een vrijstelling van de vergunningplicht i v m een bedrijfsterrein De toelichting wijziging Wtb vermeldt

Op kaartblad 057 is een bedrijventerreinen bij Haaften en Zaltbommel aangewezen onder artikel 6 16 Waterbesluit Dit betreffen hoogwatervrij

vergunde hooggelegen en dichtbebouwde bedrijventerreinen Dit terreinen zijn aangewezen onder artikel 6 16 van het Waterbesluit De locaties liggen
in de stroomiuwte waardoor dit geen effectieve plek is voor het realiseren van toekomstige rivierverruiming
Voor de bedoelde vrijstelling is wijziging van het Waterbesluit noodzakelijk Aan de gemeente zijn al meermalen uitspraken gedaan over de

inwerkingtreding
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Advies is dat DGWB beleids en procesverantwoordelijke en account voor het bestuurlijk overleg overlegt met de gemeente RWS en ILT omtrent de

mogelijkheden om vooruitlopend op de wijziging van het Waterbesluit een vergunning onder het vigerende Waterbesluit te verlenen dan wel de aanleg
te gedogen onder voorwaarden

Advies HBJZ

1 Afhankelijk van de problemen die tijdelijke discrepanties opieveren dit dient door DGWB en RWS te worden beoordeeld kan ervoor worden gekozen
de wijzigingen Wtr en BGR per 1 juli van kracht te laten worden dan wel het gehele pakket tegelljk met de wijziging van het Wtb van kracht te laten

worden 1 januari 2021 dan wel zo spoedig mogelijk daarna

Vanwege eenduidigheid van regelgeving uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid heeft het laatste de voorkeur van HBJZ

2 Geadviseerd wordt verder dat DGWB beleids en procesverantwoordelijke en account voor het bestuurlijk overleg overlegt met de gemeente RWS

en ILT omtrent de mogelijkheden om vooruitlopend op de wijziging van het Waterbesluit een vergunning onder het vigerende Waterbesluit te verlenen

dan wel de aanleg te gedogen onder voorwaarden
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Wtb BGR^Wtr SAMEWLOOP

Wtr en Wtb

SAMENLOOP

BGR met Wtb

of WtrBijI II BijI III

KWAN

BijI IV

BEHEER

BijI IV

BEHEERKWAL

kaart locatie kaart locatie kaart locatie kaart locatie kaart locatie

Zuid NL Zuld NL Zuid NL Zuid NL

002 Eijsden
Maastricht

Wezep

002 Maastricht Janee

Maas 2 Maas 2

niet Maas 9

009

Maas 9

niet Maas 2

Stevens

weert

009

Maas 9

Steve ns

weert

Janee

010 Stevens

weert Thorn

010 Steve ns

weert Thorn

Janee

Maas 10 Maas 10

020 ^ Maashees 020 Maashees Janee

Maas 20 Maas 20

023 Gennep 023 Gennep janee

Maas 23 Maas 23

Zuid

Wiliems

338

vaart

Den Bosch

Veghel

Zuid118

Wiliems

vaait

Den Bosch

Veghel

Bij de wijziging van 1 Juli 2020 van de BGR isgebruik gemaakt van de volgende bronnen

Kaarten behorend bij de Beieidsregeis vensie 1 april 2017

Beheergrenzen waterstaatkundig beheer Rijkswaterstaat Waterregeiing bijiage iV versie 1 Januari 2020

Gebieden diezijn vrijgesteld van de vergunningpiicht voor het gebruik van de Rijkswaterstaatswerken Waterbesiuit bijiage IV versie 1 Juli 2020

Aanwijzing stroomvoerend bergend regime voor nieuwegebieden Rijkswaterstaat werkgroep rivierbeheer waarin vertegenwoordigers van de regionaie diensten van Rijkswaterstaat en de Corporate Dienst

zitting hebben

Lijn hoogwaterkerende gronden en kades Limburg Beieidsregeis versie 17 december 2009

