
f10U2el llfDONIVan

Aan HBJZ I f1QK g]BffiON

lCDl gMZD i Q 2e 1 CIV

RE kaarteti Waterbesluit Kampereilandeti

woensdag 20 april 2016 10 29 30

Cc

Onderwerp
Datum

Hoi dat is dan natuuriijk 1 januari 2017

Voigens mijn gegevens is de afspraak dat het kaartmateriaai toeiichting voor de Wtb wijziging
Lent Kampereilanden voor 23 mei door RWS bij HBJZ wordt aangeieverd

De kaarten voor Kampereiianden zijn ai gereed en bij | io 2e [ maar wachten nog op

goedkeuring van RWS ON

Groeten pHp|

Van 10 2e ri0 2e HBJZ ri
Vei^onden woensdag 20 april 2016 10 17

Aan I lOKa^OKg^ifON
CC || 10 2e I CD [

lminienm nl]10 2e

10 2e ll DONI CIV

Onderwerp RE kaarten Waterbesluit Kampereilanden

10 2e

Dag ^^|

Een correctie op de toeiichting van| io 2e | de wijziging van het Waterbesluit treedt op 1

januari 2016 pas in werking De wijziging gaat mee met de wijziging van het

Waterbesluit voor de vergunningvrijmaking van het hoogwatervrije eiland bij Lent Zie

voor de planning dus ook de e mail van gisteren van mij aan hQ 2e^die je cc hebt

gekregen

Groet || i0 2e |

Van || I0 2e || DON [1
Verzonden woensdag 20 april 2016 9 35

Aan I lOK^gEStON
CC lOKZe I10 2e

Onderwerp RE kaarten Waterbesluit Kampereilanden

DagCtmii

Zie hieronder cursief mijn toeiichting

]@rws nl]10 2e

] CIV10 2e

HBJZ 10 2e 1 CD

GroetenlMEM

Van 10 2 ^[022^ ON

Verzonden dinsdag 19 april 2016 15 10

Aan || 10 2^ ^ DON f
CC |l 10 2e rt0U2ei I

Lkciv
HBJZ I I0 2e 1 CD

Onderwerp RE kaarten Waterbesluit Kampereilanden

10 2e

HoI TOT 2^|

Aangezien de Kampereilanden recent aan het beheergebied van RWS ON toegevoegd zijn is de

achtergrond van deze vrijstelling me niet bekend Daarom heb Ik een aantal vragen

Ligt er net als bij Lent een besluit van de Minister als onderbouwing voor deze

vrijstelling
De achtergrond van deze wijziging is anders dan bij Lent Ten eerste is het geen RvR zaak Ten

tweede is het uitsluitend een technische aanpassing achteraf van de kaarten bij het
Waterbesluit er warden geen nieuwe gebieden vergunningvrij gemaakt

De betreffende polders Kampereilanden zijn altijd a of in ieder geval sinds 15 oktober 2009

zie jaartal kaarten 200 en 201 Wtr vrijgesteld van vergunningplicht Of ze sinds kort bij het

beheergebied van RWS ON horen weet ik niet sinds 2009 is het in ieder geval beheergebied
RWS
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Wat is gewijzigd is dat dit gebied opgenomen is in de kaarten bij de Beieidsiijn grote rivieren

Bgr en vervoigens per juii dit jaar overgenomen wordt in de kaarten bij het Besiuit aigemene
regeis ruimtelijke ordening Barro Vandaaruit is dit baiietje gaan rolien De aanpassing
kaarten Bgr trekt WVL ll I0 2e [ Hij doet dat in samenspraak met de werkgroep
rivierbeheer

Waarom is dit gedaan dit is een wat technisch verhaai dat ik dteer van I iQ 2e |t

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

gehele systeem van afvoer en barging van water uit de Vecht Deita ten tijde van een gesioten
Ramspoi kering
Indian deze gebieden aan het rivierbed warden onttrokken dan kan dit ieiden tot functieverlies

van de Ramspoi kering en daarbij een integraie verhoging van de dijken random het Zwarte

Meer en Zwarte Water

Het gebied van het Zwarte Water heeft m i dezelfde functie als het Haringviiet in de Rijn Maas

Monding het afvoeren en bergen van water achter een stormvioedkering

Door het opnemen van het Zwarte Meer met de Buitenpoiders in de Bgr zijn deze binnen de

begrenzing van de rivieren komen te valien artikel 6 16 iid 1 Wtb Dan kan de vrijsteiling
niet meer geregeld zijn in de Waterregeiing maar dat moet dan in de kaarten van het

Waterbesiuit bijiage IV geregeld warden Vandaar het overhevelen van de betreffende kaarten

van Waterregeiing naar Waterbesiuit

Of is hier sprake van een andere bestuurlijke afspraak En zo ja kan ik deze dan

krijgen
Nee het betreft een technische aanpassing het beheergebied van RWS blijft gelijk alleen de

grondslag voor vergunningvrije gebieden wordt gecorrigeerd

DientI iQ 2e |ook bij deze vrijsteiling zijn akkoord te geven aan | io 2e ^voor
vrijgave van de kaarten Of is het akkoord ai via RWS MN gegeven

Dat lijkt mij wel mij is geen akkoord van een regionale dienst bekend Op zich warden er dus

geen nieuwe gebieden vergunningvrij gemaakt alleen de juridische grondslag wordt

gecorrigeerd Nu RWS ON beheerder is kan zlj tekenen voor de technische aanpassing

Wanneer dient de wijziging van het Waterbesiuit in werking te treden

Medio dit jaar zodat de wijziging gelijkloopt met de wijziging van het Barro

Graag op korte termijn contact hierover

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet

IIUKZe

10 2e

f10H2e

lUUZe

Van | io 2e

Verzonden woensdag 13 april 2016 15 16

Aan

CC l 10 2e [iQ f2el

Onderwerp Kh kaarten Waterbesiuit Kampereilanden

DON

□ CIV iQ 2e I ON

HBJZ I iQ 2e n CD

10 2e

io 2e i bedankt
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Hierbij gecorrigeerde versies

graag jouw akkoord vanuit RWS ON zodat deze kaarten ook vender in procedure
gebracht kunnen worden

Groeten fiOK^e|

liCIV
pril 2016 16 17

10 2e ^rON

Van

Verzonden woensdag 6 a

Aan || io 2e || DON E
CC I 10 2e f10U2e

10 2e

| HBJZ || I0 2e || CD^
Onderwerp RE kaarten Waterbesluit Kampereilanden

Hoiljlllll

De teksten in het vak linksonder zijn niet juist o a Verkeer en Waterstaat staatssecretaris

