
10 2e

I0 2e lBRaadvanState nlVan

Verzonden

Aan

Onderwerp

10 2e

woensdag 12 augustus 2020 1 0 20

] HBJZ

RE Ontwerp wijziging Waterbesluit actualisering bijiagen III en IV

10 2e

Beste | io 2e [

Dank voor je bericht en de bestanden

te vragen was vooral voor de volledigheid van het dossier We twijfelden uiteraard niet dat het er was en achtten de

kans erg klein dat specifieke kaarten aanleiding konden geven voor een adviesopmerking We zijn daarom ook

gewoon verder gegaan met de voorbereiding van een advies De kans is groot dat er nog deze week een advies

conform wordt vastgesteld

buiten verzoek De reden om het kaartmateriaal op

Met vriendelijke groet
1Q 2e

pminienw nlVan HBJZ | 10 2ey

Verzonden woensdag 12 augustus 2020 09 08

Aan{

10 2e

l RaadvanState nl

Onderwerp RE Ontwerp wijziging Waterbesluit actualisering bijiagen III en IV

10 2e 10 2e

Beste f^

buiten verzoekDank voor je bericht heb niet eerder gereageerd

Ik zal je zo de bestanden toesturen via WeTransfer

Het slotformulier van het ontwerp zal nog worden gewijzigd bij nader rapport de passage m b t de publicatie van

de bijiagen dit is zo met JenV afgesproken ook Er is veel misgegaan bij dit ontwerp en de niet standaard tekst

van het slotformulier m b t de bijiagen hebben we niet meet kunnen corrigeren voor het naar de Raad van State

ging Kan je e e a telefonisch toelichten

Dank en groeten

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e ]

10 2e l 10 2e ^RaadvanState nlVan

Verzonden donderdag 23 juli 2020 09 42
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] HBJZ 1 lQ 2e ~0minienw nl

Onderwerp Ontwerp wijziging Waterbesluit actualisering bijiagen III en IV

Aan 10 2e

Beste 10 2e

Ik ben bezig met de voorbereiding van een advies van de Afdeling advisering over het ontwerpbesluit tot wijziging

van het Waterbesluit actualisering bijiagen III en IV In het pdf document van het ontwerpbesluit in ons systeem

ontbreekt het nieuwe kaartmateriaal in de bijiage Kun jij een versie mailen met het kaartmateriaal

Met vriendelijke groet

10 2e

Dit berlcht kan informatie bevatten die niet voor u is bestetnd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die

verband houdt met risico s verbonden aan heteiektronisch 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 liabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages

2
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io 3 jU]lSVan

Aan E mail IfTmrS^bkabinetvandeKoriina nn DWJZ Stukkenstroom ■ DWJZ Adviserina doeumentatie

10 2eCc HBJZ

Onderwerp
Datum

Bijiagen

AdviesW17 20 0251 IV

donderdag 13 augustus 2020 12 06 06

W17 20 0251 Advies docx

Ter info hierbij het advies van de Afdeling

Met vriendelijke groet

10 2e

Kamer | lQ 2e

Tstl 10 2e

205075 0333



reeds openbaar

205075 0333



10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

HBJZ

10 2e

FW HPRM Advies W17 20 0251 IV

donderdag 13 augustus 2020 12 26 00

W17 20 0251 Advies dof x

Beste ^o ^

Veel dank voor het snelle advies

Vraag bij laatste zin

Gelet op artikel 26 zesde lid jo vijfde lid van de Wet op de Raad van State adviseert de Afdeling

dit advies openbaarte maken

Moet dat niet zijn n et openbaarte nnaken Is het nodIg om datte herstellen of kunnen we dat

lezen zoals het bedoeld is Dat is evident door de verwijzing naar art 26 lid 5 en 6 Wet RvSt

We moeten in elk geval toch het slotformulier nog aanpassen van JenV [standaardzin

aanwijzingen opnemen

Nognnaals veel dank en als we het pragmatisch kunnen opiossen prinna

Groeten

10 2e

met vriendelijke groet

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 1Q 2e

I3iminienw nl10 2e

i0 2e TO2^ | j I0 2e | 5 Raadvan5tate nlVar

Verzonden donderdag 13 augustus 2020 12 06

Aan E mail | I0 2g [gkabinetvandeKoning nl | I0 2g |5 kabinetvandeKoning nl DWJZ

Stukkenstroom DWJZ [ 5 minjenv nl Advisering documentatieI0 2g

^raadvanstate nl

HBJZ | 10 2^

Onderwerp HPRM Advies W17 20 0251 IV

10 2g

pminienw nlCC 10 2e

Ter info hierbij het advies van de Afdeling

205104 0334



Met vriendelijke groet

10 2e

205104 0334
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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 31 0 6 1 10 2e

F 070 10 2eT]
1U 2e giminienw nlDeslisnota

nader rapport ontwerpbesluit tot wijziging van het

Waterbesluit actualisering bijiagen III en IV

Datum

18 augustus 2020

Kenmerk

IENW BSK 2020 162859

Bijlage n

Divere

Inleiding

Op 12 augustus jl heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een

bianco advies uitgebracht over het bovengenoemde ontwerpbesluit dictum A

geen inhoudelijke opmerkingen zie bijiage
Het ontwerpbesluit wijzigt het Waterbesluit De wijziging omvat een

actualisering van bijiagen III en IV kaarten en leidt o a tot vrijstelling van

de watervergunningplicht voor handelingen in bepaalde gebieden binnen de

begrenzingen van de rivieren zodat daar gebiedsontwikkeling door gemeenten

mogelijk wordt

Een spoedige vaststelling is nu mogelijk met inwerkingtreding per 1 oktober

as bij koninklijk besluit dat na de vaststelling voIgt
Dit is nog op tijd voor de gemeente Zaltbommel die dit najaar een wijziging
van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad gaat voorleggen
Met het oog daarop is de toelichting op de inwerkingtredingsbepaling

aangepast deze ging eerder uit van 1 januari 2021

U wordt hierbij het nader rapport aan Z M de Koning en het ontwerpbesluit
met de gewijzigde nota van toelichting voorgelegd zie de bijiagen

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent wordt u verzocht

de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit te ondertekenen NB nog niet

het besluit zelf dat wordt pas door u ondertekend na de vaststelling door Z M

de Koning
het nader rapport te ondertekenen

Beslistermijn

Svp voor 1 September

Argumentatie
Het ontwerpbesluit is in de laatste ministerraad voor de zomer aanvaard Een

spoedige vaststelling en inwerkingtreding is nu mogelijk

Pagina 1 van 2
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Politieke context

Er zijn geen politieke aspecten of complicaties te verwachten Met de gemeente
Zaltbommei wordt contact onderhouden Voor de gemeente is inwerkingtreding

per 1 oktober as op tijd

Kader

Waterwet en Waterbesluit

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Krachtenveld met name de gemeente Zaitbommei en ook andere gemeenten
en private partijen hebben beiang bij de vrijsteiling van de

watervergunningpiicht ais gevolg van de actuaiisering van de kaarten

Duurzaamheid de wijziging ieidt tot mogelijkheden voor duurzame

gebiedsontwikkeiing daar waar gebieden binnen de grenzen van rivieren geen

waterstaatkundige functie meer hebben

Burgers het voorstel heeft geen negatieve gevoigen voor burgers

Afstemming de wijzigingen zijn bestuurlijk afgestemd

Implicaties apparaat en financien geen

Juridische implicaties geen anders dan de beoogde
Communicatie er wordt niet voorzien in extra communicatie

Gedrag in beleid niet van toepassing

10 2e

Pagina 2 van 2

205023 0336



10 2eVan

Aan

hbjz

5DU Mail

10 2e I hbjz

FW WOSe pdf proefdruk controleren akkoord wijziging Waterbesluit

vrijdag 28 augustus 2020 18 08 00

94^056 Pdf

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Hat^^len collega s

Deze is akkoord Veei dank

Groeten

t10 2e

Van SDU Mail | iQ 2g g minienw nl

Verzonden donderdag 27 augustus 2020 14 49

HBJZ |

Onderwerp 944056 pdf proefdruk controleren

10 2e pminienw nlAan 10 2e

Ha 10 2e [ aan jou

GKigSSJe
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10 2e

10 2eVan

Verzonden

Aan

HBJZ

woensdag 9 September 2020 16 42

I 10 2e I ON

1Q 2el 10 2e | | DGRW

RE concept mail aan Sdu graag check vandaag morgenochtend

CC

Onderwerp

Ha 1Q 2e
^

Ze hebben wel gevraagd naar 100 IJssel 16 dat momenteel niet in het besluit is opgenomen en op de verkeerde

plaats staat

Om dat uit te ieggen zai moeten worden uitgeiegd dat die nieuwe kaart de oude kaart 099 Dssel 15 met png
257802 vervangt

En dat er een nieuwe kaart 099 IJssei 15 is

Dat is nu eenmaal een gevoig van de gekozen wijzigingen

Omdat we nu voliedig van de medewerking van Sdu afhankelijk zijn anders gaan ze dit ni niet wijzigen hecht ik

aan een goede en voliedige uitieg het heeft me zeif ook veei moeite gekost om te achterhaien wat er nu eigenlijk

gebeurt met de kaarten vond het niet goed te begrijpen

Zonder die uitieg is er geen begrip en zal men minder geneigd zijn om mee te werken aan wat in feite wijzigingen

zijn die niet met zoveei woorden voigen uit de wijzigingsopdracht

In dat verband is ook de uitieg over 098 IJssei 14 nodig

Ik ben er dus zeker niet voor om nu dingen te gaan schrappen deze zijn nodig voor een voliedig beeld

Groeten

1Q 2e

]H rws nlVan

Verzonden woensdag 9 September 2020 16 22

10 2ee

10 2e pminienw nlAan HBJZ [ 10 2e

CC I0 2^ 10 2ej] I DGRW | 10K2e ^minienw nl

Onderwerp RE concept mail aan Sdu graag check vandaag morgenochtend

Dag l l0K2e |

Zie onder in rood nog een paar correcties Kaartblad 099 wordt door SDU niet genoemd die zou ik dan ook niet

onderdeel laten zijn van de vervanging als set In de tabel met onderbouwing zou ik de eerste en tweede rij

weglaten over kaartblad 098 en 099 omdat hier geen vragen over zijn gesteld door SDU

Groeten

10 j2e

10 2e HBJZ 1 I0 2e ~Pminienw nl

Verzonden woensdag 9 September 2020 13 26

Aan I io 2e

rro] 2el0 2e ieB^DN [ 10 2e B rws nl

Onderwerp concept mail aan Sdu graag check vandaag morgenochtend

Van

HBJZ l [10 2e Dminienw nl l 1Q 2e |_ DGWB 1O 2er~0minienw nl

lQ 2d l0 2e n DGRW l 10 2e minienw nl

1

205017 0340



Collega s

Zie onderstaande concept mail aan Sdu

Graag jullie reactie op juistheid en volledigheid indien nodig morgen nog even bespreken

Dank en groet
I t1D 2e

concept

11 1 10 2 g

205017 0340
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Van Redactie Wetgeving SDU

Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 01

Aan HBJZ postbus wetgeving [

Onderwerp Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit

10 2g @sdu nl

| minienw nlI0 2g

Geachte heer mevrouw

In Stb 2020 315 artikel I onder B is bijlage 4 van het Waterbesluit gewijzigd De wijzigingsopdracht is

niet geheel juist omdat bepaalde omschrijvingen van de kaarten niet kloppen Is sommige gevallen de

nummers 100 101 102 en 103 hebben we ervoor gekozen om de opdrachten niet door te voeren Graag
vemeem ik van u welke wijzigingen moeten nog verwerkt worden