Achtergrond lichtgrijze canvas RD inclusief labels Esri Nederland

^ Niet in toelichting genoemd

205057 0309



Wtb BGR^Wtr SAMEWLOOP

Wtr en Wtb

SAMENLOOP

BGR met Wtb

of WtrBijI II BijI III

KWAN

BijI IV

BEHEER

BijI IV

BEHEERKWAL

kaart locatie kaart locatie kaart locatie kaart locatie kaart locatie

Wilhelmina

kanaal

Tilburg

125

West NL ZuidWest NL West NL West NL

Zuid Zuid Zuid

Amercentrale

Geertru i

denberg

Amercentrale

Geertruiden

berg

036 036

Brabantse

Biesbosch 2

janee

Brabantse

Biesbosch 2

40 038 Lage Zwaluwe ja 038 Lage Zwaluwe jaLage

Zwaluwe Dordtsche

Biesbosch 2

Dordtsche

Biesbosch 2

43 Hollandsch

Diep

Numans

gors

041 Numansgors ja 041 Numansgors Ja
Hollands Diep 3 Hollands

Diep
Numans

gors

Haringviiet
Stellendarm

Haringviiet
Stellendam

Waarschijn Stellendam Waarschijnlijk50 045 045

Haringviiet 4 lijk Haringviiet
Kaartbeelden

Wtb BGR

konien niet

overeen met

Wtr betreft

Stellendam

4

51 Haringviiet

Stellerdam

045 Stellendam Waarschijn 045 Stellendam idem

Haringviiet 4 lijk Haringviiet
4

TolkamerTolkamer Ja047

Bovenrijn 1

047nee

Bovenrijn 1

205057 0309



Wtb BGR^Wtr SAMEWLOOP

Wtr en Wtb

SAMENLOOP

BGR met Wtb

of WtrBijI II BijI III

KWAN

BijI IV

BEHEER

BijI IV

BEHEERKWAL

kaart locatie kaart locatie kaart locatie kaart locatie kaart locatie

059

Boven

Merwede

Boven

Hsrdinxveld

059 Boven

Merwede

Boven

Hardinxveld

Janee

140^ Hardinxveld

Giessendam

ja Hardinxveld

Giessendam

ja060

Nieuwe

Merwede

060

Mieuwe

Merwede

Ojde Maas

Dordrecht

Dordrecht ja Dordrecht ja141 063 063

Oude Maas 1 Oude Maas

1

142 Noord

Hendrik Ido

Ambacht

062 Hendrik Ido

Ambacht

ja 062 Hendrik Ido

Ambacht

Ja
Noord Noord

051 Waal 2 Nijmegen 051 Nijmegen janee

Waal 2

057 Waal 8 Haaften en

Zaltbommei

057 Waal S Haaften en

Zaltbommei

janee

Arnhem Arnhem067

Nederrijn 1

067

Nederrijn 1

janee

Renkum Renkum ja068 068

Nederrijn 2

nee

Nederrijn 2

069 Lienden

Rhenen

Lienden

Rhenen

ja069nee

Nederrijn 3 Nederrijn 3

Lek 075 Lek 4 Langerak
Schoonhoven

075 Lek 4 Langerak
Schoonhoven

156 Ja ja

Langerak
Schoon-

hoven

157 Lek 076 Ammerstol Ja 076 Ammerstol ja
Lek 5Ammerstol Lek 5

^ Wel kaarten niet in artikelen wijzigingsregeling genoemd idem 141

205057 0309



Wtb BGR^Wtr SAMEWLOOP

Wtr en Wtb

SAMENLOOP

BGR met Wtb

of WtrBijI II BijI III

KWAN

BijI IV

BEHEER

BijI IV

BEHEERKWAL

kaart locatie kaart locatie kaart locatie kaart locatie kaart locatie

Lek Krimpen ad ja Krimpen ad ja158 077 077

Krimpen ad Lek 6 Lek Lek 6 Lek

Lek

Hoilandse

IJssel

Capelie ad

IJssel

Capelie ad

IJssel

159 105 ja
Holla ndsche

IJssel 1

166 Hoilandse

Ijssel
Moor

drecht

Gouderak

106 Moordrecht

Gouderak

ja
Hoilandse IJssel

2

167 Hoilandse

IJssel

Capelie ad

IJssel

105

OostNL Oost NL Cost NL Oost NL

Doesburg 084 IJssel 2 Doesburg ja086 nee

Ijssel 2

Meppeler

diep en

gemaal
Zedemuden

201

Genemuiden

Meppeler

diep en

gemaal

Zedemuden

202

Meppel

ja098 Kampen 098 Kampennee

Ijssel 16IJssel 14

205057 0309



Wtb BGR^Wtr SAMEWLOOP

Wtr en Wtb

SAMENLOOP

BGR met Wtb

of WtrBijI II BijI III

KWAN

BijI IV

BEHEER

BijI IV

BEHEERKWAL

kaart locatie kaart locatie kaart locatie kaart locatie kaart locatie

ja099 Kampen 098 Kampennee

IJssel 16IJssel 15

Hasselt Hasselt101 100 janee

Zwartewater 2 Zwarte

water 2

102 Genemuiden 101 Genemuiden Janee

Zwartewater 3 Zwarte-

water 3

ja103 Zwaite Meer 102 Zwarte

Meer 1

Zwaite rr leernee

Zwarte Meer 1

104 Zwarte Meer 103 Zwarte

Meer 2

Zwarte Meer janee

Zwarte Meer 2

WestNL

Noord

West NL

Noord

West NL

Noord

Amsterdam Amsterdam Amsterdam177 177 177

Amsterdam Amsterdam Amsterdam178 178 178

Amsterdam Amsterdam Amsterdam179 179 179

Amsterdam Amsterdam Amsterdam180 180 180

205057 0309



HBJZ10 2e

Van

Verzonden

Aan

10 2e HBJZ

maandag 15 iuni 2020 18 15

10 2q 10K2e | I DGRW |ri0X2^0 2eK1iroj^inN1
} HBJZ

15062020 Wijziging Waterbesluit 2021 graag medio deze weekjullie check en

data kaarten aanpassen

15062020 Wijziging Waterbesluit 2021 DOCX 11062020 tabel kaarten

LAATSTLAATST docx 11743 pdf

1Q | 10 2e || CD
10 2eCC HBJZ10 2e

Onderwerp

Bijiagen

U rgentie Hoog

Zie bijgaand een nieuwe versie van de wijziging van het Waterbesluit

Graag juliie check op juistheid en voiiedigheid
Ik heb de kaarten gecontroleerd die zijn wel voiiedig maar gedateerd 1 januari 2019

Daarna vraag ik de HBJZ wetgevingstoets aan ais ookt iQK^ejakkoord is

We kunnen gebruik maken van eerder ambteiijk ATR bericht en RWS stukken i p v een HUF toets die toch al niet

gebruikelijk was bij kaartwijzigingen

Procedure na de toets zie bijgaand Kiwi overzicht met pianning

Procedure naar CFEZIL ioopt via DGWB met hulp HBJZ en RWS

Procedure naar ministerraad en RvSt gaat via HBJZ

Deze wijziging moet ook worden verwerkt in de amvb s onder de Omgevingswet Bkl l iQ 2e| kun jij dit svp

doorgeven aan juliie Ow cobrdinator

Ais deze AMvB s ai zijn vastgesteld zuilen deze wijzigingen mee moeten in een wijzigingsbesiuit

iQ 2e
^
we hebben heiaas ook een nieuwe set kaarten nodig deze zijn nog gedateerd 1 januari 2019 Dat moet

worden 1 januari 2021 Hopeiijk lukt dat met enkeie weken

Tot zover bij vragen graag even contact en iaten we eikaar verder op de hoogte houden zo of telefonisch

Verder is er deze week overieg over de samenioop met wijzigingen BGR en Wtr zie mail vanti0 2ejen bijgaand
overzicht

Groeten

10 2e

10 2e

10 2e

1
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Wijziging
en IV wijziging Waterbesluit 2021

van het Waterbesluit in verband met actualisering van bijlagen III

Regeling

Keten ID 11743

Titel is tevens citeertitel Nee

Status Voorlopig

Type regeling

Rijks

Eerste ondertekenaar

AMvB

Nee

Minister lenW

Medeondertekenaars

Automatische metadata

Einddatum dossier

Ingevoerd door Ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat

Ingevoerd op

Laatste bewerking op

15 06 2020

15 06 2020 14 16

Prioriteit en inwerkingtreding

Regeerakkoord

Implementatie

Prioriteit

Nee

geen implementatie

1

Deadline inwerkingtreding

Geplande datum inwerkingtreding

Bij KB

01 01 2021

01 12 2021

Nee

Dossier kenmerken

Departementaal nummer

Kamerstuknummer

CWKB dossiertype

Reikwijdte Europees Nederland

Samenvatting

Dit besluit wijzigt bijlagen III en IV bij het Waterbesluit In bijiage III vervalt de aanwijzing de sluis te

Engelen als rijkswaterstaatswerk In bijiage IV warden gebieden aangewezen waar paragraaf 6 van

hoofdstuk 6 van het Waterbesluit met het opschrift Gebruik van rijkswaterstaatswerken niet van

toepassing is In beginsel gelden op grond van die paragraaf voor het gebruik van Rijkswaterstaatwerken

waaronder het rivierbed een vergunningplicht op grond van artikel 6 12 van het Waterbesluit of

algemene regels op grond van artikel 6 15 van het Waterbesluit In het Waterbesluit spedfiek in artikel

6 16 eerste lid in combinatie met bijiage IV bij het Waterbesluit is ten aanzien van sommige gebieden

bepaald dat de eerdergenoemde vergunningplicht en algemene regels voor het gebruik van

rijkswaterstaatswerken niet nodig zijn De reden daarvoor is over het algemeen dat de betreffende

gebieden van ondergeschikt waterstaatkundig belang zijn waardoor daar geen strakke regie door middel

van een vergunningplicht of algemene regels nodig is Door de aanwijzing van gebieden in bijiage IV bij

het Waterbesluit gelden de vergunningplicht en algemene regels dus niet In het onderhavige besluit zijn

21 kaartbladen uit bijiage IV bij het Waterbesluit gewijzigd en zijn 11 kaartbladen toegevoegd

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
205056 0310
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Opschrift

Wijziging van het Waterbesluit in verband met actualisering van bijlagen III en IV wijziging 2021

Wetgevingskalender

Pubiicatiemoment Aanvang fase Ministerraad akkoord

nog niet bekrachtigd

Onderwerp

Datum laatste pubiicatie

Datum eerste pubiicatie

Datum intrekking pubiicatie

Datum afkeuring

Wachtdagen

Automatische updates

Pubiicatie op Wetgevingskalender

Gekoppeld implementatiemiddel

Aantal documenten versies

Waarvan openbaar maken

Waarvan publicabel

Waarvan gepubliceerd

Nee

0

0

0

0

Reden pubiicatie

Publiekssamenvatting

Gelijk aan samenvatting

Capaciteit

200 uurToegewezen capaciteit

Departementale velden

Afdeling

Al en Nalevingskosten

Beieidsdirectie

WIO

neutraal

Waterkwaiiteit Ondergrond en Marlen

DG DGWB

BES regeigeving Nee

Startnota Ja

Rijksbrede rapportage

Opnemen in RWP Nee

Thema

Opmerking

Sortering RWP

Bezuiniging

Ad hoc 1

Ad hoc 2

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
205056 0310
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Ad hoc 3

fWBA nummmers

Begrotingsartikel

Behandelen voor TK

Behandelen voor EK

Voortgang en opmerkingen

Huidige fase Interne voorbereiding

Algemene opmerking

Dit betreft herstart van project 10127 dat om onbekende redenen na CFEZIL behandeling voorjaar 2019

is stilgevallen

Interne voorbereiding

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Intern concept gereed 17 06 2020