Met vriendeiijke groeten

10 2e

Van iQ 2e | DON

Verzonden woensdag 6 april 2016 13 04

Aan |l iOK2e || QN
CC |I 10 2e rt0 2e

CIV

I HBJZ I I0 2e 1 CD

Onderwerp kaarten Waterbesluit Kampereilanden

10 2e

HotggI n0 2ej

De Wtb kaart voor Lent is gereed maar er iiggen nog de Wtb kaarten voor Kampereilanden die

nog in orde gemaakt moeten worden

Dit heb ik hierbij gedaan Kunnen jullie controieren of ze zo goed zijn

Mijn voorstel hiervoor was de betreffende kaarten uit de Waterregeiing tekstueei aan te passen
Titei nummering kaartbiad en legenda zodat ze zonder tekenwerk overgezet kunnen worden

naar het Waterbesiuit Bij het omzetten heb ik rekening gehouden met de tekstvoorsteilen van

HBJZ

Vervanoen

Kaarten bijiage IV bij het Waterbesluit

Kaarten bijiage IV bij het Waterbesluit

099 IJssel 15

102 Zwartewater 3

Toevoeoen

Kaarten bijiage IV bij het Waterbesluit

Kaarten bijiage IV bij het Waterbesluit

103 Zwartewater 4

104 Zwarte Meer

Bronnen

Kaarten waterstaatkundig beheer Wtr 197 199 200 201

@jrio 2^ hoe staat het met de Wtr kaarten waterkwantiteit voor Cortenoever Voorsterklei

Groeten EMM

1Q 2e

10 2e

11U Ze

10 2e
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re
h 10 2e L

10 2e

r

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

m

Minister Sestuurskern

Hoofddirectle Bestuurlijke en

Juridische Zaken

Afdeling Water Infrastructuur

en Ruimte

Plesmanweg 1 6

Den Haag
Postbus 20901

2500 EX Oen Haag

Contactpersoon

O INKOMEND

UITGAAND

REG NR

015983 2 l 04 16 VI Z‘4 0 {2e

beslisnota M t3lC0}6 i 1Q 2e |
^minientn nl10 i2e

Inwerkingtreding deel Besluit aanpassingen Ruimte voor

de Rivier 2016 in verband met Dijkverlegging Voorster Klei
Datum

20 april 2016

Konmerk

IEKM BSK 2D16 38394

Bljlage n

2

Inleiding
U heeft in december 2015 een AMvB vastoesteld waarin bijiagen van de Waterwet

worden gewijzigd in verband met aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016 Dit

besluit kan nu wegens het gereedkomen van de Ruimte voor de Rivier maatreoel

Dijkverlegging Voorster Klei deeis in werkinq treden Daartoe wordt u een

voordracht voor een koninktijk besluit tot inwerkingtreding aangeboden

Geadviseerd besluit

Indien akkoord

• de voordracht bij het ontwerp koninklijk besluit ondertekenen

• de nota van toelichting bij het ontwerp koninklijk besluit ondertekenen

Beslistermijn

Verwerking van de gerealiseerde maatregei in de bijiage bij de Waterwet per 1 juli
2016 is gewenst U wordt verzocht uiterlijk 10 juni de voordracht en nota van

toelichting te ondertekenen en naar de Koning te sturen

Argumentatie
Het Besluit aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016 is op 3 december 2015

vastgesteld en vervolgens van 16 januari tot 16 april 2016 nagehangen bij de

Tweede en Eerste Kamer De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van

de Tweede Kamer heeft op 3 februari het besluit voor kennisgeving aangenomen

De Eerste Kamer heeft niet gereageerd

Met het besluit worden technische aanpassingen in de bijiagen bij de Waterwet

doorgevoerd die noodzakelijk zijn in verband met de gewijzigde ligging van

primaire waterkeringen als gevolg van het operationeel worden van twee Ruimte

voor de Rivier maatregelen De inwerkingtreding is de formele afrondino van het

bestuurlijke en juridische traject

Inwerkingtreding hangt samen met het gereedkomen van de betreffende

maatregelen De maatregei Dijkverlegging Voorster Klei is eind maart 2016

paraaf paraaf
hb z wir

paraaf
DGRW AWV

BIJgevoegd
10 2e 10 2e

Pagina 1 van 2
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m

gerealiseerd Daarom kan het besiuit voordeze maatregel per 1 juli in werking treden De

andere maatregel de Hoogwatergeul Veessen Wapenveld wordt later afgerond zodat

inwerkingtreding van het besiuit voor deze maatregel op een later tijdstip zal plaatsvinden

Kader

• De Waterwfet maakt het mogelijk om de bijiagen bij de Waterwet bij algemene
maatregel van bestuur te wijzigen

• Via gefaseerde inwerkingtreding wordt bereikt dat de twee maatregelen op

verschillende momenten in de bijiagen bij de Waterwet verwerkt worden

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties communicatie

• Voor wat betreft de totstandkoming de afstemming en de gevolgen van het voorstel

zie de bijgevoegde beslisnota voor de aanbieding van het ontwerpbesluit aan de

ministerraad IENM BSK 2015 154217

• RWS is akkoord met de voordracht voor het ontwerpbesluit tot inwerkingtreding en

aanbieding aan de Koning

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e

Pagina 2 van 2
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HBJZ10X2e

Van

Verzonden

Aan

Ondenverp

10 2e n0 2e DGRW

donderdag 24 September 2015 10 42
1Q 2e p^ 10 2e | BSK
FW Uitkomst CEZIM an aanbieding MR wijzigingsamvb bijlagen Walerwet

io 2e bij deze het akkoord medeparaaf
Greet io 2e

Original Message
From DGRW

Sent Thursday September 24 2015 10 35 AM W Europe Standard Time

To | 10 2e ^Q 1Q 2e | DGRW

Subject RE Uitkomst CEZIM en aanbieding MR wijzigingsamvb bijlagen Waterwet

10 2e

Hoi l 10K2e |

Ik heb de stukken voot io 2e even geprint hij heeft er al naar gekeken en zijn akkoord erop gegeven
dus ]ij kan er als het goed Is nu verder mee