4

205017 0340



Ik dt kuidlQe versU heefb dt bedodde

RMCift Klet dit KK CK dezt
Kaart

Kaarten btjfage IV bij hex Ws

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaax^ bijfage IV bij het Wa

V bij het Wa

K dt huidt^e versle keet dt btUotldt

£ 4^ B a\ eKryK i

KaarterT if
Kaarten bijfage I

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten l^jlage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

bijfage IV bij het Wa

KaarterTbijig^ IV bij het Wa

Kaarten bijiage \4^ij het Wa

Kaarten bijfage IV bijTtet^a
Kaarten bijfage IV bij het TO

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa
^^nrtnn hljfa^p |\ bjj het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

a

Ik dt buldi^e versLe er k’Cii }

■i£ o jjssel ±6

Be feai^rligK Ik de buidiQt vey le ket£K

±00 ZLwartt water ±‘

±01 Z warte water 2V

102 Zwcirte waters’ £k

103 Zwavtg water 4

2 De kaarten met de hier^
opgenomen in de bijdii iSf^

volgorde toegevpe^S

Ik de kuldE 0e versLe heet de bedaelde teaart

104 Zwavte Meer
Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Bij voorbaat dank voor uw antwoord

Met vriendelijke groet

10 2e

Sdu Uitgevers

205017 0340
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10 2e

I 10 2e I ON | 10 2e ^rws nl

woensdag 9 September 2020 09 33

] HBJZ

RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet

uitgevoerd door Sdu

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

10 2e 10 2^ 10 2e | DGRW

Hoi I i0 2e |en

Ik heb bij de controles ook vooral op de inhoud gelet kloppen de namen en nummers van de nieuwe kaartbladen

met de tekst en toelichting van het wijzigingsbesluit en verzuimd om later in het proces nog een vergelijking te

maken met de namen en nummers van de reeds gepubliceerde kaartbladen Met het wijzigingsbesluit is volgens
mij inhoudelijk niets mis alleen hadden we de door SDU gemarkeerde kaartbladen formeel moeten laten

vervallen En dan de kaartbladen die niet precies dezelfde combinatie van nummer naam en voignummer hebben

als de oude kaartbladen als nieuwe kaartbladen toevoegen Hopelijk kunnen we dit achteraf nog rechtbreien

Hierbij in ieder geval de was wordt tabel van de kaartbladen waarover nog verwarring is Dit begint allemaal met

toevoeging van een extra kaartblad op de IJssel vanwege Reevediep Daardoor schuiven de volgnummers van

de volgende kaarten op Maar ook de positionering van de opvolgende kaartbladen verandert waardoor

informatle soms gedeeltelijk naar een ander kaartblad is verschoven Dit verklaart de verschillen op de

kaartbladen van het Zwarte Water en Zwarte Meer en op het eerste gezicht ontbrekende gebieden die staan dus

op een ander kaartblad Ik hoop dat het hiermee in ieder geval duidelijk is wat er precies is veranderd en wat de

achtergronden zijn

Groeten

10 2e

11 1 10 2 g

pminienw nlHBJZ^

Verzonden dinsdag 8 September 2020 17 49

Van 10 2e 10 2e

1
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Aan tlQ 2e 0 2e jm^PN | I0 2e ^rws nl

~

I0 2e [lQ 2e^minienw nl

Onderwerp RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet uitgevoerd door Sdu

10 2elt1QK2e | DGRW

Ha 10 2e
^

Dank voor je reactie

Allereerst voor alle toekomstige wijzigingen van regelgeving en wijzigingen alleen uitgaan van www overheid nl

niet van andere bronnen zoals www waterwet nl

Dit is bij mij onder de radar doorgegaan heb alles meermalen gecontroleerd maar niet meer of in het concept de

juiste aanduidingen van de bestaande kaarten zijn gebruikt met de juiste wijzigings of vervangingsopdrachten
Als er namen van kaarten worden gewijzigd moet je ofwel een wijzigingsopdracht voor de naam geven of dit

meenemen in een vervanging

De standaardopdracht in het wijzigingsartikel is dat kaarten met bepaalde nrs en namen worden vervangen door

andere kaarten met gelijke nrs en namen en daar gaat het dus foot en ontstaat verwarring bij het verwerken van

de wijzigingsopdrachten als de namen en nrs en kaartbeelden verschuiven

Bij Zwarte Water en IJsse kan ik niet nagaan of het nog kiopt de vervangingsopdrachten kioppen niet en de

kaartbeeiden sluiten niet aan Zie bijv Genemuiden

Graag van jullie kant RWS en DGWB uitsluitsel op onderstaande vragen in geel waar de verwerking
door Sdu spaak loopt en waar ik ook vastloop

Kioppen de vervangingen welke kaarten door welke andere met welke namen en kioppen de

kaartbeelden wel

Bijgevoegd zijn de betrokken kaarten van het vigerende Waterbesiuit heb deze alle gedownioad van

www overheid nl’ dit zijn png s met andere nrs dan de nrs van de bijiagen van het Waterbesiuit in pdf
De tekst van het Waterbesiuit van overheid nl noemt deze png nrs in de bijiagen zie bijgaand

Verder bijgevoegd het Wijzigingsbesiuit ter vergeiijking

Heb hieronder e e a in een overzicht opgenomen

Graag jullie reactie

Dank en groet
10 2e

11 1 10 2 g
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11 1 10 2 g

Van I ip 2e | ON I0 2e g rws nl

Verzonden dinsdag 8 September 2020 14 01

HBJZ [10 2e | minienw nlAan nO 2el iOK2eTI DGRW10 2e

I0 2e fi0 2et nninienw nl

CC I0 2e HBJZ I I0 2e S minienw nl

Onderwerp RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet uitgevoerd door Sdu

Dag | 1Q 2e

Wat ik uit de mail van SDU begrijp is dat er verschillen zitten in de namen en nummers van kaarten van het

huidige Waterbesluit fhttp5 www he Ddeskwater n onderwerDen wetaevinQ beleid waterwet kaarten kaart bii ’l

zoals gepubliceerd op de helpdesk water en het wijzigingsbesluit

000 Overzichtskaart blijkbaar was dit nooit een formeel vastgesteld kaartblad Blijkbaar hadden we m moeten

scharen onder toegevoegde kaartbladen en niet onder te wijzigen kaartbladen

047 Bovenrijn Deze kaart heette 047 Bovenrijn 1 omdat dit echter het enige kaartblad is van de Bovenrijn is het

voignummer 1 vervallen Dit is enkel een tekstuele wijziging Kaartblad kan volgens mij gewoon vervangen
worden

100 IJssel 16 en 101 103 Zwarte Water 1 3 De verschillen zijn het gevolg van een verandering in de

positionering van de kaartbladen die nodig was vanwege de toevoeging van het Reevediep Dit staat ook in de

toelichting Als gevolg van de andere positionering is de nummering en naamgeving van de naamkaarten lets

anders dan in de oude versie Er is een kaartblad op de IJssel bijgekomen nummer 100 en de kaartbladen van

het Zwarte Water hebben een andere nummering gekregen 101 103 l p v 100 103

Daardoor kloppen de nummers en namen niet meer een op een Bij de gewijzigde kaarten moeten de kaarten met

het oude nummer moeten worden gewijzigd door de kaartbladen met hetzelfde nummer oude kaartblad 100

103 worden gewijzigd in nieuwe kaartblad 100 103 De namen en voignummers corresponderen niet meer met

de oude namen en voignummers

104 Zwarte Meer 1 Deze kaart heette 104 Zwart Meer omdat dit voorheen het enige kaartblad was van het

Zwarte Meer en er dus geen voignummer nodig was Nu zijn er twee kaartbladen van het Zwarte Meer

bijgekomen en was er wel een voignummer nodig Zwarte Meer 1 2 en 3

Groeten

1QX2e

4

205018 0341



pminienw nl10 2eVan

Ver^onden dinsda^ 8 September 2020 12 38

2e 1^4D|M | 1Q 2e

I0 2e Pminienw nl

CC I I0 2e I HBJZ 1 I0 2e 5 minienw nl

HBJZ [ 10 2e

10 2ef TQ ^ dGRWp rws nlAan

[

Onderwerp FW Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet uitgevoerd door Sdu

1QX2e
^

| ibl 2ey

Er is helaas een nieuw probleem zie email Sdu opgekomen bij de verwerking van de wijzigingen in het

Waterbesluit zelf

Geen idee nog wat hier is misgegaan
Alles is meermalen gecheckt en gedoublechecked
Ik zal gaan vergelijken

Versie voordracht en vaststelling
Proefdruk

Versie Staatsbiad

De wijzigingsopdrachten die niet zijn uitgevoerd moeten denk ik aisnog worden uitgevoerd

Graag ook check van jullie kant

Ik ga er nu gelijk naar kijken

Groeten

10 2e

Van HBJZ postbus wetgeving [
Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 05

Aan [
CC HBJZ postbus wetgeving [

Onderwerp RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit

Pminienw nlI0 2g

1 minienw nl} HBJZ [ 10 2e10 2e

10 2g Pminienw nl

Hoi 10 2e

Zie onderstaande e mail van SDU Kan jij hun vraag beantwoorden

Alvast bedankt

Groet

10 2e

rtS sdu nlVan Redactie Wetgeving SDU [

Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 01

Aan HBJZ postbus wetgeving [

Onderwerp Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit

10 2g

Pminienw nl10 2g

Geachte heer mevrouw

In Stb 2020 315 artikel I onder B is bijlage 4 van het Waterbesluit gewijzigd De wijzigingsopdracht is

niet geheel juist omdat bepaalde omschrijvingen van de kaarten niet kloppen Is sommige gevallen de

nummers 100 101 102 en 103 hebben we ervoor gekozen om de opdrachten niet door te voeren Graag
vemeem ik van u welke wijzigingen moeten nog verwerkt worden

5

205018 0341



Ik dt kuidlQe versU heefb dt bedodde

RMCift Klet dit KK CK dezt
Kaart

Kaarten btjfage IV bij hex Ws

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaax^ bijfage IV bij het Wa

V bij het Wa

K dt huidt^e versle keet dt btUotldt

£ 4^ B a\ eKryK i

KaarterT if
Kaarten bijfage I

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten l^jlage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

bijfage IV bij het Wa

KaarterTbijig^ IV bij het Wa

Kaarten bijiage \4^ij het Wa

Kaarten bijfage IV bijTtet^a
Kaarten bijfage IV bij het TO

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa
^^nrtnn hljfa^p |\ bjj het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

a

Ik dt buldi^e versLe er k’Cii }

■i£ o jjssel ±6

Be feai^rligK Ik de buidiQt vey le ket£K

±00 ZLwartt water ±‘

±01 Z warte water 2V

102 Zwcirte waters’ £k

103 Zwavtg water 4

2 De kaarten met de hier^
opgenomen in de bijdii iSf^

volgorde toegevpe^S

Ik de kuldE 0e versLe heet de bedaelde teaart

104 Zwavte Meer
Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Bij voorbaat dank voor uw antwoord

Met vriendelijke groet

10 2e

Sdu Uitgevers

205018 0341
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10 2e

10 2eVan

Verzonden

Aan

HBJZ

woensdag 9 September 2020 09 36

10 2e ^HBJZ | 10K2e DGWB

10 2e| i0 2e | [ DGRW fT0K2f1J 10 P^^DN
vraag om jullie betrokkenheid wijziging Waterbesluit probleem met

wijzigingsopdracht niet uitgevoerd door Sdu

257805 103 Zwarte Water4 huidig png 257803 102 Zwarte Water 3 huidig png

245870 101 Zwarte Water 2 huidig png 245869 100 Zwarte Water 1 huidig png

stb 2020 315 bekendmaking Wijziging Waterbesluit actualisatie bijiagen III en IV

002 pdf Waterbesluit BWBR0026872 geldend_van_01 07 2020

_tm_heden_zichtdatum_08 09 2020 rtf

CC

Onderwerp

Bijiagen

U rgentie Hoog

^10K2ejJ 10 2e

Vraag

Zoals al gemeld zijn er problemen met de verwerking door Sdu van de wijzigingsopdrachten voor bepaalde
kaarten Sdu kan bepaalde wijzigingen niet uitvoeren of loopt daarin vast