Consultatie en toetsing

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

01 07 2020Interne wetgevingstoets Nee

Voorportaal onderraad en ministerraad

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Ministerraad akkoord 04 09 2020

Ministerraad akkoord nog niet bekrachtigd

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van

State

Advies Raad van State uitgebracht

Nader rapport RvS gereed

Bekrachtiging

18 09 2020

15 10 2020

02 11 2020

16 11 2020

Bekendmaking en inwerkingtreding

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Bekendmaking

Inwerkingtreding

01 12 2020

01 12 2021

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
205056 0310
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Medewerkers eigen organisatie

Rol Telefoon E mailNaam

Eerst verantwoordelijke

wetgeving

Bminienw nl5 2 10 2e

Betrokkenen

5^ 10 2e iIdGWB

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
205056 0310
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Wijziging
en IV wijziging Waterbesluit 2021

van het Waterbesluit in verband met actualisering van bijlagen III

Regeling

Keten ID 11743

Titel is tevens citeertitel Nee

Status Voorlopig

Type regeling

Rijks

Eerste ondertekenaar

AMvB

Nee

Minister lenW

Medeondertekenaars

Automatische metadata

Einddatum dossier

Ingevoerd door Ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat

Ingevoerd op

Laatste bewerking op

15 06 2020

15 06 2020 14 16

Prioriteit en inwerkingtreding

Regeerakkoord

Implementatie

Prioriteit

Nee

geen implementatie

1

Deadline inwerkingtreding

Geplande datum inwerkingtreding

Bij KB

01 01 2021

01 12 2021

Nee

Dossier kenmerken

Departementaal nummer

Kamerstuknummer

CWKB dossiertype

Reikwijdte Europees Nederland

Samenvatting

Dit besluit wijzigt bijlagen III en IV bij het Waterbesluit In bijiage III vervalt de aanwijzing de sluis te

Engelen als rijkswaterstaatswerk In bijiage IV warden gebieden aangewezen waar paragraaf 6 van

hoofdstuk 6 van het Waterbesluit met het opschrift Gebruik van rijkswaterstaatswerken niet van

toepassing is In beginsel gelden op grond van die paragraaf voor het gebruik van Rijkswaterstaatwerken

waaronder het rivierbed een vergunningplicht op grond van artikel 6 12 van het Waterbesluit of

algemene regels op grond van artikel 6 15 van het Waterbesluit In het Waterbesluit spedfiek in artikel

6 16 eerste lid in combinatie met bijiage IV bij het Waterbesluit is ten aanzien van sommige gebieden

bepaald dat de eerdergenoemde vergunningplicht en algemene regels voor het gebruik van

rijkswaterstaatswerken niet nodig zijn De reden daarvoor is over het algemeen dat de betreffende

gebieden van ondergeschikt waterstaatkundig belang zijn waardoor daar geen strakke regie door middel

van een vergunningplicht of algemene regels nodig is Door de aanwijzing van gebieden in bijiage IV bij

het Waterbesluit gelden de vergunningplicht en algemene regels dus niet In het onderhavige besluit zijn

21 kaartbladen uit bijiage IV bij het Waterbesluit gewijzigd en zijn 11 kaartbladen toegevoegd

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
205051 0311
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Opschrift

Wijziging van het Waterbesluit in verband met actualisering van bijlagen III en IV wijziging 2021

Wetgevingskalender

Pubiicatiemoment Aanvang fase Ministerraad akkoord

nog niet bekrachtigd

Onderwerp

Datum laatste pubiicatie

Datum eerste pubiicatie

Datum intrekking pubiicatie

Datum afkeuring

Wachtdagen

Automatische updates

Pubiicatie op Wetgevingskalender

Gekoppeld implementatiemiddel

Aantal documenten versies

Waarvan openbaar maken

Waarvan publicabel

Waarvan gepubliceerd

Nee

0

0

0

0

Reden pubiicatie

Publiekssamenvatting

Gelijk aan samenvatting

Capaciteit

200 uurToegewezen capaciteit

Departementale velden

Afdeling

Al en Nalevingskosten

Beieidsdirectie

WIO

neutraal

Waterkwaiiteit Ondergrond en Marlen

DG DGWB

BES regeigeving Nee

Startnota Ja

Rijksbrede rapportage

Opnemen in RWP Nee

Thema

Opmerking

Sortering RWP

Bezuiniging

Ad hoc 1

Ad hoc 2

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
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Ad hoc 3

fWBA nummmers

Begrotingsartikel

Behandelen voor TK

Behandelen voor EK

Voortgang en opmerkingen

Huidige fase Interne voorbereiding

Algemene opmerking

Dit betreft herstart van project 10127 dat om onbekende redenen na CFEZIL behandeling voorjaar 2019

is stilgevallen

Interne voorbereiding

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Intern concept gereed 17 06 2020

Consultatie en toetsing

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

01 07 2020Interne wetgevingstoets Nee

Voorportaal onderraad en ministerraad

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Ministerraad akkoord 04 09 2020

Ministerraad akkoord nog niet bekrachtigd

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van

State

Advies Raad van State uitgebracht

Nader rapport RvS gereed

Bekrachtiging

18 09 2020

15 10 2020

02 11 2020

16 11 2020

Bekendmaking en inwerkingtreding

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Bekendmaking

Inwerkingtreding

01 12 2020

01 12 2021

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
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Medewerkers eigen organisatie

Rol Telefoon E mailNaam

Eerst verantwoordelijke

wetgeving

Bminienw nl10 2e 10 2e

Betrokkenen

10H[ 1QK10 2e | DGWB [
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t

Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister lenW Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIO

Rijnstraat 8

Den Haag

postbjs 20901

2500 EX Den Haag

Mederland

Contactpersoon

10 2e

Deslisnota M 31 016 JTTD 12eH

I 10K2e jlminienw nl

Wijziging Waterregeling per 1 juli 2020
Datum

16 juni 2020

Kenmerk

IENW BSK 2020 1050S1

Bijlage N

3

Inleiding

Hierbij wordt u ter vaststeliing een ontwerp van een wijziging van de

Waterregeling aangeboden in verband met een aanpassing van de

kaartbijiagen Enkele kaarten waarop de grenzen zijn aangegeven van de

oppervlaktewateriichamen en zijwateren waarover het Rijk waterkwaliteits

waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer voert dienen te worden

geactualiseerd

Geadviseerd besluit

Indien akkoord adviseer ik u de regeling en de bijbehorende toelichting te

ondertekenen

Beslistermijn
In verband met de gewenste inwerkingtreding van de regeling per 1 juli a s

wordt u verzocht om v66r 26 juni 2020 de stukken te ondertekenen

Argumentatie

Aanleiding voor de wijzigingsregeling is een actualisatie van bijiagen II III en

IV van de Waterregeling De bijiagen bevatten kaarten die de grenzen

aangeven van oppervlaktewateriichamen en zijwateren waarover het Rijk het

waterkwaliteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer voert en het

beheer van drogere oevergebieden De kaarten dienen regelmatig te worden

geactualiseerd omdat de beheergrenzen kunnen wijzigen als gevolg van onder

meer technische correcties beheeroverdrachten door overeenkomsten en de

uitvoering van werkzaamheden in de beheergebieden De laatste wijziging van

de kaartbijiagen was per 1 januari jl
De met deze wijziging van de Waterregeling deels samenhangende wijziging
van het Waterbesluit wordt binnenkort in procedure gebracht