Groetjes
10 2e

D DGRW

Verzonden donderdag 24 September 2015 10 02

DGRW

Onderwerp FW Uitkomst CEZIM en aanbieding MR wijzigingsamvb bijlagen Waterwet

1Q 2e

Aan [ 10 2e

Hallo l iOK2e |

Ik had al even aaii io 2e Igevraagd of ik dit voor| io 2e |iog moet uitdraaien De stukken zijn voor

akkoord bij io 2e langs geweest voor de CEZEM Nu gaat het naar de MR|io 2ej| is akkoord de stukken

zijn niet gewijzigd na de CEZIM

Als medeparaaf van via de mail kan stuur ik het Door naar HBJZ

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

Groet l ioK2e |

Original Message
From I io 2e ip io 2e I BSK

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

To I dope p iQ 2e | DGRW | iQ 2e I CD io 2e I DON
10 2e I DGRW I 10 2e n CD

Cc l 10 2e | I 10 2e | HBJZ I 10 2e \ HBJZ

Subject Uitkomst CEZIM en aanbieding MR wijzigingsamvb bijlagen Waterwet

10 2e

Beste alien

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

Besluit tot wijzlging van de bijlagen bij de Waterwet als hamerstuk aan de ministerraad Dat is goed
nieuws Echter kunnen we het niet meer redden om dit besiuit aan te bieden voor de MR van 25

September votgende week vrijdag want dan zou het over vijf minuten bij DBO aangeleverd moeten

worden Op zich hadden we ook gerekend op een week later {5 oktober dus geen probleem

1
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Groeten ioE3

Van | io 2e |j io 2e HBJZ

Verzonden maandaq 18 april 2016 14 46

Aan | io 2e

CC I 10 2e f RVR JUR

Onderwerp InwerkingtredingsKB

S DGRW 10 2e I HBJZ 10 2e DON | 1Q 2e I CD

Beste alien

Bij dezen nogmaals de stukken voor de inwerkingtreding van het Besluit tot inwerkingtreding van de

artikelen I onderdeel A en IV van het Besluit van 3 december 2015 tot wijziging van de bijiagen I en

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

Waterwet Stb 2015 110 aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016 Stb 2015 498 voorde

maatrege Dijkverlegging Voorster Kiel

Jullie hebben er al eens naar gekeken en naar aanleiding daarvan heb ik als belangrijkste wijziging
een toelichting aan het besluit toegevoegd Zouden jullie nog een laatste blik kunnen werpen op het

document en waar nodig opmerkingen kunnen maken Indian er aeen oomerkinaen zjn zou ik io 2e

wilien vragen de stukken voor medeparaaf door te geleiden naai{ 10 2e

Gezien de komende afwezigheden van de minister en de deadline van DBO van 21 april voor 12 00

uur voor afdoening voor half mei zou ik wilien vragen om dit voor die tijd af te ronden^ Tk hnpr graag
van io 2e Ihoeveel tijd er nodig is voor een medeparaaf voor het geval l iP 2e i en of io 2e er op

bepaalde dagen tijden niet zijn

Met vriendelijke greet

[ 10 2e

Z
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Lbvy

5 w

t

Ministerie van Infrastructuuren Milieu10 2e ■fci

Minister Sestuurskern

Haofddlreclie Bestuurlljke en

Jurldische Zaker

AfdeKng Water Infrastnjctuur

ert Ruimte

Plesmanweg 16

Den Haag

PDStbus 20901

2500 EX Deo Haag

Contactpersoon

O iiVKijMEND

IJirGAAND

P6U

24 09 15 15 52 j S 6 9^

L 31N

REG NR

012W

beslisnota W 4 3]t0 6 | 10 2e

I 10 2e SHTilnlenfn nl

Ontwerpbesluit aanpassingen Ruimte voor de Rivier

2016
Datum

24 September 2Qi5

Kenmerk

IENH BSK 201S 1S4217

8Ulage n

4

Inleiding

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

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

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

verband met Ruimte voor de Rivlermaatregelen De CE2IM heeft op 16 September
2015 besloten het stuk als hamerstuk door te geleiden naar de ministerraad U

bent voor het ontwerpbesluit de voordragende bewindspersoon

Geadviseerd besluit

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

daartoe het bijgevoegde ministerraadformuiier te ondertekenen ten

behoeve van behandeling als hamerstuk in de ministerraad

2 de bijgevoegde voordracht aan de Koning voor aanbieding van het

ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting aan de Raad van

State voor advies alsmede de nota van toelichting alvast te ondertekenen

zodat de stukken na behandeling in de ministerraad direct naar hen

kunnen worden gestuurd

Beslistermijn
Het is wenselijk het ontwerpbesluit te agenderen voor de ministerraad van

oktober 2015 Inwerkingtreding van het ontwerpbesluit is voorzien op 1 juli 2016

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

vastgesteld In de PKB zijn ruim 30 maatregelen aangekondigd om de

bescherming tegen overstromingen uiterlijk eind 2015 op het wettelijk vereiste

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

Momenteel zijn de maatregelen volop in realisatie De uitvoering van de

maatregelen leidt in een aantai gevallen tot een gewijzigde jigging van de

primaire waterkeringen Met het ontwerpbesluit worden technische

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

paraaf
MB Z h WIR

paraaf
HBjZ hoofddirecteur

paraar
DGRWAWV

Bljgevoegd

paraaf
DGRW 8R

Bijgevoegd

10 2e10 2ei
Paging 1 van 2
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zijn in verband met deze gewijzigde ligging van primaire waterkeringen De wijzigingen treden

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

voltooiing van de maatregelen De benodigde publiekrechtelijke besiuiten voor de maatregelen
zijn reeds onherraepelijk en derhalve niet meer in rechte aantastbaar

Kader

• De Waterwet maakt het in de artikelen 1 3 tweede lid en 2 2 eerste id mogelijk om
de bijiagen bij de Waterwet bij algemene maatregel van bestuur te wijzigen

• Het besluit van 2 maart 2015 had een vergelijkbare strekking waarin via gefaseerde
tnwerkingtreding werd bereikt dat verschillende maatregelen in de bijiagen bij de

Waterwet verwerkt konden worden Het ontwerpbeslult regelt een maatregel waarvoor

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

volledig is gereaiiseerd HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

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

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

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

betrokken waterschappen gemeenten en provindes vormgegeven
• RWS is akkoord met dit besluit zoals aangegeven bij de aanievering voor de CEZIM

• Het Mlnisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrljksretattes heeft gevraagd naar de

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

stijgen daarover zijn afspraken gemaakt met het waterschap

DE HOOFDDIRECriE BE5TUURLUKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e

10 2e

Pagina 2 van 2
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e [CDiVan

Aan M0 f2en tesi

1U 2e ^]CDl j 10 2e l DGRW l Q 2el0 2e HBJZ jj 10 |1 D 2eDs|
^UBJZ | 10K2iTl ^ r 10K2e [£BS1
RE verzoek opdrachtverlening door DGRW aar HR]Z aanpassing kaartbijlagen Waterbesluit er