Deze zijn mogelijk zodanig dat jullie betrokkenheid weer noodzakelijk lijkt Hierna een korte uitleg van het

probleem

De wijziging van het Waterbesluit zoals die inmiddels is vastgesteld en per 1 oktober in werking zal treden bevat

o a een standaard wljzigingsopdracht
Kaarten met bepaalde nummers en namen met de van de vergunningplicht vrijgesteide gebieden worden

vervangen door andere kaarten met dezelfde nummers en namen

Het probleem dat hier is ontstaat is dat er kaarten in de standaardwijzigingsopdracht zijn beland met andere

namen en andere nummers waarbij ook de kaartbeeiden verschuiven

Dus geen standaard vervanging door iets met dezeifde naam en nummer maar vervanging door iets anders

Bij mij is dit onder de radar gegaan Het is op overheid nl al standaard dat als je de laatste versie van het

Waterbesluit download om te checken of de wijzigingen kloppen de kaarten niet worden gedownload alieen de

tekst De kaarten zijn tt 147 Mb en kunnen ais zip file worden gedownload Probleem daarbij is dat dit png
bestanden zijn met ander format en nummers dan de pdf kaarten en nummers zoals die in het Waterbesluit zijn
opgenomen Ik ben gisteren al die kaarten handmatig gaan voorzien van tevens het Waterbesluit nummer om

overzicht te krijgen maar deze controle heeft kennelijk niet plaatsgehad bij de voorbereiding van het besluit in

2018 2019 Ik heb alles meermalen gecontroleerd maar niet of de vervangende kaarten qua namen en nummers

wel kloppen met de standaard vervangingsopdracht Het is ook heel lastig en als er kleine wijzigingen zijn met

kaarten met namen en nummers zoals hier is dat niet direct helder

Ook is uitgegaan van de bronnen op www waterwet nl en niet van overheid nl

Er is een viertal vragen van Sdu m b t vervanging van kaarten zie mail van Sdu helemaal onderaan Drie ervan

lijken wel op te lessen De wijziging vervanging van de 3 4 kaarten Zwartewater is onduidelijk Daar loop ik vast

Er komt een nieuwe kaart bij 100 IJssel 16 kaartbeeiden verschuiven door toevoeging Reevediep onduidelijk is

waar bijv het vrijgesteide gebied Genemuiden blijft

Aan RWS is gevraagd om zo exact mogelijk aan te geven wat er moet gebeuren hopelijk kan RWS vandaag die

duidelijkheid geven Met het huidige materiaal loop ik zelf vast alieen RWS kan met DGWB hopelijk per kaart of

set kaarten aangeven
Welke deze vervangt of vervangen
Of de verschuiving in kaarten en kaartbeeiden klopt
Of er geen vrijgesteide gebieden wegvallen zie vraag Genemuiden

wat er moet gebeuren

Dan kunnen we hopelijk de medewerking van Sdu krijgen om mee te werken aan wijzigingen die verder gaan dan

de standaard een op een vervanging

Opties
1

205020 0342



1 Inwerkingtreding uitstellen Dit iijkt geen optie Met i w tr koninklijk besluit is inmiddels onderweg naar de

Koning ter vaststelling dat kan niet meer worden tegengehouden en is ook onwenselijk vanwege oa

Zaltbommel

2 Wijzigingsbesluit uitvoeren zonder de kaarten 100 IJssei 16 en Zwartewater indien deze niet zouden

kloppen
3 Wijzigingsbesluit uitvoeren met de kaarten 100 IJssei 16 en Zwartewater indien wel voldoende duidelijk

en Sdu werkt mee

Beslissing

De beslissing is uiteindetijk aan DGWB met RWS Formeel is DGWB beieidsverantwoordelijk en opdrachtgever voor

HBJZ

Verder

Ik zal proberen een korte webex in te lassen vandaag of morgen om e e a te bespreken

Groeten

10} 2e

061 10 2e

Van

Verzotiden dinsdag 8 September 2020 17 49

Aanj M0 2e1pK2e i fK3^0N ’

| 10 2e

| I0 2e ] minienw nl

Onderwerp HPRM RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet uitgevoerd door

HBJZ10 2e

@rws nl 10 2e[QdH2elj DGRW

Sdu

Ha 10 2e

Dank voor je reactie

Allereerst voor alie toekomstige wijzigingen van regelgeving en wijzigingen alleen uitgaan van www overheid nl

niet van andere bronnen zoals www waterwet nl

Dit is bij mij onder de radar doorgegaan heb alles meermalen gecontroleerd maar niet meer of in het concept de

juiste aanduidingen van de bestaande kaarten zijn gebruikt met de Julste wijzigings of vervangingsopdrachten
Als er namen van kaarten worden gewijzigd moet je ofwel een wijzigingsopdracht voor de naam geven of dit

meenemen in een vervanging

De standaardopdracht in het wijzigingsartikel is dat kaarten met bepaalde nrs en namen worden vervangen door

andere kaarten met gelijke nrs en namen en daar gaat het dus fout en ontstaat verwarring bij het verwerken van

de wijzigingsopdrachten als de namen en nrs en kaartbeelden verschuiven

Bij Zwarte Water en IJssei kan ik niet nagaan of het nog klopt de vervangingsopdrachten kloppen niet en de

kaartbeelden sluiten niet aan Zie bijv Genemuiden

Graag van jullie kant RWS en DGWB uitsluitsel op onderstaande vragen in geel waar de verwerking
door Sdu spaak loopt en waar ik ook vastloop
Kloppen de vervangingen welke kaarten door welke andere met welke namen en kloppen de

kaartbeelden wel

Bijgevoegd zijn de betrokken kaarten van het vigerende Waterbesluit heb deze alle gedownload van

www overheid nh dit zijn png s met andere nrs dan de nrs van de bijiagen van het Waterbesluit in pdf
De tekst van het Waterbesluit van overheid nl noemt deze png nrs in de bijiagen zie bijgaand

Verder bijgevoegd het Wijzigingsbesluit ter vergelijking

2
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Heb hieronder e e a in een overzicht opgenomen

Graag jullie reactie

Dank en greet
10 2e

11 1 10 2 g

T
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11 1 10 2 g

Van |rrp] 2eiQ 2e iro^iDM [
Verzonden dinsdag 8 September 2Q2Q 14 01

Aan

l5 rws nl10 2e

10 2e 10 2ef iOK2¥ 1 DGRW| minienw nlHBJZ [ 10 2e

lQminienw nl10 2e

cd 10 2e l minienw nlHBJZ I 10 2e

Onderwerp RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet uitgevoerd door Sdu

4
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Daq| 10 2e |

Wat ik uit de mail van SDU begrijp is dat er verschillen zitten in de namen en nummers van kaarten van het

huidige Waterbesluit https www helpdeskwater nl Qnderwerpen wetQeving beleid waterwet kaarten kaart bii ’l

zoals gepubliceerd op de helpdesk water en het wijzigingsbesluit

000 Overzichtskaart blijkbaar was dit nooit een formeel vastgesteld kaartblad Blijkbaar hadden we m moeten

scharen onder toegevoegde kaartbladen en niet onder te wijzigen kaartbladen

047 Bovenrijn Deze kaart heette 047 Bovenrijn 1 omdat dit echter het enige kaartblad is van de Bovenrijn is het

volgnummer 1 vervallen Dit is enkel een tekstuele wijziging Kaartblad kan volgens mij gewoon vervangen

worden

100 IJssel 16 en 101 103 Zwarte Water 1 3 De verschillen zijn het gevolg van een verandering in de

positionering van de kaartbladen die nodig was vanwege de toevoeging van het Reevediep Dit staat ook in de

toelichting Als gevolg van de andere positionering is de nummering en naamgeving van de naamkaarten lets

anders dan in de oude versie Er is een kaartblad op de IJssel bijgekomen nummer 100 en de kaartbladen van

het Zwarte Water hebben een andere nummering gekregen 101 103 i p v 100 103

Daardoor kloppen de nummers en namen niet meer een op een Bij de gewijzigde kaarten moeten de kaarten met

het oude nummer moeten worden gewijzigd door de kaartbladen met hetzelfde nummer oude kaartblad 100

103 worden gewijzigd in nieuwe kaartblad 100 103 De namen en voignummers corresponderen niet meer met

de oude namen en voignummers

104 Zwarte Meer 1 Deze kaart heette 104 Zwart Meer omdat dit voorheen het enige kaartblad was van het

Zwarte Meer en er dus geen volgnummer nodig was Nu zijn er twee kaartbladen van het Zwarte Meer

bijgekomen en was er wel een volgnummer nodig Zwarte Meer 1 2 en 3

Groeten

1QX2et

pminienw nlVan

Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 38

Aat| HQ 2ep 2e | io 2e ^rws nl

TlQ 2e Pminienw nl

HBJZ 1 I0 2e S minienw nl

Onderwerp FW Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet uitgevoerd doorSdu

10 2e HBJZ [ 10 2e

10K2e[rTO 2e n DGRW

[

CC [ 10 2e

10 2e [ | 10 2e | |

Er is helaas een nieuw probleem zie email Sdu opgekomen bij de verwerking van de wijzigingen in het

Waterbesluit zelf

Geen idee nog wat hier is misgegaan
Alles is meermalen gecheckt en gedoublechecked
Ik zal gaan vergelijken

Versie voordracht en vaststelling
Proefdruk

Versie Staatsbiad

De wijzigingsopdrachten die niet zijn uitgevoerd moeten denk ik alsnog worden uitgevoerd

Graag ook check van jullie kant

Ik ga er nu gelijk naar kijken

Groeten

I 1QX2e I

Van HBJZ postbus wetgeving [
Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 05

Aan

pminienw nl10 2g

}hbjz [ 1 minienw nl10 2e 1Q 2g
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CC HBJZ postbus wetgeving [

Onderwerp RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit

| minienw nlMM

HoilQ0K2e |

Zie onderstaande e maii van SDU Kan jij hun vraag beantwoorden

Alvast bedankt

Groet

10 2e

Van Redactie Wetgeving SDU [
Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 01

Aan HBJZ postbus wetgeving [

Onderwerp Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit

@sdu nl10 2g

J minienw nliOK2g

Geachte heer mevrouw

In Stb 2020 315 artikel I onder B is bijlage 4 van het Waterbesluit gewijzigd De wijzigingsopdracht is

niet geheel juist omdat bepaalde omschrijvingen van de kaarten niet kloppen Is sommige gevallen de

nummers 100 101 102 en 103 hebben we ervoor gekozen om de opdrachten niet door te voeren Graag
vemeem ik van u welke wijzigingen moeten nog verwerkt worden