Politieke context

Pagina 1 van 2
Toetspool akkoord d d 16 juni 2020

205025 0312



Geen De wijzigingen zijn afgestemd met de betrokken bestuursorganen en de

gevolgen voor de burgers en bedrijven zijn gering De wijzigingen zuiien ook

geen gevolgen hebben voor de administratieve lastendruk of uitvoeringsiasten
van overheden

Kader

Op grond van het Waterbesiuit kunnen bij ministerieie regeling

beheergrenzen worden vastgelegd waarbinnen het Rijk beheerder is

RSW controieert regeimatig de grenzen Door RWS wordt naar

aanleiding van de controles verzocht noodzakeiijke wijzigingen door te

voeren

Krachtenveldf afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

De wijzigingen zijn door RWS afgestemd met de betrokken overheden

De besluitvorming daaromtrent is geheei afgerond
De wijzigingen hebben op zichzelf geen financiele gevolgen

De Hoofddirectie bestuurlijke en juridische zaken

10 2e

Pagina 2 van 2
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HBJZ10 2e

10 2eVan

Verzonden

Aan

HBJZ

dinsdag 16juni 2020 16 39

HBJZtoetspool
CC } HBJZ

gaarne spoedtoets 17062020 Wijziging Waterbesluit 2021

17062020 Wijziging Waterbesluit 2021 DOCK 16062020 wijziging Waterbesluit

Toetspoolformulier 2019 docx BWBR0026872 geldend_van_01 01 2019

_tm_heden_zichtdatum_29 05 2020 rtf Waterbesluit 2018_002 Maas 2 PDF

stb 2016 345 pdf

10 2e

Onderwerp
Bijlagen

Urgentie Hoog

Beste collega

Graag een pragmatische spoedtoets op bijgaand ontwerp Zie svp de toelichting op het toetsformulier

Voor vragen graag even contact 06| 1Q 2^

T i is bijgevoegd een kaart als voorbeeld

Dank en groeten

10 2e

1
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t

Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIO

Contactpersoon

10 2e

M 31 Q 6f iOK2e
I 1UK2e| Bminienw nl

Datum

16 juni 2020

Kenmerk

IENW BSK 2020 99S19

Bijlage N

Deslisnota
Wijziging Beieidsregels grote rivieren

4

Inleiding
In verband met de realisatie van een aantal maatregelen uit het programma

Ruimte voor de Rivier en andere correcties dienen de kaarten behorend bij de

Beieidsregels grote rivieren Bgr per 1 juli 2020 te worden gewijzigd Het

daartoe benodigde wijzigingsbesluit wordt u hierbij ter vaststelling voorgelegd

Geadviseerd besluit

Indien akkoord het wijzigingsbesluit en de toelichting te ondertekenen

Beslistermijn
Het is wenselijk dat u het besluit en de toelichting v66r 26 juni 2020 tekent

Argumentatie
Dit besluit vervangt de overzichtskaart en alle kaartbladen van bijiage I bij de

Bgr De kaarten geven het toepassingsbereik van de Beieidsregels weer en het

gedeelte van het rivierbed dat wordt aangemerkt als stroomvoerend en

bergend regime De kaartbladen zijn voor het laatst geheel geactualiseerd in

juli 2015 in april 2017 zijn er nog enkele kaartbladen gewijzigd In de

afgelopen jaren zijn er grote en kleinere wijzigingen doorgevoerd in de kaarten

in bijiage IV bij het Waterbesluit en de kaarten in bijiage IV bij de

Waterregeling Met deze wijziging worden alle kaartbladen geactualiseerd
voorzien van een geactualiseerde achtergrond en worden er enkele

inhoudelijke wijzigingen aangebracht Deze wijzigingen zijn met bijgevoegde

wijziging ook verwerkt in de kaarten van bijiage I bij de Bgr

Tijdige aanpassing van de kaarten bij de Bgr is noodzakelijk om ongewenste

ontwikkelingen in nieuwe delen van het rivierbed te kunnen tegengaan

Kader

• Het Barro geeft aan in welke delen van het rivierbed beperkingen gelden
ten aanzien van de vaststelling van ruimtelijke besluiten

• Wijzigingen van de Waterwet het Waterbesluit de Waterregeling en het

Pagina 1 van 2
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Barro hebben reeds plaatsgevonden
• De Bgr en de genoemde regelgeving moeten in overeenstemming zijn

Krachtenveld afstemming juridische implicaties
• Er is sprake van technische aanpassingen die reeds in andere kaders

bestuuriijk zijn afgestemd op basis van onherroepeiijke besluiten

• RWS heeft de wijziging verzocht en de wijziging is met RWS afgestemd
• Zonder wijziging is er sprake van een inconsistentie in de regelgeving

waardoor compiicaties kunnen optreden bij de beoordeling van

vergunningaanvragen en de veriening van vergunningen door RWS

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e
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1 HBJZ10 2eVan

Aan 10 2e I DGWB nOK2fam21 ] DGRWf raB210 2^1Cag|B N1

10 2e ^BJZ | pO 2ey
Concept afspraken 16 juni 2020 wijziging Wtr BGR Wtb

woensdag 17 juni 2020 17 47 00

11743 pdf

1706 n 0 Wiiyininn Waferhesluit 7071 DOCX

Oiffl Qj 2e^ cDl

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Bests| 10 2e [ || 10 2e |^ I 1Q 2e en | 1Q 2e |

Onderstaand de concept afspraken van gisteren

Graag juilie reactie of het zo goed en volledig is verwoord

Het ontwerpbesluit wijziging Waterbesluit ligt inmiddels bij de HBJZ toetspool

Aan DGWB de vraag om behandeling van het ontwerpbesluit voor de CFEZIL aan te gaan
melden bij het secretariaat uiterlijk half augustus ministerraad 4 sept en daarvoor de

aanbiedingsformulieren en nota te gaan voorbereiden graag de datum en stukken met

ons en RWS delen wij zulien hetzelfde doen met de stukken die wij maken naast het

ontwerpbesluit toetsfase

HBJZ gaat hetzelfde doen voor

Behandeling onderraad mlnlsterraad

Voordracht Raad van State

Aan I0 2e de vraag om te zorgen voor een update van de kaarten met datum 1 januarl 2021

vol edigheidshalve had je al toegezegd

Dank en groeten

10 C2e

10 2e

Mlnisterle van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Afdeling Water en Infrastructuur

Rijnstraat 8| 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

M 1Q 2e

13 minienw nl10 2e

Conclusles bespreking 16 juni 2020 m b t wijziging Waterbesluit actualisering bijiagen III en

IV

Deelnemers
10 2e ^DGWB

DGWB

BJZ vz

RWS

7RWS
“

HBJZ

10 2e b 2e

f10H2e
■ 2e

1QX2e M2e

10 2e

Conclusles

1 Wijziging Beleidsregels grote rivieren en wijziging Waterregeling kunnen

inwerking treden per 1 juli 2020
Deze hoeven niet te wachten op de wijziging van het Waterbesluit De wijzigingen voor

Dost NL zijn reeds verwerkt in de wijziging van de Waterregeling per 1 januari 2020 De

wijzigingen van de Wtr en BGR omvatten ook meer dan alleen de wijzigingen die ook in

het Waterbesluit terugkomen Uitstel kan daarvoor weer problemen geven Het niet

geheel synchroon lopen van de wijzigingen is vig RWS niet al te problematisch en vaker