Waterregeling

donderdag 21 april 2016 11 27 48

FW Verzoek m b t Verzoek voor GGA is aereoistreerd onder nummer M160314889 msQ

Cc

Onderwerp

Datum

Bijiagen
RE beheeraranzan Waterreaanrio ronde naar 1 7 2Q16 rherinnarinol ttifin

HoogPrioriteit

BestfeTO

Ter aanvulling op onderstaande mailbericht

Cortennever en Voorster Kiel Kaartbladen 1R4 18 i 186 Waterrenelinn

De kaartbladen zijn inmiddels aangeleverd zie bijgevoegde mail

Aanwlizina verQunninavriie oebieden nabii Muiden Kaartblad 222WaterreaelinQ

De toelicht in aangeleverd zij bijgevoegde mail

Theodorus haven kaartblad 081 WaterreaelinQ

Discussie over de toelichting tussen RWS ZD en HBJZ wordt hopelijk komende vrijdag naar

ieders tevredenheid afgerond Zo niet dan wordt begin volgende week nog een keer overlegt
met RWS ZD en RWS CD

Behoudens laatstgenoemde wijziging zijn we zo wat mij betreft rond en kan aan DGRW worden

verzocht om HBJZ opdracht te geven

Hartelijke greet

Van || io 2e || CD
Verzonden maandag 18 april 2016 15 39

Aani I iO S5nfBS
10 2e[TWen DGRW lrri0 2eyi10K2e

HBJZ I io 2e lminienm nl | io 2e prws nl

IKCDCC
_

HBJZ

10 2e | BS

10 2e

10 2e

Tl iQ 2e ~^ nA^nl

Onderwerp verzoek opdrachtverlening door DGRW aan HBJZ aanpassing kaartbijlagen Waterbesluit

en Waterregeling
Urgentie Hoog

Best^imi

Zoals vandaag telefonisch besproken

Wil jij er voor zorgen dat| I0 2e |op korte termijn DGRW verzoekt om HBJZ opdracht te

geven de navolgende bijiagen kaarten bij het Waterbesluit en de Waterregeling aan te

passen
zie bijgevoegde kaartbladen

De wijzigingen zijn voor zover nodig bestuurlijk afgestemd

WiiziainQ kaartbijlagen Waterbesluit per 01 01 2017

Lent Kaartblad 051 Waal 2 Bijiage IV Waterbesluit

• Buitenpolders Kampereiland Kaartbladen 099 IJssel 15 102 Zwarte Water 3 103

Zwarte Water 4 en 104 Zwarte Meer Bijiage IV Waterbesluit

• Gennep Kaartblad 022 Bijiage IV Waterbesluit

Voor Lent en Gennep zijn de mails aar I0 2e bijgevoegd
Kampereiland betreft een technische wijziging ooor HBJZ geentameerd

206158 0162



Wijziginq kaartbijiagen Waterregeiing per 01 07 2016

• Aanwijzing gebied waar Earns Dollard verdrag geldt Kaartblad 339 Waterregeling
• Aanwijzing vergunnlngvrlje gebieden nablj Muiden Kaartblad 222Waterregellng
• Cortenoever en Voorster Kiel Kaartbladen 184 185 186 Waterregeling
• Theodorus haven kaartblad 081 Waterregeling
• Ooijen Wanssum Kaartbladen 018 019 Waterregeling

Aanwijzing gebied waar Eems Dollard verdrag geldt betreft een technische wijziging

NB Aan onderstaande wijzigingen kleven nog nagenoemde gebreken
Als voor deze wijzigingen opdracht wordt verleend kan het zo zijn dat het besluit tot aanpassing
nlet op tijd kan worden genomen omdat de gebreken niet tijdig zijn herstetd

Cortenoever en Voorster Kiel Kaartbladen 184 185 186 Waterregeling

Kaartbladen kwantiteitbeheer ontbreken tot op heden

telefonisch toegezegd dat woensdag 13 april de kaarten zou hebben Na rappel afgelopen
vrijdag nog niets gehoord

] RWS ON heeft mij1Q 2e

Aanwijzing veraunningvriie gebieden nabii Muiden Kaartblad 22 2WaterreaelinQ

Toelichting en brief mail aarj io 2e ^ontbreken Heb na herhaald rappel aan RWS MN

afgelopen vrijdag nog niets gehoord
Ik krijg uiterlijk donderdag een toelichting

Theodorus haven kaartblad 081 Waterregeling

Er is discussie over de toelichting tussen RWS ZD en HBJZ Op korte termijn wordt nog een

keer overlegt met RWS ZD en RWS CD

Hartelilke groet

10 2e

ilOKze

nOKZel
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dOK^ei iVomVan

Aan imIBESfi^ia

fTPK2^ 10 2e icm

FW Verzoek m b t Verzoek voor GGA is geregistreerd onder rummer M16031 4S89

donderdag 21 april 2016 10 35 04

Wkwan zip

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

BestedlOK2^
Hierbij ook de kaarten voor Waterkwantiteit voor Cortenoever en Voorsterklei

heeft in zijn mail van 04 april 2016 ook voor Waterkwantiteit al akkoord gegeven aan| io 2e

10 2e

l 10 2e |
Met vriendelijke greet

l1U j2e

10 2e
riLDizel ]

1ffi2]e dCDffe
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io 2e IrMmVan

Aan 10K2e10 2e I HBJZ

]CPI |[Cm]Bege 10 2e [Ml
RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

dinsdag 19april 2016 10 59 44

Naarderbos docx

Cc nui 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Excuus hierbij de bijiage

HBJZ [[Van l iQ 2e [iOK2e

Verzonden maandag 18 april 2016 16 32

Aan

Jlminienm nl]10 2e

MN

fCD ll 10 2el ^fCD l 10 2e mNJ

RE beheergrenzen Waterregeiing ronde naar 1 7 2016 herinnering

10 2e

cc[ 10 2e

Onde[

Beste

Mis ik een bijiage
Met vriendelijke greet

rwerp H

I 10 2e

1QX2e

10 2e [MN [[
Verzonden maandag 18 april 2016 16 24

Aan | io 2e j CD
CC I I CD i rT10K2e |0 2e

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Beste |Toj l^
Hierbij op de valreep de toeiichting
Met vriendelUke qroet