6
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Ik dt kuidlQe versU heefb dt bedodde

RMCift Klet dit KK CK dezt
Kaart

Kaarten btjfage IV bij hex Ws

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaax^ bijfage IV bij het Wa

V bij het Wa

K dt huidt^e versle keet dt btUotldt

£ 4^ B a\ eKryK i

KaarterT if
Kaarten bijfage I

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten l^jlage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

bijfage IV bij het Wa

KaarterTbijig^ IV bij het Wa

Kaarten bijiage \4^ij het Wa

Kaarten bijfage IV bijTtet^a
Kaarten bijfage IV bij het TO

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa
^^nrtnn hljfa^p |\ bjj het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

a

Ik dt buldi^e versLe er k’Cii }

■i£ o jjssel ±6

Be feai^rligK Ik de buidiQt vey le ket£K

±00 ZLwartt water ±‘

±01 Z warte water 2V

102 Zwcirte waters’ £k

103 Zwavtg water 4

2 De kaarten met de hier^
opgenomen in de bijdii iSf^

volgorde toegevpe^S

Ik de kuldE 0e versLe heet de bedaelde teaart

104 Zwavte Meer
Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Bij voorbaat dank voor uw antwoord

Met vriendelijke groet

10 2e
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HBJZ10 2e

10 2eVan

Verzonden

Aan

HBJZ

woensdaq 9 September 2020 09 59

10 2e 10 2eHBJZ DGWB

I
_

10 2i| 10 2e | DGRW hOK2e O 2e l ^00N

RE overzichtpQ 2e] verdere aanpak

CC

Onderwerp

Beste | io 2e |en anderen

Met lijkt mij de moeite waard om dat te proberen
Laten we hopen op enige soepelheid bij de Sdu

Groet

10 2e

[1Q 2e

] HBJZ | io 2e pminienw nl

Verzonden woensdag 9 September 2020 09 40

Aan I 10 2e | DGWB | 10 2e ~~S mmienw nl r IQ 2e

CC | io 2CiO]12ejj~[DGRW | io 2e j mmienw nl

Onderwerp overzichtd5B^j verdere aanpak

Van 10 2e

HBJZ 1 10 2e Pminienw nl

Ti0 2e ^rws nl

tl0 2e fl0 ^

Zie verdere verduidelijking van iP 2e dank ik zal op basis daarvan kijken of we Sdu kunnen vragen om de set

kaarten als pakket te vervangen niet een op een

Voor ik iets doe leg ik dit weer aan ons vieren voor

Groeten

10 2e

ONl l 10 2e Brws nlVan 10 2e

Verzonden woensdag 9 September 2020 09 33

Aan ] HBJZ [ 10 2eSMH2 DGRW1Q 2e ^minienw nl10 2e}

in 7p fl0K2g minienw nl

Onderwerp RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet uitgevoerd door Sdu

Hoi lOPe finll 10 2e ll

Ik heb bij de controles ook vooral op de inhoud gelet kloppen de namen en nummers van de nieuwe kaartbladen

met de tekst en toelichting van het wijzigingsbesluit en verzuimd om later in het proces nog een vergelijking te

maken met de namen en nummers van de reeds gepubliceerde kaartbladen Met het wijzigingsbesluit is volgens
mij inhoudelijk niets mis alleen hadden we de door SDU gemarkeerde kaartbladen formeel moeten laten

vervallen En dan de kaartbladen die niet precies dezelfde combinatie van nummer naam en voignummer hebben

als de oude kaartbladen als nieuwe kaartbladen toevoegen Hopelljk kunnen we dit achteraf nog rechtbreien

Hierbij in ieder geval de was wordt tabel van de kaartbladen waarover nog verwarring is Dit begint allemaal met

toevoeging van een extra kaartblad op de IJssel vanwege Reevediep Daardoor schuiven de voignummers van

de volgende kaarten op Maar ook de positionering van de opvolgende kaartbladen verandert waardoor

informatie soms gedeeltelijk naar een ander kaartblad Is verschoven Dit verklaart de verschillen op de

kaartbladen van het Zwarte Water en Zwarte Meer en op het eerste gezicht ontbrekende gebieden die staan dus

op een ander kaartblad Ik hoop dat het hiermee in ieder geval duidelijk is wat er precies is veranderd en wat de

achtergronden zijn

Groeten

1
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1QX2et

11 1 10 2 g

| minienw nlHBJZ^

Verzonden dinsdag 8 September 2020 17 49

AanjrW2e| 0 2e liro^N | 1Q 2e

j lOK^s flO 2^minienw nl

Onderwerp RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet uitgevoerd door Sdu

Van 10 2e 10 2e

^rws nl 10 2j 1Q 2e | DGRW

Ha^oxH

Dank voor je reactie

Allereerst voor alle toekomstige wijzigingen van regelgeving en wijzigingen alleen uitgaan van www overheid nl

niet van andere bronnen zoals www waterwet nl

Dit is bij mij onder de radar doorgegaan heb alles meermalen gecontroleerd maar niet meer of in het concept de

juiste aanduidingen van de bestaande kaarten zijn gebruikt met de juiste wijzigings of vervangingsopdrachten
Als er namen van kaarten worden gewijzigd moet je ofwel een wijzigingsopdracht voor de naam geven of dit

meenemen in een vervanging

De standaardopdracht in het wijzigingsartikel is dat kaarten met bepaalde nrs en namen worden vervangen door

andere kaarten met gelijke nrs en namen en daar gaat het dus fout en ontstaat verwarring bij het verwerken van

de wijzigingsopdrachten als de namen en nrs en kaartbeelden verschuiven

Bij Zwarte Water en Ilssel kan ik niet nagaan of het nog kiopt de vervangingsopdrachten kioppen niet en de

kaartbeeiden sluiten niet aan Zie bijv Genemuiden

Graag van jullie kant RWS en DGWB uitsluitsel op onderstaande vragen in geel waar de verwerking
door Sdu spaak ioopt en waar ik ook vastloop

Kioppen de vervangingen welke kaarten door welke andere met welke namen^ en kioppen de

kaartbeelden wel

2
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Bijgevoegd zijn de betrokken kaarten van het vigerende Waterbesluit heb deze alle gedownload van

www overheid nn dit zijn png s met andere nrs dan de nrs van de bijiagen van het Waterbesluit in pdf
De tekst van het Waterbesluit van overheid nl noemt deze png nrs in de bijiagen zie bijgaand

Verder bijgevoegd het Wijzigingsbesluit ter vergelijking

Heb hieronder e e a in een overzicht opgenomen

Graag jullie reactie

Dank en groet
10 2e

11 1 10 2 g
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ON 1 10 2e ^rws nl

Verzonden dinsdag 8 September 2020 14 01

HBJZ 1 1Q 2e

Van

10 2e f1QX2d 10 2e | DGRW^minienw nlAan

1 minienw nl[ 10 2e

CC dOK^e hBJZ 1 I0 2e g minienw nl

Onderwerp RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet uitgevoerd door Sdu

Dag | l0K2e ^

Wat ik uit de mail van SDU begrijp is dat er verschillen zitten in de namen en nummers van kaarten van het

zoals gepubliceerd op de helpdesk water en het wijzigingsbesluit

11 1 10 2 g

Groeten
10 2e

HBJZ 1 I0 2e Pminienw nl

Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 38

Aanj nQ 2el0 2e urejfON | 10 2e [53r\A s nl

io 2e |Dminienw nl

CC 10 2e I HBJZ | 10 2e g minienvtf nl

Onderwerp FW Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit probleem met wijzigingsopdracht niet uitgevoerd door Sdu

Van 10 2e

1 OKZdnSSeJ DGRW

[

10K2e\ I l0 2e [

Er is helaas een nieuw probleem zie email Sdu opgekomen bij de verwerking van de wijzigingen in het

Waterbesluit zelf

Geen idee nog wat hier is misgegaan
Alles is meermalen gecheckt en gedoublechecked
Ik zal gaan vergelijken

Versie voordracht en vaststelling
Proefdruk

Versie Staatsbiad

De wijzigingsopdrachten die niet zijn uitgevoerd moeten denk ik alsnog worden uitgevoerd

Graag ook check van jullie kant

Ik ga er nu gelijk naar kijken

Groeten

5
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10 2e

Van HBJZ

Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 05

Aanj

CC HBJZ[

Onderwerp RE Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit

5 minienw nl10 2g

1S minienw nlHBJZ j 10 2e10 2e

10 2g ^minienw nl

Hoi | 10} 2e l

Zie onderstaande e mail van SDL Kan jij hun vraag beantwoorden

Aivast bedankt

Groet

I 10 2e

^sdu nlVan

Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 01

Aan HBJZ[
Onderwerp Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit

10 2g SDU [ 10 2g

^minienw nl] I0 2g10 2g

Geachte heer mevrouw

In Stb 2020 315 artikel I onder B is bijlage 4 van het Waterbesluit gewijzigd De wijzigingsopdracht is

niet geheel juist omdat bepaalde omschrijvingen van de kaarten niet kloppen Is sommige gevallen de

nummers 100 101 102 en 103 hebben we ervoor gekozen om de opdrachten niet door te voeren Graag
vemeem ik van u welke wijzigingen moeten nog verwerkt worden

6
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Ik dt kuidlQe versU heefb dt bedodde

RMCift Klet dit KK CK dezt
Kaart

Kaarten btjfage IV bij hex Ws

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaax^ bijfage IV bij het Wa

V bij het Wa

K dt huidt^e versle keet dt btUotldt

£ 4^ B a\ eKryK i

KaarterT if
Kaarten bijfage I

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten l^jlage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

bijfage IV bij het Wa

KaarterTbijig^ IV bij het Wa

Kaarten bijiage \4^ij het Wa

Kaarten bijfage IV bijTtet^a
Kaarten bijfage IV bij het TO

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa
^^nrtnn hljfa^p |\ bjj het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

a

Ik dt buldi^e versLe er k’Cii }

■i£ o jjssel ±6

Be feai^rligK Ik de buidiQt vey le ket£K

±00 ZLwartt water ±‘

±01 Z warte water 2V

102 Zwcirte waters’ £k

103 Zwavtg water 4

2 De kaarten met de hier^
opgenomen in de bijdii iSf^

volgorde toegevpe^S

Ik de kuldE 0e versLe heet de bedaelde teaart

104 Zwavte Meer
Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Bij voorbaat dank voor uw antwoord

Met vriendelijke groet

10 2e

Sdu Uitgevers

205044 0343
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Ver

Aet

Ct

van drsdeg 8 aeQcember 2020 Ireske de vsnverkirg van ck wljigingscpdrachcen •Vatertesiuli

Bijagm

£trtja cbg lO September 2020 10 56 4B

imar^nril rm

Ima^OOg crg

Eth 2D2I 3151h 4^a~nlmdklnQ WItziQhQ Waterb slUli facb iallMUebU ]]] aiJVI DdF

PTIorilelt l tog

Dankvooruw berlcht Ugeeftaan

“In Stb 2020 315 artlkel I onder B Is bijiage 4 van het Waterbesiult gewijzlgd De wljzigingsopdracht fs Hlet geheel julst omdat bepaalde omschrljylhgen vari de kaarten iilet kloppen
Is sommige gevallen de nummers 100 IGl 102 en 1Q3 hehben we ervoor gekozen om de opdrachten niet dtx r te voeren Graag verneerri ik van u welke vuijzigingen moeten nog

vewerkt worden”

U heeft volkoman galijk omtrent de met julst gefonnuleerde wljzigingsopdrachten excuses van onze kanC voorde ontstane verwarring
ZIe svp c»ok onderstaande uitleg