205098 0316



gebeurd in de praktijk lost zich dit tot dusver in het algemeen wel op en de

overgangsbepaling is hierbij ook behuipzaam
Afspraak HBJZ zorgt voor aanlevering stukken aan de Minister voor

inwerkingtreding per 1 juti

Uit email DBO

De minister is met reces vanaf ongeveer 13 juli tot en met ongeveer 9

augustus De staatssecretaris is met reces van 20 juii t m 20 augustus
De Tweede Kamer is met reces van 3 juli tot en met 31 augustus
Nota s en tekenstukken waarvan gewenst is dat deze v66r het reces

van de Tweede Kamer en het reces van de minister en de

staatssecretaris worden afgedaan

Bestuursondersteuning worden aangeleverd

2 Wijziging van het Waterbesiuit kan per 1 januari 2021 in werking treden

In de planvormingfase die samenloopt met de wijziging van het bestemmingsplan lijkt
inwerkingtreding van de wijziging Waterbesiuit per 1 januari nog niet tot grote
probiemen voor de ontwikkeling van het betrokken gebied in Zaltbommel te leiden

ondanks de vertraging tot dusver Gedogen van bouwen zal vig RWS nog niet speien in

deze fase Inwerkingtreding met terugwerkende kracht lijkt niet wenselijk want is niet

nodig voor de planontwikkeling en kan andere complicaties veroorzaken

Afspraken
1 | io 2e | belt io {2e ^van de gemeente Zaltbommel om hem te informeren

over de afspraKen en net verdere proces
2 DGWB en RWS houden samen verder actief contact met de gemeente in de

verdere procedure

]doet vanuit HBJZ deze procedure verder3 10 2e

3 Informeren minister

Het is wenselijk de minister te informeren Dit kan door een QenA voor het AO Water

mocht dit daar gaan speien vragen m b t Zaltbommel De beslisnota t b v de

wijziging Wtr en BGR zal snel uitmoeten het lijkt daarom wenselijk een aparte
informerende nota van DGWB op te stellen

205098 0316
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Wijziging
en IV wijziging Waterbesluit 2021

van het Waterbesluit in verband met actualisering van bijlagen III

Regeling

Keten ID 11743

Titel is tevens citeertitel Nee

Status Voorlopig

Type regeling

Rijks

Eerste ondertekenaar

AMvB

Nee

Minister lenW

Medeondertekenaars

Automatische metadata

Einddatum dossier

Ingevoerd door Ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat

Ingevoerd op

Laatste bewerking op

15 06 2020

15 06 2020 14 16

Prioriteit en inwerkingtreding

Regeerakkoord

Implementatie

Prioriteit

Nee

geen implementatie

1

Deadline inwerkingtreding

Geplande datum inwerkingtreding

Bij KB

01 01 2021

01 12 2021

Nee

Dossier kenmerken

Departementaal nummer

Kamerstuknummer

CWKB dossiertype

Reikwijdte Europees Nederland

Samenvatting

Dit besluit wijzigt bijlagen III en IV bij het Waterbesluit In bijiage III vervalt de aanwijzing de sluis te

Engelen als rijkswaterstaatswerk In bijiage IV warden gebieden aangewezen waar paragraaf 6 van

hoofdstuk 6 van het Waterbesluit met het opschrift Gebruik van rijkswaterstaatswerken niet van

toepassing is In beginsel gelden op grond van die paragraaf voor het gebruik van Rijkswaterstaatwerken

waaronder het rivierbed een vergunningplicht op grond van artikel 6 12 van het Waterbesluit of

algemene regels op grond van artikel 6 15 van het Waterbesluit In het Waterbesluit spedfiek in artikel

6 16 eerste lid in combinatie met bijiage IV bij het Waterbesluit is ten aanzien van sommige gebieden

bepaald dat de eerdergenoemde vergunningplicht en algemene regels voor het gebruik van

rijkswaterstaatswerken niet nodig zijn De reden daarvoor is over het algemeen dat de betreffende

gebieden van ondergeschikt waterstaatkundig belang zijn waardoor daar geen strakke regie door middel

van een vergunningplicht of algemene regels nodig is Door de aanwijzing van gebieden in bijiage IV bij

het Waterbesluit gelden de vergunningplicht en algemene regels dus niet In het onderhavige besluit zijn

21 kaartbladen uit bijiage IV bij het Waterbesluit gewijzigd en zijn 11 kaartbladen toegevoegd

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
205098 0316
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Opschrift

Wijziging van het Waterbesluit in verband met actualisering van bijlagen III en IV wijziging 2021

Wetgevingskalender

Pubiicatiemoment Aanvang fase Ministerraad akkoord

nog niet bekrachtigd

Onderwerp

Datum laatste pubiicatie

Datum eerste pubiicatie

Datum intrekking pubiicatie

Datum afkeuring

Wachtdagen

Automatische updates

Pubiicatie op Wetgevingskalender

Gekoppeld implementatiemiddel

Aantal documenten versies

Waarvan openbaar maken

Waarvan publicabel

Waarvan gepubliceerd

Nee

0

0

0

0

Reden pubiicatie

Publiekssamenvatting

Gelijk aan samenvatting

Capaciteit

200 uurToegewezen capaciteit

Departementale velden

Afdeling

Al en Nalevingskosten

Beieidsdirectie

WIO

neutraal

Waterkwaiiteit Ondergrond en Marlen

DG DGWB

BES regeigeving Nee

Startnota Ja

Rijksbrede rapportage

Opnemen in RWP Nee

Thema

Opmerking

Sortering RWP

Bezuiniging

Ad hoc 1

Ad hoc 2

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
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Ad hoc 3

fWBA nummmers

Begrotingsartikel

Behandelen voor TK

Behandelen voor EK

Voortgang en opmerkingen

Huidige fase Interne voorbereiding

Algemene opmerking

Dit betreft herstart van project 10127 dat om onbekende redenen na CFEZIL behandeling voorjaar 2019

is stilgevallen

Interne voorbereiding

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Intern concept gereed 17 06 2020

Consultatie en toetsing

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

01 07 2020Interne wetgevingstoets Nee

Voorportaal onderraad en ministerraad

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Ministerraad akkoord 04 09 2020

Ministerraad akkoord nog niet bekrachtigd

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van

State

Advies Raad van State uitgebracht

Nader rapport RvS gereed

Bekrachtiging

18 09 2020

15 10 2020

02 11 2020

16 11 2020

Bekendmaking en inwerkingtreding

Datum

gepland

Datum

gerealiseerd ResultaatMijipaal

Bekendmaking

Inwerkingtreding

01 12 2020

01 12 2021

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
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Medewerkers eigen organisatie

Rol Telefoon E mailNaam

Eerst verantwoordelijke

wetgeving

Bminienw nl10 2e 10 2e

Betrokkenen

10 2e I DGWB| Tl0 2e RWS

https kiwi kc wetgeving n1 Zaak Factsheet l 1743 15 6 2020
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}hbjz10 2eVan

Aan 1 HBJZ10 ^
10 2eCc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

akkoord toetspool wijz Waterbesluit toetspoolformiilierwijz Waterbesluit bijlagen juri20

donderdag 18 jutii 2020 11 11 22

toetspoQlformulierwiiz Waterbesluitf’biilacenlijniZO docx

Goedemorgen I0 2e

Bij deze akkoord toetspool op de desbetr wijz van bet Waterbesluit wijz bijiagen Zonder

afbreuk te willen doen aan de eerdere rel opmerklngen vaij [iQ 2ey~| kljk daar wellicht ook nog

een keer goed naar

ZIe nog onderstaande signaalpuntjes

buiten verzoek

Groeten en succes met bet vervolgl
10 {2e

10 2 g 11 1
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nOK^^e ^ fDNIVan