]5 rws nl]Van 10 2e

10 2e MN

HBJZ

10 2e

ilunzei ~l

nUKZe

Van || io 2e CD

Verzonden vrijdag 15 april 2016 7 04

Aan | iO C2e | MN | ioj 2¥ ^ MN

CC [
Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog
Beste I io 2e I

Graag ontvang ik vandaag of uiterlijk maandag jullie toeiichting
De stukken moeten binnenkort naar de Minister om de wijziging tijdig in de Staatscourant te

krijgen
Harteliike groet

UCD I0 2e |10K^ ] HBJZ10 2e

e|

Van | io 2e ^ CD

Verzonden dinsdag 12 april 2016 10 31

Aan io 2e ImN | io 2e | MN

Onderwerp FW beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog
Beste | i0 2e

Onderstaand de mailwisseling metj|io 2e^
Bijgevoegd de betrokken kaarten

Harteliike groet

10 2e

10 2e

206158 0162



f10 2e n

10 2e10K2e

1Q 2e ^X|1oMMNVan

Verzonden dinsdag 29 maart 2016 9 11

1 CD
Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
BestsiTHm
Ik heb je vraag bij JBO geplaatst om er een juridisch onderbouwd antwoord op te geven maar

heb nog geen reactie ontvangen^
Ik stuur je mail even door naar

^

Mvrgr

AanQ 10 2e

10 2e

10 2e

Van 11 iQ 2e |^CD
Verzonden donderdaq 24 maart 2016 15 10

Aan^ iQ 2e [x|iOK2e|iliyiN
CC | 10 2^ l0 2e

10 2e fMNy

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urqentie Hooq

Bestejrl||e|
Op mijn onderstaand mailbericht heb tot op heden geen antwoord van je ontvangen
Graag ontvang ik uiterlijk medio volgende week een toelichting op de door RWS MN

voorgesteide wijzigingen weergegeven op kaartbladen 222 van de Waterregeiing teneinde de

wijzigingen tijdig in de regeling te kunnen verwerken

Ik neem aan dat de betrokken wijziqinqen met akkoord van jullie directeur

Netwerkmanagement aan| io 2e [van RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren
Graag ontvang ik een afschrift van dit bericht

HarteIMke oroet

HBJZ lQ 2e I HBJZ CD | 10 2e10 2e

10 2e

10 2e

1Q 26T

10 Ze

VanJi io 2e I CD
Verzonden woensdag 16 maart 2016 15 11

Aan

CC I I0 2e 1 BS

HBJZ^
Onderwerp FW beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering

n MN || I0 2e [x|10 24 MN

BS pTOKHIJioK^

10 2e

] HBJZ 10 2e10 2e

10 2e ICDJ

e

206158 0162



Bij onderstaand mailbericht van 7 maart jl zond ik bijgaande mail met ZIP file van io 2e

I nl iQ 2e| waarin de wijzigingen van de kaarten bij de Waterregeling per 1 juli a s zijn
opgenomen
Ik neem gedurende het|
t b v de wijzigingen van de kaartbijiagen verricht van haar over

Ik vroeg in mijn mail een ieder die dit betreft z s m de bij de wijzigingen behorende

toelichtingen t b v de Nota van Toelichting bij de regeling aan mij toe te zenden

Uit onderstaande mailwisseling van de collega s van RWS WNN maak ik op dat de wijzigingen
weergegeven op kaartbladen 222 van RWS MN afkomstig moeten zijn
Als dat zo is zou je mij dan alsnog z s m een toelichting daarop willen zenden opdat de

wijziging komende ronde nog mee kan

Ik neem aan dat de betrokken wijzigingen met akkoord van jullie directeur

Netwerkmanagement aan io 2e van RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren
Harteliike qroet

I de werkzaamheden die zij10 2e

10 ^
1Q 2e

10 2e

I IIUHZeT

I10 2e

VanC 10 2e WNN

Verzonden woensdag 9 maart 2016 11 41

Aan | 10 2e ^ WNN | 10 2e ^WNN 10 2e WNN || 10 2e ^ CD

CC r ioK2Sj n WNN | ioj 2^j [WNN
Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Dank voor het uitzoeken Goed om even zo rond te sturen

GRoet

10 2e 1

10 2e

[ i1Q l2e ]

Van | I0 2e | WNN
Verzonden woensdag 9 maart 2016 9 49

nfWNN l~ noK2er IfWNNI I0 2e WNN il 10 2S ^ CD
CC | I0 2e ICWNN ] 00K2e [ WNN
Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Heren ter info

Dit waterstaatwerken valt niet onder ons beheer WNN

Mijn idee is dat dit onder| iQ 2e || MN valt

Dus wij hoeven kunnen geen wijzigingen e d toe passen

_Groeti[^
Van || I0 2e || WNN
Verzonden maandag 7 maart 2016 14 34

Aan | I0 2e | WNN | io 2e H WNN | Ti0X2e WNN

CC i I0 2e ^nfWNN l I0 2e IfWNMj

Onderwerp FW beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog
Heren

Zijn deze bij jullie bekend ik weet het niet precies maar kaart nummer 222 lijkt het dichts bij
ons te komen

Groet

Aan 10 2e

10K2e

206158 0162



10 2e

f10 i2e

Van 11 I0 2e \\CD
Verzonden maanriaa 7 maart 2016 14 22

Aan l Civ ZN fZDl 3 GP0

WNN

n0 2e 10 2e10 2e 10 2e

10 2e CNN i WNZ | I0 2e WNZ

1Q 2e 1fWVLV l 1Q 2e kON n 1Q 2e |^NN dlO 2e

nppo
^ Civ xj^

10 2e10 2e

] ZN10 2e

I iO 0I^^WNN r‘
■

io 2i ^ MN JJ TTO ^ZD L
CC Areaalgegevensloket Noord Nederland flcQ 2gio 2e ^ CIV

I 10 2e | CIV j| 10 2e

ITOMCIV I 10 2e IfCIV

1 i0 2e || CD I I 10 2e || CIV | 10 2e

I iQ 2e n B5 [
Ondeiwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Urgentie Hoog
Beste Collega s

10 2e

10 2e

INNiiOMMMCZD
l I0 2e WNN [

10 2e J CIV x|l 10 2e 1^
l MN l 10 2in

] HBJZ

10 2e

} HBJZ I0 2e l io ^

KBS10 2e

Van io 2e ligS2e||ontving ik bijgaande mail met ZIP file waarin de wijzigingen van de

kaarten bij de Waterregeling per 1 lull a s ziln opqenomen
Ik neem gedurende het|
wijzigingen van de kaartbijiagen verricht van haar over

Graag ontvang ik van een ieder die dit betreft z s m de bij de wijzigingen behorende

toelichtingen t b v de Nota van Toelichting bij de regeling
Ik neem aan dat de betrokken wijzigingen met akkoord van jullie directeur