Hopelijk kan dit nog wonden opgelost door conform de bedoeling van de opstellens de wljzigingsopdrachtvanart I onderdeel B ondei^eel 1 als voIgt zijn beslag te laten krijgen

De vlgerende kaarten

099 IJssel 15 png 257S02

100 Zwarte water 1 png 24586S

101 Zvuarte V ater 2 png 24SS70

102 Zwarte Water 3 png 257803

103 Zwarte Water 4 png 257805

104 Zwarte fleer png Z57806

worden gezamenlijk ais set dus nIet 4^n op 44n afzonderlijk vervangen door de volgende set kaarten

99 IJssel 15

■ lOOLssellS

101 Zwarte V ater 1
■ 102 Zwarte Water 2

103 Zwarte Water 3

104 Zwarte Meer 1

105 Zwarte Meer 2

Uitleg

Bij de controles is voaral op de inhoud gelet kloppen de na men en nummers van de nieuwe kaartbladen met de tskst en toelichbng van het wijzigingsbesliiit en is verzuimd om later in het proces

nog eer vei gelijking te maken metde narnen en rummers van de reeds gepubliceerde kaartbladen det wijiigingsbesluit be vat qua strekking geen Fouten alleen hadden de door SDU gemarkeerde
kaartbladen formeel moaten vervallen En hadden de kaartbladen die niet preclee dezelfde comblnatle van nummer naam en voignummer hebtker alede oude kaartbladen als nleutue kaartbladen

moeten wordon toegevoegd Hor»li]k lean dlt nog aohteral technisch worden gecorrigaerd omdat dIt Inhoudelljk wel de bedcoling was maar Jurldiech niet helemaal goed Is vormgegeven

Ortder taand de was wordt tabel van de kaartbladen waarover nog uerwan Ing Is Olt begint allemaal met toeuoeglng wan een extra kaartblad op de IJssel vanwege Reevecilep Daardoor schulven de

volgnummers van de volgende kaarten op Maar ook de positionering van de opvolgende kaartbladen verandert waardoor inlormatle somg gedeeltHliJk naar een ander kaartblad is verschoven Dlt

verklaart de verschillen op de kaartbladen van het Zwarls Water en Zwarte Meer en op het eerste gezicht ontbrekende gebieden die staan dus op een sndci kaartblad Ik hoop dat het hiermee in

jial

11 1 10 2 g

Met betrekking tot de overige wijzigingen In uw lljstje wear u vragen bIJ had en waaruan u aangeeft dat deze uerwerkt konCen worden kunnen wlj dat bevestigen dank daaruodr

Dit betreft

Kaartbladen BijIagelV bl] het Waterbesluit png 257797

n door 000 Ouerzichtskaart

Bovenrijn 1 png 245843

vervangen door 047 Bovenrijn

Wl] hopen dat u zlch kunt vlnden In de bovenstaande opiossing

Zou u bl] vragen en or

Met vrlendelljke greet

vervange
■ Kaart047

iden svp contact wlllen opnemen met de onderstaande contaetpersoon

10 2e

Minlstenie van infrastructjun en waterstaat

Hoofddirectie BestLurliJke en Juridische Zaken

Afdeling Water en Infrastructuur

RIjnstraatBl 2515 XP I Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

MlMm P l

I f10H2eliimi]DsiM nJ

Van | 1Q 2g HSPU \ 1Q 2g ^sdu nl

Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 01

Onderwerp Stb 2020 315 wijziglng Waterbesluit

Aan HBJz[ wmlnipriv ril

Geachte heer mevrouw

In Stb 2020 315 artikel I onder B isbijlage 4 van het Waterbesluit gewijzigd De wijzigingsopdracht is nietgeheel juist omdat bepaalde omschrijvingen van de kaarten niet

kloppen Is sommige gcvallen denuinmers 100 101 102 en 103 hebben we ervoor gekozen om de opdrachten niet door te voeren Graag vemeem ik van u welke wijzigir^en
moeten nog verwerkt worden

205045 0344



B

Bij voorbaat iaiik voor iiw antwoord

Met vriendelijke greet

10 2e

Sdu iHTgev^rs

B
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10 2e

10 2eVan

Verzonden

Aan

HBJZ

donderdag 10 September 2020 10 51

HBJZ postbus wetqevinq
10 2eCC HBJZ

Bericht aan Sdu i v m verwerking wijzigingsopdrachten Waterbesluit

stb 2020 315 bekendmaking Wijziging Waterbesluit actualisatie bijiagen III en

IV pdf

10 2e HBJZ

Onderwerp
Bijiagen

Urgentie Hoog

11 1 10 2 g
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11 1 10 2 g

10 2e

Van Redactie Wetgeving SDU [
Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 01

Aan HBJZ postbus wetgeving [

Onderwerp Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit

®sdu nl10 2g

10 2g | minienw ni

Geachte heer mevrouw

In Stb 2020 315 artikel I onder B is bijlage 4 van het Waterbesluit gewijzigd De wijzigingsopdracht is

niet geheel juist omdat bepaalde omschrijvingen van de kaarten niet kloppen Is sommige gevallen de

nummers 100 101 102 en 103 hebben we ervoor gekozen om de opdrachten niet door te voeren Graag
vemeem ik van u welke wijzigingen moeten nog verwerkt worden

3
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Ik dt kuidlQe versU heefb dt bedodde

RMCift Klet dit KK CK dezt
Kaart

Kaarten btjfage IV bij hex Ws

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaax^ bijfage IV bij het Wa

V bij het Wa

K dt huidt^e versle keet dt btUotldt

£ 4^ B a\ eKryK i

KaarterT if
Kaarten bijfage I

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten l^jlage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

bijfage IV bij het Wa

KaarterTbijig^ IV bij het Wa

Kaarten bijiage \4^ij het Wa

Kaarten bijfage IV bijTtet^a
Kaarten bijfage IV bij het TO

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa
^^nrtnn hljfa^p |\ bjj het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

a

Ik dt buldi^e versLe er k’Cii }

■i£ o jjssel ±6

Be feai^rligK Ik de buidiQt vey le ket£K

±00 ZLwartt water ±‘

±01 Z warte water 2V

102 Zwcirte waters’ £k

103 Zwavtg water 4

2 De kaarten met de hier^
opgenomen in de bijdii iSf^

volgorde toegevpe^S

Ik de kuldE 0e versLe heet de bedaelde teaart

104 Zwavte Meer
Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Bij voorbaat dank voor uw antwoord

Met vriendelijke groet

10 2e

Sdu Uitgevers

205046 0345
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10 2g

HBJZ postbus wetgeving
vriidaa 11 September 2020 11 47

] HBJZ

Van

Verzonden

Aan 10 2e

CC HBJZ postbus wetgeving
FW Reactie op uw e mail van dinsdag 8 September 2020 inzake de verwerking van

de wijzigingsopdrachten Waterbesluit

Onderwerp

Hoi | 10 2e |

Zie hieronder de reactie van SDL op jouw laatste e mail

Groet

10 2e

Van Redactie Wetgeving SDU [
Verzonden vrijdag 11 September 2020 11 03

Aan HBJZ postbus wetgeving Q
CC 10 2e | i 10 2e Psdu nl

Onderwerp RE Reactie op uw e mail van dinsdag 8 September 2020 inzake de verwerking van de

wijzigingsopdrachten Waterbesluit

^sdu nlio 2g

| minienw nl10 2g

Beste 10 2e

We zullen de gevraagde wijzigingen alsnog verwerken zoals in het bijgeleverde overzicht Mocht dat van onze kant

nog tot vragen leiden dan zullen we dat melden

Met vriendelijke groet

10 2e

Redactie Wetgeving

Sdu

Van HBJZ postbus wetgeving [
Verzonden donderdag 10 September 2020 10 57

Aan Redactie Wetgeving SDU [
CC [

Onderwerp Reactie op uw e mail van dinsdag 8 September 2020 inzake de verwerking van de wijzigingsopdrachten
Waterbesluit

Urgentie Hoog

^minienw nl10 2e

^sdu nl1Q 2e

^minienw nl] HBJZ10 2e 10 2e

Beste idK^

Dank voor uw bericht U geeft aan

In Stb 2020 315 artikel I onder B is bljlage 4 van het Waterbesluit gewljzigd De wijzigingsopdracht Is

niet geheel juist omdat bepaalde omschrijvingen van de kaarten niet kloppen Is sommige gevallen de

1
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nummers 100 101 102 en 103 hebben we ervoor gekozen om de opdrachten niet door te voeren Graag
verneem ik van u welke wijzigingen moeten nog verwerkt worden

U heeft volkomen gelijk omtrent de niet juist geformuleerde wijzigingsopdrachten excuses van onze kant voor de

ontstane verwarring
Zie svp ook onderstaande uitleg

Hopelijk kan dit nog worden opgelost door conform de bedoeling van de opstellers de wijzigingsopdracht van

art I onderdeel B onderdeel 1 als voIgt zijn beslag te laten krijgen

De vigerende kaarten

099 IJssel 15 png 257802

100 Zwarte Water 1 png 245869

101 Zwarte Water 2 png 245870

102 Zwarte Water 3 png 257803

103 Zwarte Water 4 png 257805

104 Zwarte Meer png 257806

worden gezamenlijk als set dus niet een op een afzonderlijk vervangen door de volgende set kaarten

99 Ilssel 15

100 IJssel 16

101 Zwarte Water 1

102 Zwarte Water 2

103 Zwarte Water 3

104 Zwarte Meer 1

105 Zwarte Meer 2

Uitleg

Bij de controles is vooral op de inhoud gelet kloppen de namen en nummers van de nieuwe kaartbladen met de tekst

en toelichting van het wi]zigingsbesluit en is verzuimd om later in het proces nog een vergelijking te maken met de

namen en nummers van de reeds gepubliceerde kaartbladen Het wijzigingsbesluit bevat qua strekking geen fouten

alleen hadden de door SDU gemarkeerde kaartbladen formeel moeten vervallen En hadden de kaartbladen die niet

predes dezelfde combinatie van nummer naam en voignummer hebben als de oude kaartbladen als nieuwe

kaartbladen moeten worden toegevoegd Hopelijk kan dit nog achteraf technisch worden gecorrigeerd omdat dit

inhoudelijk wel de bedoeling was maar juridisch niet helemaal goed is vormgegeven

Onderstaand de was wordt tabel van de kaartbladen waarover nog verwarring is Dit begint allemaal met toevoeging
van een extra kaartblad op de IJssel vanwege Reevediep Daardoor schuiven de voignummers van de volgende
kaarten op Maar ook de positionering van de opvolgende kaartbladen verandert waardoor informatie soms gedeeltelijk
naar een ander kaartblad is verschoven Dit verklaart de verschillen op de kaartbladen van het Zwarte Water en Zwarte

Meer en op het eerste gezicht ontbrekende gebieden die staan dus op een ander kaartblad Ik hoop dat het hiermee

in ieder geval duidelijk is wat er predes is veranderd en wat de achtergronden zijn

11 1 10 2 g

2
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11 1 10 2 g

11 n lu ^ y

Wij hopen dat u zich kunt vinden in de bovenstaande opiossing

Zou u bij vragen en onduidelijkheden svp contact willen opnemen met de onderstaande contactpersoon