Aan

Onderwerp

Datum

HBJZ 10 2®7222elf DGRW10 2e

RE 25062020 Wijziging Waterbesluit^ZOZT

woensdag 24juni 2020 08 59 35

Ik heb geen opmerkingen meer op deze tekst

Groeten
10 2e

| minienw nlVan ■ HBJZ 1 10 2^10 2e

Verzonden dinsdag 23 juni 2020 17 31

Aan ONI0 2d i0 2e ] [ dGRW | I0 2e Pminienw nl

l io 2e [5 rws nl

Onderwerp 25062020 Wijziging Waterbesluit 2021

10 2e

En dan de laatste tekst dit is wat mij betreft de CFEZIL tekst tenzij er nog iets tout is

Groeten

10 2e

205080 0319



HBJZ10 2e

Van

Verzonden

Aan

10 2e I DGWB

donderdag 25juni 2020 14 37

1QK2eK10 2e | DGRW 10 2eHBJZ10 2e

10 2e | HBJZ

|rTTO2^0 2e plll ^ONJ

RE Graag p o reactie op beslisnota HPE Records Manager SUBDOSSIER 4 BSK

IENW BSK 399426 wijziging Waterbesluit 2021 MINISTERRAAD EN

VOORDRACHT

CC DBO10 2e

Onderwerp

Ha| 10 2e |

Ik ben akkoord Hoeft niet meer via mij in HPRM

Je kan deze mail gebruiken

Gr 10 2e

Oorspronkelijk bericht

Van HBJZ 1 I0 2e pminienw nl

Verzonden donderdag 25 juni 2020 13 01

Aan

1 io 2e ~^minienw nl io 2e

CCjnO 2e]|Q 2e ie3^DN 10 2er

| 10 2e |@minienw nl

Onderwerp Graag p o reactie op beslisnota HPE Records Manager SUBDOSSIER 4 BSK IENW BSK 399426

wijziging Waterbesluit 2021 MINISTERRAAD EN VOORDRACHT

Urgentie Hoog

10 2e

10 2e] l0 2e n DGRW | 10K2e pminienw nb ^ UQ Pe

3 HBJZ [ I0 2e | minienw nl

^rws nl [

DGWB

] DBO10 2e

10 2e |[| 10 2e |en j0 ^

Mocht behandeling nog door de ministerraad van 10 Juli as mogelijk zijn dan is het zaak snel de stukken naar de M

te kunnen sturen en in de paraafronde geen tijd te verliezen

Bijgaand de conceptstukken
MRformulier

voordracht

ontwerpbesluit met toelichting
beslisnota

Graag alvast z s m Jullie reactie op de beslisnota en MRformulier ontwerpbesluit is al gereed en afgestemd

BiJ de beslisnota in overleg ook metpOKZ^uitgegaan van slecht nieuws direct brengen en verontschuldigingen
aanbieden

Veel dank aanP°K^^

Groeten

10 2e

HBJZ

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Afdeling Water en

Infrastructuur Rijnstraat 8| 2515 XP | Den Haag Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

M 06 10 2e

1
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pminienw nl10 2e

HPE Records Manager recordgegevens

IENW BSK 399426

wijziging Waterbesluit 2021 MINISTERRAAD EN VOORDRACHT

Recordnummer

Titel

2
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t

Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister Hoofddirectie Bestuurlijke
Juridische Zaken

HBJZ

Afdeling WIO

Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

M 3K016 r TO 2e |
F 070 fiH 2e ]

1U 2e giminienw nlDeslisnota
Behandeling 10 juli Ministerraad van wijziging
Waterbesluit actualisering bijiagen III en IV

Datum

26 juni 2020

Kenmerk

IenW BSK 2020 121862

Bijlag« n3
3

Inleiding

Voorgesteld wordt om bijgaande wijziging van bet Waterbesluit in de

ministerraad te agenderen

Helaas is er in dit dossier veel misgegaan Met oorspronkelijke ontwerp van dit

besluit is al in april 2019 als glad stuk door de CFEZIL aanvaard Met is echter

daarna door HBJZ nooit aangeboden aan de ministerraad met het oog op

advisering door de Raad van State Dat is onlangs pas gebleken Het MT van

HBJZ neemt dit hoog op en gaat onderzoeken wat er precies gebeurd is en hoe

dit in de toekomst voorkomen kan worden We bieden hierbij onze excuses aan

voor deze tout

Er wordt nu alles op alles gezet om de procedure zo spoedig mogelijk te

vervolgen U wordt nu gevraagd akkoord te gaan met aanbieding van het

ontwerpbesluit aan de ministerraad en vervolgens aan de Raad van State ter

advisering

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent wordt u verzocht de volgende stukken te ondertekenen

het aanbiedingsformulier voor de ministerraad

de voordracht en

de nota van toelichting niet de artikelen bij het ontwerpbesluit

Beslistermijn
Gaarne uiterlijk 2 juli in verband met behandeling door de ministerraad van 10

juli

Argumentatie
Het Waterbesluit een algemene maatregel van bestuur onder de Waterwet

bevat o a kaartbijiagen Daarop worden o m primaire waterkeringen in

beheer bij het Rijk aangewezen bijlage III en vrijgestelde gebieden binnen de

grenzen van de rivieren en andere gebieden waar om waterstaatkundige

Pagina 1 van 3
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redenen geen vergunningplicht voor handelingen geldt deze gebieden hebben

niet of Diet larger een waterstaatkundige functie zoals waterberging of

stroomvoering bijiage IV Tijdige vrijstelling is van belang voor lokale en

regionale gebiedsontwikkeling zoals woningbouw of bedrijfsterreinen De

bijlagen van het Waterbesluit worden regelmatig gewijzigd om deze te

actualiseren aan de hand van wijzigingen in het beheer en de beheergrenzen
Het bijgaande ontwerpbesluit bevat wijziging van deze bijlagen In de lijst van

bijiage III vervallen het gemaal Zedemuden en de sluis Engelen deze zijn niet

langer in beheer bij het Rijk In bijiage IV worden diverse kaarten gewijzigd of

vervangen

Een snelle vaststelling van het ontwerpbesluit is met name van belang voor de

gemeente Zaltbommel die hier twee jaar geleden om heeft verzocht vanwege

een project voor gebiedsontwikkeling Met de gemeente wordt contact

gehouden en wordt gezocht naar manieren om de gevolgen van de vertraging
te beperken

Met AZ is contact opgenomen over de te volgen procedure AZ is akkoord met

het direct in de ministerraad van 10 juli brengen van het ontwerp Daarmee

wordt de verdere procedure met ca 6 8 weken verkort

Politieke context

De vertraging voor de gemeente Zaltbommel kan wellicht op bestuurlijk of

politiek niveau gaan doorwerken Vooralsnog is het contact goed

Kader

Het Waterbesluit bevat in bijiage III de lijst van primaire keringen in beheer bij
het Rijk en in bijiage IV de kaarten met gebieden binnen grenzen van de

rivieren die waterstaatkundig niet of niet langer van belang zijn en daarom zijn

vrijgesteld van de vergunningplicht voor handelingen zoals bouwen De

wijziging van de kaartbijiagen is daarvoor ook planologisch van belang

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Krachtenveld de wijzigingen worden gewenst door de betrokken partijen en

zijn noodzakelijk voor lokale en regionale ruimtelijke projecten De vertraging
is met name voor de gemeente Zaltbommel problematisch
Duurzaamheid vrijgesteld worden alleen gebieden die geen

waterstaatkundige functie zoals waterberging adaptatie hebben

Burgers de vrijstellingen zijn van belang o a voor woningbouw en

bedrijfeleven

Afstemming met de betrokken overheden zijn de wijzigingen bestuurlijk

afgestemd Met de gemeente Zaltbommel wordt contact gehouden RWS is

akkoord Er zijn geen regeldrukeffecten het Adviescollege toetsing regeldruk
ATR heeft om die reden afgezien van een toets