Netwerkmanagement aani io 2e Van RWS BS zijn gemeld Voor zover dat nog niet is

gebeurd dient dat z s m alsnog te gebeuren
Hartelijke groet

I io 2e ||de werkzaamheden die zij t b v debuiten verzoek

10 2e

1Q 2e

10 2e

1Q {2e n[

Vanjj
Verzonden maandag 7 december 2015 8 11

Aan |l I0 2e ltZN | iQ 2e nj ZD ll I0 2e l| GPO | P0 2e || NN l iO 2e |

10 2e |fWNN 10 2e IfZNV

TOltfeyn NN j t10K2eXiro^WNN |
KPPO I I0 2e ^KCD

KCIV10 2e

MZ C
O0N i

10 2e WNZ | 10 2e |
11 10 2e l WVLJ l 1Q 2e

| 10K2e | MN j| 10 2e IKZEJTT
CC Areaalgegevensloket Noord Nederland | [io 2e nCCIV io 2e IfCIV tio 2e

I 10 2e [CIV U 10 2e P NN [l 10 10 2e | ZD I 10 2e l CIV |l 10 2e |[
floM^CIV iOK2e I CIV | iOK2e WNN

I CIV

Onderwerp RE beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016 herinnering
Beste alien

Bij deze stuur ik een herinnering voor wijzigingen voor de Waterregeling
Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e

]| MN PTI0 2^10 2e

e

Van ^
Verzonden maandag 31 auaustus 2015 8 22^ __

Aan ll 10 2e llrZNV Il 10K2e ^fZD ^ 10 2e | fTICjjJT
10K2e | WNZ i r7l0 2e || WNZ || 00 2e | [WNN T|

UCIV10 2e

^fMN 10K2e l^10K2e

ZN10 2e
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fONV I 10 2erTYNN^ l 10 2eXlBIBe{WNm | 10K2e [
tPQ r

10 2e LJWVL 1Q 2e

10 2e MN 10 {2e ^ ZD

CC Areaalaegevensloket Noord Nederland io 2e | CIV io 2e l CIV nMa
10 2e I 10 2e gNN | I 1Q 10 2eHZD I 10 2e |fCIV^| H 10 2e |

CIV I 10 2e 1 CIV | 10 2e

Onderwerp beheergrenzen Waterregeling ronde naar 1 7 2016

Beste alien

Ik heb de definitieve kaarten van de beheergrenzen Waterregeling per 1 1 2016 ontvangen ik

stuur deze later naar de betrokken contactpersonen
Dit betekent dat de nieuwe ronde wijzigingen kan starten De lijnen shapefiles staan weer op de

GPR voor de goede orde heb ik de SDE file bijgesloten
Er kunnen wijzigingen worden uitgevoerd tot uiterlijk 20 januari 2016 Deze wijzigingen zullen

dan per 1 7 2016 in werking treden

Ik verneem graag van jullie of en hoeveel wijzigingen er zijn in deze ronde

Met vriendeliike qroet

CD1Q 2e10 2e

10 2e ] MN

1Q 2e

10 2e

raniTumi

206158 0162



Wijziging Naarderbos

Het betrefl wijzigingen in project Naarderbos Eerst was hier enkel bos nu is er een

woon schier eiiand ontstaan RWS heeft nooit het feiteiijk beheer over het bos gevoerd Het gebied
was gekenmerkt als Droge over gebied

Mbt waterkwaliteit

Er zijn havens gegraven Dit is dus open oppervlaktewater geworden wat in direct contact staat

met oppviaktewater Naardermeer RWS voert geen feiteiijk beheer op deze havens De

waterkwaliteit en kwantiteitiijn dient aangepast te worden zodat de nieuwe havens in bevoegd
gezag gebied van RWS komen te iiggen RWS heeft geen belangen bij waterstaatkundig beheer

van het gebied De aangrenzende jachthaven is ook vrijgesteld van waterstaatkundig beheer

Mbt vrijsteilingsgebied
Het project Naarderbos is een woonomgeving In geheei buitendijks Naarden waar gewoond wordt

en terrein van de jachthaven is is dit al vrijgesteld gebied RWS heeft hier geen belangen om hier

vergunningen obv beheer 6 5c waterwet af te geven De bouwfase is inmiddels voorbij hiervoor

is destijds wel een 6 5c watervergunning afgegeven De wijzigingen die nu nog plaats kunnen

vinden zijn van zeer beperkte omvang en niet van waterstaatskundig beiang meer van belang
voor de gemeente dan voor RWS RWS voert geen feiteiijk beheer

Concrete wijziging
havens meenemen als vrijgesteld waterstaatkundig beheer gebied qua beheer maar wei

meenemen in waterkwaiiteit en kwantiteit

Het ianddeel vrijgesteld van waterstaatkundig beheer droge oevergebied maken

206158 0162



10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

DGRW

e]0 2e 10K2e IVERWUPERDILf Z

Brochure varik heesselt

maandag 25 april 2016 15 12 54

tfikfih Rarrn in hrochijre dncx

Ha I0 2e er ioX2e

De tekstschrijvers van gelderland hebben ons commentaar verwerkt en er nu dit van

gemaakt

Oke zo

Gr 10 2e

Original Message
From I io 2e |10 ^ HBJZ

Sent Wednesday April 20 2016 02 39 PM W Europe Standard Time

I DGRWTo DGRW 10 2e10 2e

Cc HBJZ

Subject RE concept Nota van antwoord wijziging barro

10 2e DP DP10 2e 10 2e

Hallo 10 2e lepi 10 2e j
Er slopen nog wat fouten in hierbij dan een verbeterde versie

Groet pQ ^

10 2e DGRW

Verzonden woensdag 20 april 2016 14 25

HBJZ I I0 2eAan 10 2e |10 2e

CC y I0 2e U HBJZl
Onderwerp RE

1Q 2e L 1Q 2e |enl I

nog even wat geamendeerd op voorzet van| iQ 2e |onn de Barrowijziging nog wat

concreter te maken

DGRW 10 2e DP

10 2e I DP

met vriendelijke groet

10 2e

1Q 2e

[iBIIgB]

Van l 10 2eyi10 2e HBJZ

Verzonden woensdag 20 april 2016 9 12

n DGRW ^10 2e ] DGRWAan 10 2e10K2e
10 2e DP

HBJZ t
Onderwerp RE concept Nota van antwoord wijziging barro

Hallo l 10 2e |^

Hierbij nog wat opmerkingen wijzigingen Hopelijk past het in het geheel en is het

gebruiksvriendelijk genoeg

Groet [ ibK2e |

CC ] HBJZ10 2e10 2e
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10 2eVan DGRW