Met vriendelijke groet

n

10} 2e

1Q 2e

10 2e 1

Van Redactie Wetgeving SDU [
Verzonden dinsdag 8 September 2020 12 01

Aan HBJZ postbus wetgeving j

Onderwerp Stb 2020 315 wijziging Waterbesluit

^sdu nlI0 2g

10K2g | minienw nl

Geachte heer mevrouw

In Stb 2020 315 artikel I onder B is bijlage 4 van het Waterbesluit gewijzigd De wijzigingsopdracht is

niet geheel juist omdat bepaalde omschrijvingen van de kaarten niet kloppen Is sommige gevallen de

nummers 100 101 102 en 103 hebben we ervoor gekozen om de opdrachten niet door te voeren Graag
vemeem ik van u welke wijzigingen moeten nog verwerkt worden

3
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Ik dt kuidlQe versU heefb dt bedodde

RMCift Klet dit KK CK dezt
Kaart

Kaarten btjfage IV bij hex Ws

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaax^ bijfage IV bij het Wa

V bij het Wa

K dt huidt^e versle keet dt btUotldt

£ 4^ B a\ eKryK i

KaarterT if
Kaarten bijfage I

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten l^jlage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

bijfage IV bij het Wa

KaarterTbijig^ IV bij het Wa

Kaarten bijiage \4^ij het Wa

Kaarten bijfage IV bijTtet^a
Kaarten bijfage IV bij het TO

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa
^^nrtnn hljfa^p |\ bjj het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

a

Ik dt buldi^e versLe er k’Cii }

■i£ o jjssel ±6

Be feai^rligK Ik de buidiQt vey le ket£K

±00 ZLwartt water ±‘

±01 Z warte water 2V

102 Zwcirte waters’ £k

103 Zwavtg water 4

2 De kaarten met de hier^
opgenomen in de bijdii iSf^

volgorde toegevpe^S

Ik de kuldE 0e versLe heet de bedaelde teaart

104 Zwavte Meer
Kaarten bijfage IV bij het Wa

Kaarten bijfage IV bij het Wa

Bij voorbaat dank voor uw antwoord

Met vriendelijke groet

10 2e

Sdu Uitgevers
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oprechl
lie bcslc

keuze
Sdu

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 ntieiden en hel bericht te verwijderen De Staat aanvaardt gear aansprakeiijkheid voor schade van weIke aard ook die

verband boudt met risico s verbonden aan heteiektronisch 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 acoepts no liabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages

5
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Q 5SO ICT OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP

fFYDIBOHF23SPDLT CNaiREClPIENT5 CNH 10 2e nnainens
10 2e I DBO

Van

10 2e ■HBJZ

Aan

1 Q 2e | HBJZ

Graag met spoed later afhardeler ivm iwtr 1 oktober HPE Records Manager RONDZENDMAP

RONDZENDMAP 2020 10739 HBJZ M Beslisnota Voordracht KB inwerkingtreding wijziging Waterbesluit

actualiseririg bijiagen III en IV

dinsdag 22 September 2020 10 46 00

posthus wetgevingCc HBJZ

Onderwerp

Datum

Bijiagen HBJ7 M Beslisnota Voordracht KB inwerkioatrediro wnzfoioo Waterbesluit factHaliserino bhlanen III er

IV tr5

Prioriteit Hoog

Beste ^10 2e j

I^ijgaand kb is vorige week teniggekeerd van KabKon na ondertekening door de Koning en moet deze week in

het Stb worden bekendgemaakt Het moet ook nog langs JV en dan uiterlijk 30 sept in het Stb maar liefs eerder

en niet op het allerlaatste moment om inwerkingtreding van de wijziging van het Waterbesluit per 1 oktober

mogelijk te maken

Het is helaas echter nog steeds niet van een contraseign voorzien door de minister en ligt nu ergens bij DBO in

de stapel zonder de nu noodzakelijk geworden voorrang

De DBO collega meldde aan onze medewerkers dat we contact moeten opnemen met de adviseur in geval van

spoed Bij deze dan spoed leek eerder niet nodig omdat we voldoende rukn gepland hadden Inmiddels heeft

het wel spoed gekregen door de lange doorlooptijden Dit dossier is 2 sept bij DBO aangeleverd met een week

ertussen voor KabKon k heb voor het kb incl KabKon een maand uitgetrokken maar zo gaan we zelfs dat niet

redden

Zou je er er svp voor kunnen zorgdragen dat de M het vandaag uiterlijk morgen afdoet dan zijn we nog op tijd
anders wordt 1 oktober niet gehaald en kunnen we weer opnieuw beginnen

Bel je bij vragen svp even

Dank en groeten
10 2e

met vriendelijke groet

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

M06^ 10 2e

I 10 2e ^inienw nl

HPE Records Manager recordgegevens

Recordnummer RONDZENDMAP 2020 10739

Titel PIBJZ M Beslisnota Voordracht KB inwerkingtreding wijziging Waterbesluit actualisering bijiagen
III en IV

205016 0348



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 31 CQ6QHI2in
F 07q] 10 2e I

1U 2e giminienw nlDeslisnota
ontwerp kb m b t inwerkingtreding wijziging van het

Waterbesluit actualisering bijiagen III en IV

Datum

1 September 2020

Kenmerk

IENW BSK 2020 164073

Bijlag« n3
2

Inleiding

Op 1 September jl is het Besiuit tot wijziging van het Waterbesiuit

actualisering bijiagen III en IV vastgesteld en vervolgens bekendgemaakt
De inwerkingtreding van het besiuit wordt geregeld bij koninkiijk besiuit kb

Uitgegaan wordt van inwerkingtreding met ingang van 1 oktober a s

U wordt hierbij de voordracht aan Z M de Koning en het ontwerp kb

voorgelegd

Geadviseerd besiuit

Indien u akkoord bent wordt u verzocht

de voordracht aan Z M de Koning te ondertekenen

de nota van toelichting bij het ontwerp kb te ondertekenen NB nog niet het

kb zelf u plaatst uw handtekening contraseign na de vaststeiiing en

ondertekening door de Koning

Beslistermijn
S v p uiterlijk 8 September a s

Argumentatie
Het Besiuit van 1 September jl tot wijziging van het Waterbesluit actualisering

bijiagen III en IV strekt o a tot het vrijstellen van de watervergunningplicht
van sommige gebieden binnen de begrenzingen van de rivieren die geen

waterstaatkundige functie meer hebben Daardoor wordt lokale

gebiedsontwikkeling zoals woningbouw of bedrijfsterreinen mogelijk Een

spoedige inwerkingtreding per 1 oktober a s is van belang met name voor

de gemeente Zaltbommel

Politieke context

De wijziging heeft geen spedfieke politieke aandacht op rijksniveau maar is

lokaal wel van belang

Pagina 1 van 2
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Kader

Waterwet en Waterbesluit

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Krachtenveld met name de gemeente Zaltbommel en ook andere gemeenten
en private partijen hebben belang bij de vrijstelling van de

watervergunningplicht als gevolg van de actualisering van de kaarten

Duurzaamheid de wijziging leidt tot mogelijkheden voor duurzame

gebiedsontwikkeling daar waar gebieden binnen de grenzen van rivieren geen

waterstaatkundige functie meer hebben

Burgers het voorstel heeft geen negatieve gevolgen voor burgers

Afstemming de wijzigingen zijn bestuurlijk afgestemd

Implicaties apparaat en financien geen

Juridische implicaties geen anders dan de beoogde
Communicatie er wordt niet voorzien in extra communicatie

Gedrag in beieid niet van toepassing

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

HOOFDDIRECTIE

BESTUURLIJKE EN

JURIDISCHE ZAKEN

8 SEP BZ0Datum

IENW BSK 2020 164091

Ontwerp van een besluit houdende vaststelling van het

tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van

1 September 2020 tot wijziging van het Waterbesluit

actualisering bijiagen III en IV

Nummer

Betreft

1Bijiage n

Hierbij bied ik Uwe Majesteit het bovenvermelde ontwerp aan Het ontwerp gaat

vergezeld van een nota van toelichting

Ik moge U verzoeken overeenkomstig het ontwerp te besluiten

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

10 2e

Aan de Koning Pagina 1 van 1
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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 r 10 2^
I 10K2e 8lminienw nl

Wijziging Waterregeling per 1 januari 2021
Datum

24 nnvember 2020

Kenmerk

IENW BSK 2020 232955

Bijlage N

2

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 januari
a s wordt u verzocht om v66r 4 december 2020 de stukken te ondertekenen

Argumentatie

Aanleiding voor de wijzigingsregeling is een actualisering 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 juli jl

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

Toetspool akkoord 23 11 2020
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geen gevolgen hebben voor de administratieve lastendruk of uitvoeringslasten
van overheden

Kader

Op grand van het Waterbesluit kunnen bij ministeriele regeling

beheergrenzen worden vastgelegd waarbinnen het Rijk beheerder is

RWS controleert regelmatig de grenzen Door RWS wordt naar

aanleiding van de controles verzocht noodzakelijke wijzigingen 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

HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e
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10 2eVan

Aan HBJZ

iBSK | 10 2e \j 10 2e | HBJZ

1Q 2e

Cc 10 2e

Onderwerp
Datum

Afronding ATR toetsing Wijziging Waterregeling 1 7 2021

woensdag 2juni 2021 14 12 39

Graag inforaieer ik jullie als volgt over de ATR toetsing van de Wijziging Waterregeling 1 7 2021 Het college
van ATR heeft besloten de voorgenomen wijziging van Waterregeling niet te selecteren voor een formed

brief advies De reden hiervoor is dat het voorstel naar verwachting geen omvangrijke gevolgen heeft voor de

regeldruk voor burgers bedrijven professionals Het besluit van het college betekent dat het geen brief naar de

bewindspersoon zal sturen met zijn beoordeling van het dossier

Wij verzoeken jullie met betrekking tot het besluit van het college om de volgende zin op te nemen in de

toelichting bij de regeling Het Adviescollege toetsing regeldruk ATR heeft het dossier niet geselecteerd voor

een formeel advies omdat het naar verwachting geen gevolgen voor de regeldruk heeft

Met vriendelijke greet

10 2e

Oorspronkelijk bericht

Van I 10 2e HBJZ | 10 2e ^inienw nl

Verzonden maandag 31 mei 2021 15 53

Aan ^atr regddnik nl

| BSK 1 10 2e ^^nienw nl I0 2e | 10 2e ^atr regeldruk nl

\ 10 2e ~|@atr regeldmk nl

Onderwerp Content Manager SUBDOSSIER 3 BSK IENW BSK 427720 Wijziging Waterregeling 1 7

10 2g

CC [ 10 2e

10 2e

2021

Beste collega s van de ATR

Hierbij stuur ik een concept van een wijziging van de Waterregeling per 1 juli 2021 De tekst van de regeling is

gereed de kaarten staan echter nog niet allemaal in de officiele opmaak Om een idee te geven van de

wijzigingen zijn wel kaarten toegevoegd waarop de wijzigmgen te zien zijn Zoals gebmikelijk bij een wijziging
van de Waterregeling zijn wij van mening dat er geen gevolgen zijn voor de regeldruk Conform onze

werkafspraken verzoeken wij daarom om ambtelijke afdoening van de toets

Ik zie uw antwoord graag tegemoet

Met vriendelijke greet

i0 2e

Content Manager Record Informatie ■

Recordnummer IENW BSK 427720

Titel Wijziging Waterregeling 1 7 2021

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages
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10 2e

io 2e | BS | I0 2e EOrws nl

donderdaq 10 luni 2021 17 50

I0 2e

10 2e I BSK || 10 2e || CD

RE SPOED Wijziging Kaarten Waterregeling

Van

Verzonden

Aan

CC

Onderwerp

Da^io 2^bij deze akkoord Groet|io 2e|

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van | I0 2e | BS | I0 2e Si rws nl