Implicaties apparaat en financien Geen

Juridische implicaties geen anders dan de met het besluit beoogde

gevolgen
Communicatie er wordt niet voorzien in extra communicatie

Gedrag in beleid i c niet van toepassing

10 2e

10 {2e
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Toelichting
Er is een relatie met de Beleidsregels grote rivieren dat voor de

beheergebieden de verschillende vergunningenregimes bevat afhankelijk van

de waterstaatkundige functie en de Waterregeling aanwijzing van overige

gebieden die zijn vrijgesteid van de vergunningplicht De desbetreffende

kaarten worden steeds zoveel mogelijk in samenhang geupdated nu per 1 juli
zodat beheergrenzen en gebieden gelijk zijn De latere inwerkingtreding van de

wijziging van het Waterbesiuit dit najaar leidt niet tot problemen deze was

aanvankeiijk voorzien eveneens voor uiteriijk 1 juli van dit jaar dit is

onderzocht met RWS en DGWB
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10 2e

10 2e
^ininjenv nlVan

Verzonden

Aan

BD DWJZ JZW 1 I0 2e

donderdaa 2 iuli 2020 10 27

10 2e 10 2eHBJZ

} BD DWJZ JZW

RE Waterbesluit in MRIOjuli vraag ook aanr^o 2e |eij i0 2e

HBJZ

CC 10 2e

Onderwerp

Gevoeligheid Vertrouwelijk

Beste en

Vervelend voor jullie dat dit mis is gegaan ^ io 2e ook bedankt voor jouw separate mail met

toelichting

We snappen dat jullie dit zo snel mogelijk willen opiossen en begrijpen de gekozen route Gelet op bet

feit dat jullie aangeven dat er sinds de CFEZIL vorig jaar geen inhoudelijke wijzigingen zijn

aangebracht behoudens een redactionele slag lijkt ons dit geen probleem

Voor de aanpassing van bet slotformulier die wel nodig is laten we aan jullie over hoe wanneer dit op

te lessen

Mede namens|Tio 2e |

10 2e
Hartelijke groeten

Van{ 10 2e
pminienw nlJ HBJZ 1 10 2^

Verzonden donderdag 2 juli 2020 09 39

Aan 10 2e BD DWJZ JZW [

] BD DWJZ JZW

^ tninjenv nl

| minjenv nl

10 2e

CC [ HBJZ10 2e 10 2e10 2e

l I0 2e gminienw nl

Onderwerp Waterbesluit in MR 10 juli vraag ook aani io 2e ] en^i0 2e[
Urgentie Hoog

Gevoeligheid Vertrouwelijk

Dank je | io 2e |

Vanmiddag dan graag nog even contact

Het gaat er ons om dat bet ontwerp nu als bamerstuk door de MR van 10 juli kan zonder juridisebe detail punten
en mogelijke discussie voor de M die lessen we dan ambtelijk op

Wat betreft het slotformulier De verwijzing naar waterwet nl is onlangs opgenomen in het ontwerp bij de update
van de kaarten en controle van de tekst omdat dat al sinds 2010 ook met de kaarten in de Waterregeling zo

gaat met het oog op toegankelijkheid voor de burger We gingen toen nog uit van een hernieuwde CFEZIL

behandeling Dat laatste bleek niet nodig na overleg met AZ het ontwerp kon nu nog mee met de MR van 1 juli
Dat scheelt weer twee maanden en dan komt het besluit nog net op tijd voor de gemeente Zaltbommel dat dit

najaar het bestemmingsplan wil voorleggen aan de Raad Omdat het ontwerp nu alsnog rechtstreeks in de MR

komt wordt de toevoeging in het slotformulier technisch gezien alsnog een wijziging na de CFEZIL daar heb ik in

alle haast niet meer bij stilgestaan

Volgens mij is het daarom niet bezwaarlijk om de toevoeging in het slotformulier nog voor de MR behandeling en

nog voor het ontwerp naar de Koning gaat alsnog te verwijderen en de standaardtekst van het slotformulier weer

op te nemen zoals die in de CFEZIL versie van vorig jaar zat Daarvoor was ook het mandaat van de CFEZIL

gegeven

1
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Het lijkt me ook niet nodig daar in de MR nog over te laten spreken of afspraken over te laten maken tussen de

ministers

Vraag aisjij en| | en i0 2e hiermee kunnen leven dan kunnen we nu het slotformulier

aanpassen voor de MR behandeiing en voordat het ontwerp naar de Koning gaat het gaat dan immers om

herstel van het slotformulier zoals het in de CFEZIL versie zat

En kunnen we hopelijk afspreken om de ministers adviseren om in te stemmen als hamerstuk zonder

opmerkingen

Alternatief is om ambtelijk af te spreken dat dit in elk geval bij nader rapport gebeurt

Groeten

10 2e

10 2e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Afdeling Water en Infrastructuur

Rijnstraat 8| 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

M 10 2e

^minienw nl10 2e

Van[ BD DWJZ JZW

Verzonden donderdag 2 juli 2020 08 53

HBJZ l 1Q 2e

l minienv nl10 2e 10 2e

10 2e | minienw nlAan

Onderwerp Mijn contactgegevens

Gevoeligheid Vertrouwelijk

Dag I io 2e

In vervolg op ons telefoongesprek van vanochtend stuur ik jou hieronder nog even mijn

contactgegevens Ik heb overigens geen mail van | io 2ej|ontvangen gisteren

We spreken elkaar vanmiddag even als ik het een en ander heb kunnen doorlezen de stukken heb ik

al ontvangen en ook de bijbehorende CFEZIL stukken heb ik gevonden

Groeten

10 2e

10 2e

10 2e ]
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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 afzender te melden en bet bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt

met risico s verbonden aan bet elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or ifthis

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

Ministry of Justice and Security

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 elelctronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

HOOFDDIRECTIE

BESTUURLIJKE EN

3URIDISCHEZAKEN

10jull2020
IENW BSK 2020 121394

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot

wijziging van het Waterbesluit actualisering bijiagen
III en IV

□alum

Nummer

Betreft

1BijlageCn

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 U 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 mlj te doen toekomen

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

10 2e

Aan de Koning Pagina I van 1

205111 0326



10 2e HBJZ

HBJZ postbus wetgeving

maandag 13juli 2020 09 51

Archief KdK

Van

Verzonden

Aan

CC HBJZ HBJZ postbus wetgeving
Voordracht Wijziging Waterbesluit actualisatie bijiagen III en IV

memo Kabinet van de Koning Voordracht Wijziging Waterbesluit actualisatie

bijiagen III en IVj docx Voordracht Wijziging Waterbesluit actualisering bijiagen III

en IV pdf Wijziging Waterbesluit actualisatie bijiagen III en IV pdf

10 2e

Onderwerp
Bijiagen

Beste collega s

Hierbij doe ik u toekomen de voordracht inzake het Wijziging Waterbesluit actualisatie bijiagen III en IV

Met vriendelijke greet

10 2e

f10 f2e

1
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Aan Kabinetvan de Koning
Korte Vijverberg 3