Verzonden maandag 18 april 2016 9 l0

HBJZAan I 1Q 2eTlo 2e DGRW DP10 2e10 2e

DP10 2e

10 2eCC || lQ 2e } I HBJZ

Onderwerp RE concept Nota van antwoord wijziging barro

Beste mensen

HBJZ

Bijgaand de aangekondigde brochure voor de bewoners in varik en heesselt

Widen jullieje commentaar op de tekst over het barro uiterlijk donderdag aan mij
doorgeven
Dan geef ik het door aan de opstellers

Groet

10 2e

Original Message
From DGRW

Sent Friday April 15 2016 03 52 PM W Europe Standard Time

Tn ll 10 2e 110 2e

1Q 2e I DP

10 2e

HBJZ DGRW 10 2e10 2e

DP10 2e

Cc HBJZ

Subject RE concept Nota van antwoord wijziging barro

HBJZ10 2e10 2e

Beste mensen

Het commentaar zoals gemaild door| i0 ^heb ik verwerkt op een enkele opmerking
na

Als ooktekstuele opmerkingen van RWS mbt herinrichting Heesseltsche uiterwaarden

Zie bijgaand de nieuwe versie van het algemene deel en de tabel met individuele

reacties antwoorden

Graag zou ik het door

iaten gaan om het volgende te bespreken en de NvA te kunnen afronden

1 SvZ en vervolg proces

2 Inhoud Nota van antwoord

oEenduidig gebruik van de term zienswijze reactie opmerking en

antwoord reactie NB in Staatscourant is wel degeiijk het woord

zienswijze gebmikt vandaar dat het ook in bijna aiie brieven staat

oGeel gearceerde passages in Nota van antwoord niet overgenomen

tekstwijzigingen HBJZ nieuw toegevoegde woordenj
oStroomschema

oTabel de PM s

■ beantwoording van opmerkingen over siechte infovoorziening
■Kust en IJsseimeergebied

oOntbekende Bijiage 1

3 Vervoigafspraken

Overigens is een tekstschrijver nu bezig met een brochure in het kader van de MIRT

verkenning Varik Heesseit Een van de onderwerpen in de brochure is het geven van

pubiieksvriendelijke info over het Barro Ik verwacht deze tekst maandag te ontvangen
en zal deze direct toesturen met het verzoek aan HBJZ om de publiekstekst goed te

checken

Groet

10 2e

gepiande overleg op dinsdag 19 april 10 30 uur door10 2e

Van HBJZ

Verzonden maandag 11 april 2016 18 17
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10 2eAan 10 2e DGRW
_

DGRW

HBJZCC [ 10 2eHBJZ

Onderwerp RE concept Nota van antwoord wijziging barro

Hallol 1Q 2e nenl 10 2e I

10 2e

ei«^Bij dezen de nota van antwoord en de tabel retour mede namensT I0 2e

io 2e leHifaM^ihebben nneegekeken naar de nota van antwoord De tabel heb ik

alleen bekeken Er is al een hoop werk verricht dat is duidelijk maar we hebben er nog

wel het een en ander aan te schaven Grote punten daarbij zijn onder andere of het wel

echt nodig is om het in dergelijke algemene bewoordingen aan te pakken en niet enkel

in de tabel een reactie kan worden gegeven op de ingediende opmerkingen en of de

opzet niet beter veranderd kan worden door bijvoorbeeld alles over de

gebiedsreservering bij elkaarte houden

Het schema is wat ongenuanceerd en klopt ook niet helemaal Bij de derde stap stellen

van voorwaarden aanpassingen ga je de gewenste ontwikkeling zodanig wijzigen dat

1 de ontwikkeling niet meer belemmerend is voor de rivierverruimende maatregelen of

2 dat geen sprake meer is van een grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkeling
Voorwaarden aanpassingen zitten daar dus eigenlijk al in ingebakken Verder zou je ook

nog kunnen zeggen dat je eerst kijkt of er een grootschalige of kapitaalintensieve

ontwikkeling is voordat je kijkt of er een belemmering is Het eerste is misschien

nameiijk minder snel het geval dan het eerste We zien overigens niet direct de

meerwaarde om dit stroomschema bij te voegen Als die wens er wel is dan moeten we

er nog goed naar kijken want we willen natuurlijk niet dat het Barro verkeerd wordt

uitgelegd of toegepast of mensen op het verkeerde been worden gezet ten aanzien van

wat mogelijk is

Wat betreft de vragen van

uitgesloten op grond van artikel 8 3 Awb dus een vermelding in bijiage 1 van de Awb

gaat over iets anders De nota van antwoord is geen besiuit het is niet gericht op

rechtsgevolgen maar geeft alleen een toelichting en bezwaar en beroep zijn daarop
dus sowieso niet mogelijk
Mochten er nog zaken onduidelijk zijn of sowieso nader overleg moeten worden gevoerd
dan boor Ik het graag

Met vriendelijke groet

10 2e bezwaar en beroep tegen een amvb is

1Q 2e

Van DGRW10 2e

Verzonden woensdag 6 april 2016 18 07

Aan I I0 2e]_tio 2e 10 2e DGRW

hHBJZ

HBJZ

mraz

Onderwerp RE concept Nota van antwoord wijziging barro

Urgentie Hoog

Hoi| f10 2e |eij 10 2eT|

geen voorrang | io 2e \ maar juridisch voor mij belangwekkend
Vandaar mijn mail

Ik denk trouwens dat| io 2ef] nog een aanvullingetje met vooral of uitsluitend

verwijzingen naar de algemene delen maakt want DP heeft net {door omstandigheden
vertraagd op 31 3 de individuele reacties van participanten samengevat
Is dat beeld juist| io 2e ^
Dit alles laat onverlet dat doorwerken en niet uitstellen nog immer gewenst is

CC 10 2e 10 2e

Je weet maar nooit hoe snel de Rd van State opeens adviseert ©

met vriendelijke groet

10 2e

10 2e I

10 2e
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Van |l 10 2e |10 2e ] HBJZ

Vei^onden dinsdag 5 april 2016 17 15

DGRWAan 10 2e

CC ■HBJZHBJZ

Onderwerp RE concept Note van antwoord wijziging barro

Hallol
We io 2e ^ftgK2^fen ik zijn nog bezig met het bekijken van de note van antwoord