Datum donderdas 10 jun 2021 5 38 PM

Aan I0 2e 1 BS lQ 2e |@rw5 iil

Kopie[
Onderwerp SPOED Wijziging Kaarten Waterregeling

J BSKl I0 2e ^minienw nl ] CD 1@rws nl10 2e 1Q 2e 10 2e

HdildK^

Graag je akkoord medeparaaf om deze nota van HBJZ door te doen naar de minister Het gaat om de aanpassing van kaarten bij
de waterregeling te weten een aantal leguliere aanpassingen en aanpassing bij de rijksbaggerdepots IJsseloog en Hollandsch

Diep om te regelen dat deze geen onderdeel meer uitmaken van de omringende oppervlaktewaterlichamen

Aangezien dit laatste de uitvoering betreft van een eerder door de minister genomen besluit lijkt het me niet nodig om lQ 2e |
akkoord te vragen

Ik stel daarom voor dat we liaar informeren

Met vriendelijke groet

I 10K2eT

10 2e

10K2e 10 2e

10 2e

1
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t

Ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat

Minister lenW

met afschrift aan de Staatssecretaris

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 1Q 2e I

I 10l |U Ul^inienw nl

Wijziging Waterregeling per 1 juii 2021
Datum

11 juni 2021

Kenmerk

IENW BSK 2021 167900

Bijlage N

13

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

waterkwantiteitsbeheer voert dienen te worden geactualiseerd of gecorrigeerd
Dit betreft mede de wijziging van de beheergrenzen met betrekking tot de

rijksbaggerdepots IJsseioog en Hoiiandsch Diep Met het in gang zetten van

deze laatste wijziging heeft u eerder ingestemd IENW BSK 2020 71326

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan die besiissing

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 juii a s

wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk de stukken te ondertekenen

Argumentatie

Aanleiding voor de wijzigingsregeling is een actualisatie van bijiagen II en III

van de Waterregeling De bijiagen bevatten kaarten die de grenzen aangeven

van oppervlaktewateriichamen en zijwateren waarover het Rijk het

waterkwaliteits waterkwantiteitsbeheer voert en het beheer van drogere

oevergebieden De kaarten dienen regelmatig te worden geactuaiiseerd 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 2021

Toetspool akkoord d d 10 juni 2021 Pagina 1 van 2
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Tevens wordt op basis van de beslisnota d d 14 april 2020 lENW BSK

2020 71326 de wijziging doorgevoerd dat de rijksbaggerdepots IJsseloog en

Hollandsch Diep zelf geen onderdeel meer uitmaken van de omringende

oppervlaktewaterlichamen In de beslisnota was aangegeven dat voor depot De

Slufter wordt gezocht naar een optimale vormgeving van de wijziging
Voor dit depot was bij nader inzien geen wijziging van de Waterregeiing nodig
Het depot is op de waterkwaliteitskaart bij de Waterregeiing correct

ingetekend

Bij invoering van de Waterwet zijn de oppervlaktewaterlichamen in beheer bij
het Rijk geografisch begrensd op de kaarten in de bijiage bij de Waterregeiing
Onbedoeid zijn hierbij de depots IJsseloog en Hollandsch Diep ingetekend op

deze kaarten waardoor ze juridisch gezien onderdeel zijn gaan uitmaken van

deze oppervlaktewaterlichamen Dit is echter onjuist omdat de depots feitelijk

gescheiden zijn van het oppervlaktewater door middel van een fysieke barriere

Hierdoor is onbedoeid een extra vergunningplicht ontstaan voor het storten

van baggerspecie in de depots Met wijziging van de kaarten 041 042 en 230

is dit gecorrigeerd en wordt de juridische situatie in overeenstemming gebracht
met de feitelijke situatie

Politieke context

Geen De wijzigingen zijn afgestemd met de betrokken bestuursorganen en de

gevolgen voor de burgers en bedrijven zijn gering Voor de wijziging met

betrekking tot de baggerdepots betreft dit de provincies en de ILT De depots
de Slufter IJsseloog en Hollandsch Diep beschikken over een vergunning op

grond van de Wet milieubeheer Wabo voor het storten van afvalstoffen binnen

een inrichting bevoegd gezag GS en een vergunning op grond van de

Waterwet voor de lozing van het effluentwater in het omringende

oppervlaktewater bevoegd gezag ILT 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

RWS controleert regelmatig de grenzen Door RWS wordt naar

aanleiding van de controles verzocht noodzakelijke wijzigingen 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
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10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

1Q 2e HBJZ

FW Wijziging kaarter Waterbesliiit 2019

maandag 15 juni 2020 08 35 59

Hierbij via|l io 2ig akkoord van de ATR

Groet l io 2e ^

10 2e 10K2e I L HBJZ [

Verzonden dinsdag 9 april 2019 16 28

Aan

Onderwerp FW Wijziging kaarten Waterbesluit 2019

] minienw nlVan 10 2e

DGRW | I0 2e pminien\w nl10 2e

Beste l io 2e |j

Zie de mail hieronder De ATR is inderdaad akkoord met ambtelijke afhandeling van de

regeldruktoets Er zijn dus toch geen berekeningen nodig

Groeten

]3 atr regeldri ik nl]Van ^
Verzond

Aan

CC r i0K2e ^

Onderwerp RE Wijziging kaarten Waterbesluit 2019

10 2e 10 2e

10 2eQTOK2en HBIZ

110 2e

Beste I I0 2e |[

Flet college is akkoord met de ambtelijke afhandeling van de regeldruktoets

Dat betekent dat het college zich kan vinden in de beschrijving dat er geen gevolgen zijn voor de

regeldruk of administratieve lastendruk

Wellicht is het handig om nog in de toelichting te vermelden dat ATR naar het besluit heeft

gekeken en akkoord is met deze beschrijving

Ik wens jullie veel succes met het vervolgtraject

Vriendelijke groet

10 2e

205108 0355



10 24pS2i zVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

DGWB

3GWB

FW spoed afstemming rader rapport Barro

maandag 13 September 2021 15 07 17

4 Advies RvS docx

2 Nader rapport ontwerobesluit wilziaina Barro foa Kustcactl docx

Huidig art 5 44 BKL docx

Hoi 10 2e

Dit betreft aanpassingen in het Barro als gevoig van de BGR wijziging

Groet l iQ 2e

PN I0 2e [q rw5 nlVan

Verzonden donderdag 2 april 2020 15 57

DGB I0 2e pminienw nl lOK2e|ioK2e^lP 2^ DGRWAan 10 2e

j I0 2e |a minienw nl

Jiminbzk nb [CC 10 2e 10 2e 10 2e

]@minbzk nl ] I0 2e

10 2e f 1QX2e g minbzk nl r 10 2e ^10K2e J DGRW

1 I0 2e pminienw nl r Q0K2e _ dgrW | io 2e pminienw nl

Onderwerp RE spoed afstennming nader rapport Barro

iQ 2e ^minbzk nl1Q 2e 10 2e

Dac 10 2e

Vig|i|0K2fehad je onderstaande vraag al gekregen lets meer uitieg van mijn kant daarbij omdat

het in onderstaande mail voor een niet ingewijde lezer weiiicht niet meteen duidelijk is

De Beleidsregels grote rivieren zijn op 1 juli 2018 aangepast [

getrokken vanuit DGWB ik was er inhoudelijk bij betrokken vanuit RWS De beleidsregeis zijn
ook opgenomen in de instructieregeis voor ruimteiijke piannen in het Barro hoofdstuk 2 4

rivieren In 2018 was het in verband met de komst van de Omgevingswet niet mogeiijk om

geiijk met de Bgr ook het Barro te wijzigen men wiide niet aileen voor de beperkte
wijzigingen in de Bgr het Barro wijzigen Later kwam er toch nog een mogeiijkheid om het

Barro aan te passen door mee te liften met wijzigingen op andere terreinen kust en

radarstations G5B2i heeft de wijziging van het Barro vervoigens in gang gezet en contact

gelegd met de BZK juristen Omdat hij daarna het dossier Bgr heeft laten vallen ben ik

contactpersoon geworden voor de BZK juristen en heb ik in de afgeiopen maanden een paar
keer meegewerkt aan de inhoudeiijke beantwoording van vragen vanuit de Tweede Kamer en

Raad van State over de wijziging in afstemming met lio 2e| en iater ooKiKZI^}

] heeft de wijziging10 2e

Inmiddeis is de Barro wijziging heiemaal klaar voor ondertekening door de Minister voor Miiieu

en Wonen In onderstaande maii wordt aan DGWB gevraagd om de wijzigingen formeei door te

geieiden aan de Minister van MenW

Dit is iets waar ik niet zoveel in kan betekenen Ik hoop dat jij of een van je collega s dit kan

oppakken Als er inhoudeiijke vragen zijn ben ik natuurlijk aitijd bereid om deze te

beantwoorden

Groeten

1Q 2e

I [lU 2e n

10 2e

10 2e

236435 0356



nu 2e

10 2e

10 2eVan DGB 1 10 2e BminiRnw nl

Verzonden donderdag 2 april 2020 15 44

Aan i|T0K2eP 2e ip 2|| nGRW | lQ 2e tSminienw nl

^minh7k nl l
10 2e P

cc{ 10 2e 10 2e1Q 2e

]@minh7lc nl
_

iQ 2e ns minbzk nl

I0 2e 0minh7k nl I0 2e

ON j 1Q 2e ^rws nl

GRW

10 2e

10 2e f 10 2e
10 2e

10 2e 1°p l DGRW [ ^minienw nl10 2e 10 2e

minienw nl10 2e

Onderwerp RE spoed afstemming nader rapport Barro

Ha Allen

DIt dossier ligt momenteel binnen het rlvierenduster van DGWB bij niemand Dus betrekt mlj
maar even zonder dat Ik pretendeer van grote meerwaarde te zijn

Wat is de concrete vraag Wat Ik zie geen bijiagen

Groet io 2e

Van iproK2e|ilO 20lP 2|e DGRW J I0 2e Bminienw nl

Verzonden woensdag 1 april 2020 15 44

Aan 10 2e DGB d 10 2e Pminienw nl

^minb7k nl [CC 10 2e10K2e10 2e

10 2e]@minbzk nl

1Q 2e I5 minh7k nl n0K2e^^ 10 2tffl^DN [

minienw nl I

I0 2e ^minbzk nl10 2e10 2e

Brws n10 2e r 10 2e 10 2e

10 | 10 2e | DGRW [ 1Q 2e DGRW10 2e

Ominienw nl10 2e

Onderwerp RE spoed afstemming nader rapport Barro

Beste

Zie onder bericht van BZK over de BGR Met wie kan iQ 2e hier binnen het rivierenteam over

afstemrnen

io 2e Ik heb jou er even bijgezet omdat jij het heel kort hebt gedaan 2 5 jaar geleden

Groeterfira2|g

10 2e
]5 minh7k nlVan

Verzonden woensdag 1 april 2020 13 28

Aan I 1Q 2e | ON l 1Q 2e B rws nl

inienw nl l I0 2e I l0 2e | _ dGRW [
I0 2e Pminbzk nlil

~

10 2e

iQ ^dgEge |dgrw
c ] minienw nlI0 2e

CC 10 2e 10 2e

io 2e ^minbzk nl1Q 2e 1@minbzk ni 10 2e

Onderwerp spoed afstemming nader rapport Barro

236435 0356



Urgentie Hoog

Ha I W ers

De wijziging van het Barro gaat binnenkort in werking
Op het terrein van de Grote Rivieren is het Barro zelf up to date gemaakt