2513 AB Den Haag

Hierbij wordt u aangeboden Voordracht inzake het ontwerp van een algemene maatregel van

bestuur tot wijziging van het Waterbesluit actualisering bijiagen III en IV

Behandelend ambtenaar 10 2e

Telefoonnummer

Emailadres

06 10 2e

Jinninienw nl1D 2e

Secretariaat wetgeving

06 1 10 2e

Vervanger

Telefoonnummer

Emailadres 5 minienw nl10 2e

Afdeling Hoofddirectie Bestuurlijke en

Juridische Zaken

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag
llde etage C beuk

Adres

13 juli 2020Datum

Retouradres Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 llde etage C beuk

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

205055 0327



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

HOOFDDIRECTIE

BESTUURLIJKE EN

3URIDISCHEZAKEN

10jull2020
IENW BSK 2020 121394

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot

wijziging van het Waterbesluit actualisering bijiagen
III en IV

□alum

Nummer

Betreft

1BijlageCn

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 U 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 mlj te doen toekomen

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

10 2e

Aan de Koning Pagina I van 1
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HBJZ Dostbiis wetaevingVan

Aan

Onderwerp

Datum

10 2e ■HBJZ

FW Temgkoppelirg RMR en MR 10 juli 2020

maandag 13 juli 2020 09 36 29

HBJZ 1 I0 2e gminienw nlVan

Verzonden maandag 13 juli 2020 08 12

Aan HBJZ postbus wetgeving |

Onderwerp FW Terugkoppeling RMR en MR 10 juli 2020

10 2e

pminienw nl10 2g

Ha^l0 2eli ter info

Groeten

l 1Q 2e |

10 2e 1@mmienw nlVan HBJZ 10 2e

Datum vrijdag lOjul 2020 8 15 PM

HBJZ 1 10 2e ^minienw Til [ 1 HBJZAan 10 2e10 {2e
10 2e Sminienw iil [ ^mitiienw nlHBJZ [10 2e 10 2e

] HBJZ| ri0 2e

10 2e lQ niinienw nl P 10 2e

Onderwerp J^ Terugkoppelmg RMR en MR 10 juli 2020

j HBJZ

] HBJZ ] 10 2e [liminienw nl

10 2e[ t10 2e

Ter info d0 2e

Verzonden met Blackfierry Work
rwww blackberry com

DBO | 10 2e fcminieiiw nlVan 10 2e

Datum vrijdag 10 jul 2020 6 01 PM

DGB ] 10K2e pminienw n1

J DBO 1 10 2e

10 2e10 2eAan

KIS 4 k in iuienw nl ]i tiinienw nl10 2e10 {2e

1 DB0 410 2e 1Q 2e I

10 2e | BS l 1Q 2^j gTOS nK1|0 lg^^2e I

BSK

10 2e

10 2e I FMC | 10 2e ISminienw nl

’ 1Q t3P d4 ILT 1 10 2e |fffi1ent n1
^ j

1 10 2e ^ minienw n1 DBO stas 10 2g ^mitiienw nl if
1 10 2ej ^ ininienw nl ^

I I 1Q 2e I kPBO^
I0 2e [auinienw nf

10 2e

TidK20OH2D] BSK

10 3 00X2^ DGB | 10 2e ^^JminienwTnl ] 10 2e

1 BSK1Q 2e10 2e

BSK 1 10 2^

] CEND DCO I0 2e ^iminienw nl [
DBO| 10 2^

10 2e |minienw nl

10 2e }DGLM10 2e

] 10 2e Vminienw nl [
10QflQ 2^ DGRW 1Q 2e Piuiuienw ril

\ 10 2e ^ minicTivv n1 [
I 10 2e I DBO 10 2e [i minienw til

}@iuinieu vv ul T

]@minienw nl f 10 2e10 2e

DBO10 2e

BSK [ ^ minienw nl fb 241Q 2e 10 2e

10 2pi PHae DBO

DGMI | 10K2e femimenvv Til

^ DGRW 1 10 2e ptninienw nl MR d Q 2^ iriinienw nl Nieuwenhuizen C

ltninienw iil

10 2e 10 2e

10 2e

van Cora DBO [ SG10 2e 10 2e

]@ininien\vnl10 2e 1Q 2e 10 2e

1 Q 2e fl0 2d} BSK l I0 2e 5 deltacommissaris nlV

] DBQ

DBOj10K2e
Iminienw ii1I ~Virt s |@minienw n1 [

I 10 2e ^ BS

n0 2e 10 2e

10 2e 1 @rv\ S nl 10 2e DBO

205106 0328



li fliininieTivv nl [10 2e ] BSK | 10 2e ligmin eiiw Til 1Q 2e

Veldhoven S van Stientje DBO

]o frd shsdir nl

1Q 2e

1 TOt2i L DGMI 10 2e

mminienw ii[

BS H lOK2e fcnvs nl ]

10 2e10 2g 10 2g10 2e

DGMo [ ^ in inienw n 110 2e t10 2e

l ttiinienw iil [^] DBO 1Q 2e10 2e 10 2e

DBQ j 1Q 2e ] DBO1Q 2e

] DBO [ ^minienw nl]@miiiieiiw nl | l0 2e | lQ 2e

I DBO 1 1Q 2ey

VSniinienw nl

10 {2e10 2e

1S Tninien\v id10 2e 10 2e

HBJZH 10 2e

Ondemerp Terugkoppeling RMR en MR 10 juli 2020

Ha collega s

Hierbij de laatste terugkoppeling van de Rijksministerraad en ministerraad voor het zomerreces

lenW had drie eigen agendapunten op de ministerraad
• Wijziging Waterbesluit aanvaard

buiten verzoek

Andere voor lenW relevante onderwerpen

buiten verzoek
0

Tot slot heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming vaiftiffil^
iQ 2e |bij lenW per 1 September 2020

De volgende ministerraad vindt plaats op 14 augustus 2020

Hartelilke^groet
10K2e I

] als10 2e

205106 0328



Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Aan Kabinetvan de Koning
Korte Vijverberg 3

2513 AB Den Haag

Hierbij wordt u aangeboden Voordracht inzake het ontwerp van een algemene maatregel van

bestuur tot wijziging van het Waterbesluit actualisering bijiagen III en IV

Behandelend ambtenaar 10 2e

10 2eTelefoonnummer

Emailadres

06

Jinninienw nl1D 2e

Secretariaat wetgeving

06 1 i0K2^^ I
Vervanger

Telefoonnummer

Emailadres 5 minienw nlI0 2g

Afdeling Hoofddirectie Bestuurlijke en

Juridische Zaken

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag
llde etage C beuk

Adres

13 juli 2020Datum

Retouradres Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 llde etage C beuk

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

205127 0329



10 2eVan

Aan

iDBO

10 2e HBJZ

fdgrwn 0 H2dV2efli

RE wijziging Waterbesluit aanvaard door ministerraad 10 juli

maandag 13 juli 2020 09 23 34

Cc 10 2e

Onderwerp
Datum

Hoi 10 2e

Het voorstel is aanvaard

Gr 1Q 2e

10 2e | minienw nlVan HBJZ 1 10 2ey

Verzonden maandag 13 juli 2020 08 18

10 2e DBO 1 I0 2e |@minienw nl

I0 2^ i0 2e | [ dGRW | I0 2e g minienw nl I I0 2e | ON

Aan

CC

| I0 2e [g rws nl

Onderwerp wijziging Waterbesluit aanvaard door ministerraad 10 juli

Urgentie Hoog

Hoip^

Weet jij of de wijziging van het Waterbesluit vrijdag jl is aanvaard

Dan kunnen we het gaan doorzetten naar KabKon RvSt

Daarvoor deadline as dinsdag 1200u

Dank en groet

10 2e

met vriendelijke groet

10 2e

1Q 2e

10 2e

205141 0330