De vertaling naar het BKL was volgens de Raad van State nog niet perfect Half januari hadden

we daarover met io 2e jal contact Zie het advies RvS 1® redactioneie opmerking

In het Nader Rapport 2® bijiage is deze kwestie opgeiost
Zie onderdeei B en C van de BKL wijziging artikei II in het iaatste document het

ontwerpbesiuit

Mijn vraao Kunnen jullie van I W met dooroeleidina naar de Min voor MenW akkoord oaan

Het is niet nodig dat juiiie zeif een paraaf van de Minister vragen
dus graag zelf beoordelen op welk niveau van I W het akkoord t a v doorgeleiding nodig is

Graao zo spoedio mooeiiik deze week luilie reactie Anders graag even contact

Me^ i0 2e had ik al teiefonisch contact met name over de PS punten hieronder

Bij voorbaat dank

Met vriendeliike groet io 2e

10 2e

Ministerie BZK DGBRW DRU lurtmarkt 14 2511 DP Den Haag

Tel 10 2e

io 2e ^eft bij onderstaande mail van 16 januari j l nog nadere wensen geformuleerd Dit

t 3 van de Beleidslijn nooit in Barroverband is verwerkt maar wel helaas niet correct

in het Bkl zie Iaatste bijiage
Mijn commentaar op zijn wensen heb ik in een gele markeringskleur aangegeven

urnudi dr

Inwilligen van die wensen past niet in dit Barrokader enkel reageren op het advies van de Raad

van State en een spoedige afronding van het in werking treden van het Barro mede in verband

met het verwerken van het Kustpact

Alsnog invoegen in het Bkl is ook niet mogelijk omdat die wensen nooit in publieks consultatie

zijn geweest en niet aan Parlementaire behandeling van het Bkl en de advisering door de Raad

van State zijn onderworpen

Ze zullen in het kader van de Omgevingswet door jullie bij BZK het programma DG

Omgevingswet
aangekaart kunnen worden concreet is dat voor de eerstvolgende wijziging van het Bkl na 1 1

2021

Ik zal ze al vast binnen BZK op het lijstje laten zetten van de actua na in werking treden vatiffie

Omgevingswet

Van jl io 2e |ox2e {
Verzonden ia^K^ 2020 10 19

Naar

DGRW

rws nl10 2e

]@minhzk n I

^Tiinienw n1 10 2ejiOK2e 1Q 2^ DGRW

]10 2e10 2e10 2e

10 2e

io 2e Sminienw n1

Cc ininbzk nl 10 2e10 2e

1 10 2^

Onderwerp RE vraag Raad van State over Barro

Dag alien

Inderdaad kunnen vanwege de verwijzing naar het reeds afgeronde programma Ruimte voor de

236435 0356



rivier BKL artikel 5 43 lid 3 en BKL artikel 5 44 lid e ook geschrapt worden

Dat dit tot nu toe niet in beeld is gekomen komt doordat de Barro wijziging alleen ingaat op

artikel 5 46 van het BKL In de wijziging van de beleidsregels Grote Rivieren d d 1 juli 2018 zijn

echter ook wijzigingen aangebracht in artikel 3 Dit artikel is niet opgenomen in het Barro maar

vormt wel de grondslag voor artikel 5 44 van het BKL

Onn het helemaal goed te doen zou het volgende toegevoegd moeten worden aan de

Barrowijziging

lO^e

groeten
1Q 2e

| minbzk nlVan

Verzonden vrijdag 27 maart 2020 11 25

Aan

10 2e [ 10 2e

I

^ rninhzk nl10 2e 10X2e

10 2ecc 10 2e lS minbzk nl

Onderwerp afstemming nader rapport Barro

10 2eHoi

Bijgaande documenten kunnen voorgelegd worden voor afstemming met de collega s van de

andere departementen die hierbij betrokken zijn geweest

Groeten io {2e

236435 0356
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LbD DWJZ JZWII 10 2e |@min|env nl1

van BD DWJZ JZWII I@minienv nl1

“n BD DWJZ JZW

To
10 2eCc

From

Sent

Subject FW MR behandeling wijziging Waterbesluit

Wed 7 13 2022 10 20 51 AM

10 2e

Wed 7 13 2022 10 20 51 AM

Received

Zie hieronder de mail

} BD DWJZ JZW 1Q 2e

Verzonden donderdag 2 juli 2020 10 11

10 2e ^ BD DWJZ JZW 10 2^

Onderwerp FW MR behandeling wijziging Waterbesluit

Van[ 10 2e @nninjenv nl

@minjenv nlAan

HBJZ 10 2e ^minienw nlVan

Verzonden woensdag 1 juli 2020 20 55

} BD DWJZ JZW

Onderwerp FW MR behandeling wijziging Waterbesluit

10 2e

10 2e ^minienv nlAan 10 2e

Bestd 10 2e l

In de MR van 10 juli brengen wij een wijziging van het Waterbesluit Gaatom aanpassing van kaarten vender niets bijzonders

Wat wel bijzonder is is dat dit besluit al in april 2019 in de CFEZIL was en toen als glad stuk is aanvaard Daarna is het bij
ons helaas flink misgegaan en is het besluit blijven liggen Dat is onlangs aan het licht gekomen en nu hebben we het besluit

z s m in procedure gebracht Met goedvinden van het CFEZIL secretariaat en AZ brengen we het nu direct in de MR Ten

opzichte van de versie van vorig jaar heeft alleen een update van de kaarten plaatsgevonden Er zijn geen inhoudelijke
wijzig ingen

Van de behandelend jurist kreeg ik door dat wat vragen had Begrijpelijk die vragen zijn beantwoord Ik hoop dat we op

jullie akkoord kunnen rekenen want er is ons veel aan gelegen om dit besluit gewoon door de MR te krijgen Als je meer wilt

weten bel me dan gerust

10 2e

Dit bericht kan infbrmatie bevatten die nietvooru is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte 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

elektronisoh verzenden van berichten

This message may contain infbnnation 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 infonn 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

368536 0357



10 26 BD DWJZ JZW[| I0 2e |@min|env nl1

BD DWJZ JZWII I@minienv nl1

TBD DWJZ JZW

To

Cc 10 2e

From

Sent Wed 7 13 2022 10 29 20 AM

Subject FW Afbeelding ontvangen sms waterbesluit

Received

10 2e

Wed 7 13 2022 10 29 20 AM

IMG 0034 PNG

Dagl|o ^ en io 2e I in cc

Zie hierbij zoals gevraagd de afbeelding van de sms Graag nog wel bekijken of hier lets in staat wat moeten

worden afgeschermd

Groeten

10 2e

BD DWJZ JZW 10 2e @minjenv nlVan 10K2e

Verzonden dinsdag 12 juli 2022 08 26

Aan BD DWJZ JZW 1P 2e

Onderwerp Afbeelding ontvangen sms waterbesluit

@minjenv nllOK2e

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberrv com

368535 0358



i_J■I Vodafone NL 4G 08 24

316 10 2e

Tekstbericht

2 jul 2020 07 38

wat is je email Graag

nog contact vandaag over

Waterbesluit in MR en of JV

nog opmerkingen gaat maken

Zie ook mail van

gisteren Met was een A cat

voor de toets alleen technisch

en beleidsarm Voorbeeld

herindelingen Is al afgedaan
door CFEZIL als hamerstuk

voor MR Er ontstaan grote

problemen met Zaltbommel bij
evt nieuwe vertraging
Dus graag medewerking aan

het verder brengen van dit

dossier en nog even contact

Dank en greet

10 2e

van10 2e

10 2e

1^ ^Tekstbericht m

©A
kJ Li

■ ^1

368541 0359



10 2e z_BDZDWJZ JZW[| I0 2e |@min|env nl1

| BD DWJZ JZWII I@minienv nl1

BD DWJZ JZW

To

10 2eCc

From

Sent

Subject FW Waterbesluit in MR 10 juli vraag ook aan 10 2e en| l0 2e |
Wed 7 13 2022 11 26 53 AM

10 2e

Wed 7 13 2022 11 26 53 AM

Received

Daq i0 2e^n| I0 2e]

Zag trouwens netdater nog sen latere reactie van lenW ontbrak Zie bovenste mail

Groeten

I0 2e

I0 2e @minienw nlHBJZ
_

Verzonden donderdag 2 juli 2020 10 31

BD DWJZ JZW

BD DWJZ JZW^
Onderwerp RE Waterbesluit in MR 10 juli vraag ook aan I0 [2e |et1 10 26^

Gevoeligheid Vertrouwelijk

Van 10 2e

10 2e 10 2e HBJZ 10 2e@minjenv nl @minienw nlAan 10 2e

10 2e @ minjenv nlCC 10 2e

Dankjewel] 10 2e |en| 10K2e blij mee
Slotfomnulier zal worden aangepast nog zal met|00 2e^verleqqen wanneer

Meest fase bij nader rapport lijkt me
Groeten

I0 2e

BD DWJZ JZW ^ 10 2e | aminienv nl

Verzonden donderdag 2 juli 2020 10 27

| HBJZ 1 10 2e |@minienw nl 10 2e

BD DWJZ JZW 4 10 2e |@min|env nl

Onderwerp RE Waterbesluit in MR 10 juli vraag ook aan[ 1Q 2e |ei|l0 2e|
Gevoeligheid Vertrouwelijk

Van 10 2e

HBJZ 10 2e10 2e @minienw nlAan

CC 10 2e

Be5te| 10 2e |en| 10 H

Vervelend voor jullie dat dit mis is gegaan @j i0 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 het 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 het slotformulier die wel nodig is laten we aan jullie over hoe wanneer dit op te lessen

Mede namens I0 2e

Hartelijke groeten | I0 2e

I0 2e @minienw nlHBJZ

Verzonden donderdag 2 juli 2020 09 39

BD DWJZ JZW

^BD DWJZ JZW

Onderwerp Waterbesluit in MR 10 juli vraag ook aani 10 2^enjl0 2e

Urgentie Hoog

Gevoeligheid Vertrouwelijk

Van 10 2e

10 2e10 2e @minjenvjTlAan

10 2e HBJZ 10 2e@min|env nl 10 2e @minienw nlCC 10 2e

Dank jerri0 2e ^

Vanmiddag dan graag nog even contact

368537 0360



Het gaat er ons om dat het ontwerp nu als hamerstuk door de MR van 10 juli kan zonder juridische detail punten en mogelijke
discussie voor de M die lessen we dan annbtelijk 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

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 als jij en| | enK 0 ^^ |hiermee kunnen leven dan kunnen we nu het slotformulier aanpassen voor de MR

behandeling 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

10 2e

10 2e

10 2e I
10X26

10 2e BD DWJZ JZW

Verzonden donderdag 2 juli 2020 08 53

10 2e g minienv nlVan

Pminienw nl10 2eAan

Onderwerp Mijn contactgegevens

Gevoeligheid Vertrouwelijk

HBJZ 10 2e

Dag I I0 2e |

In vervolg op ons telefoonqesprek van vanochtend stuur ik jou hieronder nog even mijn contactgegevens Ik heb

overigens geen mail van lQ 2e jntvangen 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

368537 0360



10 2eT

@minienv nlE 10 2e

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

abusievelijk aan u is toegezonden wordt ii verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

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

elektronisch verzenden van berichten

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 ofmessages

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

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 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 ofmessages

Ministry of Justice and Security

368537 0360