Heeft deze vraag voorrang boven het gehele document Anders krijg je het stuk in een

keer van HBJZ met alle opmerkingen en kun je daaruit te zijner tijd het antwoord

destilleren

Greet || iQ 2e |

10 2e1Q 2e

10 2e

t0E2^[ ] DGRW

Verzonden dinsdag 5 april 2016 17 13

Aan I I0 2e

Onderwerp RE concept Note van antwoord wijziging barro

10 2e [ ettgBH^
Hebben jullie al een goed antwoord op mijn vragen in cursief op p 3 gevonden
Ik ben zeer benieuwd kwam er zelf niet uit

met vriendelijke groet

10 2e

} HBJZ HBJZ10 2e

10 2e

10 2e

10K2e

Van

Verzonden vriidaa 25 ma^^rt 2016 16 34

Aan 10K2e

CC ^
Onderwerp concept Note van antwoord wijziging barro

Bestd^Sten ] iOK2e

DGRW10 2e

HBJZ I 10 2e

1 DGRW

HBJZ
10 2e

Ben aan de slag geweest met het algemene deel van de Note van antwoord nav de

reacties op wijziging Barro

Graag hierop jullie reactie commentaar bij voorkeur in concrete tekstaanpassingen
Het onderdeel Uitleg over gebiedsreserveringen in het Barro lever ik ook aan als input
voor een brochure die in april wordt gemaakt voor de bewoners in het gebied Varik

Heesselt in het kader van de MIRT verkenning Varik Heesselt

Voor deze tekst heb ik gebruik gemaakt van de eerdere NvA s ihkv NWP onze brief aan

provincie GId over schaduwschade en de rapportage van de pilot Ontwikkelingsgericht
reserveren Rijnstrangen
1o 20 zou jij met name deze tekst goed willen checken

Overige toelichting
De inleidende tekst incl de schuin vetgedrukte vragen is van I io 2e

De teksten over IJsselmeergebied en Kust heb ik via iQ 2e |ontvanqen
IJsselmeergebied is reeds afgestemd met I 10 2^

Directie participatie is nog bezig met samenvatten van de reacties tbv individuele

antwoorden dus dat voIgt later

Groet

10 2e
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1Q 2e
[ I Lf

dOK^e
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Barro een ruimtelijke reservering op het gebied

Omdat er misschien maatregelen voor waterveiligheid in het landschap moeten komen wil het Rijk voorkomen

dat er de komende jaren andere ontwikketingen plaatsvinden die deze maatregelen zouden kunnen

belemmeren Ofonnodig duurder kunnen maken Daarom legt het Rijk een zogenaamde ruimtelijke reservering

op het gebied De ruimtelijke reservering wordt op een gebied gelegdin het Besluit algemene regels ruimtelijke

ordening afgekort Barro Wat betekent dat voor u

Het Rijk werkt al langer aan onze waterveiligheid en heeft hiervoor al een aantal van zulke ruimtelijke

reserveringen vastgelegd Nu het besluit over het Deltaprogramma achter de rug is kijkt het Rijk nog eens

goed naar de grenzen van die reserveringen Het Rijk is hiervoor een procedure gestart De wijziging van het

Barro treedt waarschijnlijk op 1 Juli 2016 in working

Ook het gebied waar mogelijk een hoogwatergeui bij Varik en Heesselt komt is hierin opgenomen Dat

betekent nog niet dat de hoogwatergeui ook wordt aangelegd Dat wordt pas duidelijk na de verkenning Het

Barro heeft geen einddatum Dit betekent dat de reservering van kracht blijft totdat er wordt besloten dat die

niet meer nodig is Mocht na de verkenning blijken dat er geen hoogwatergeui wordt aangelegd dan wordt de

ruimtelijke reservering daarvoor uit het Barro gehaald

Een ruimtelijke reservering in het Barro heeft geen directe gevolgen voor het wonen en werken in het gebied
Het huidige bestemmingsplan waarin staat waar de grond in de gemeente voor bedoeld is blijft gewoon van

kracht Dit betekent bijvoorbeeld dat de vernieuwing van landbouwbedrijven of de bouw van een bij gebouw

biJ de woning binnen de nu bestaande regels van het bestemmingsplan gewoon mogelijk blijft Pas wanneer

een ontwikkeling niet past in het bestemmingsplan is extra aandacht nodig

Als de gemeente Neerijnen het bestemmingsplan wil wijzigen dan moet de gemeente zich daarbij aan de

regels in het Barro houden Dit betekent dat de gemeente het bestemmingsplan tijdens de ruimtelijke

reservering niet mag wijzigen voor nieuwe grootschalige ontwikkelingen of ontwikkelingen waar veel kapitaal
in wordt gestoken als die ontwikkelingen daarmee een belemmering vormen voor rivierverruimende

maatregelen

De gemeente mag zulke ontwikkelingen volgens het Barro dan niet in het bestemmingsplan mogelijk maken

Er zal over zulke ontwikkelingen overlegd moeten worden met de provincie Gelderland en Waterschap
Rivierenland De individuele grondgebruiker krijgt dus zelf niet direct met de regels van het Barro te maken

maar de overheden die de bestemming van gronden kunnen wijzigen wel

Het rijk kondigde aan het Barro te wijzigen door er een ruimtelijke reservering voor een rivierverruimde

maatregel bij Varik Heesselt in op te nemen Op www piatformparticipatie nl bij Projecten zal de

rijksoverheid vermelden wat er gedaan wordt met de ingediende reacties op dat voornemen Naar

verwachting gebeurt dat nog net voor de zomervakantie 2016
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bMOlffelgej ]CD1Van

Aan |i 10 2e ^ R i

1cpi | 1Q 2e 1 DGRW fTQ iaell Q 2e 1 HBJZCc 1 U Ze

~^1HB5z| 10 2e

RE verzoek opdrachtverlening door DGRW aar HR]Z aanpassing kaartbijlagen Waterbesluit er

Waterregeling

dinsdag 26 april 2016 07 24 37

Onderwerp

Datum

Bijiagen
Prioriteit

RE Beheer Theodorushaven msQ

Hoog

De discussie over de toelichting Theodorus haven kaartblad 081 Waterregeling tussen

RWS ZD en HBJZ is afgelopen vrijdag naar ieders tevredenheid afgerond zie bijgevoegde
mailwisseling

Ook voor dit onderdeei kan DGRW worden verzocht om HBJZ opdracht te geven

Harteijjke groet

VaniU 10 2e j CD
Verzonden donderdaq 21 april 2016 11 26

Aan ll lOKS^TI tBS
cciT l rnv l 10K2et1Q 2e DGRW r T0 2e 11OK2e

HBJZj 10 2e [BSjroo 2e | B5

Onderwerp RE verzoek opdrachtverlening door DGRW aan HBJZ aanpassing kaartbijlagen
Waterbesluit en Waterregeling
Urgentie Hoog

10 2e HBJZ

1Q 2e

Best^® ^

Ter aanvulling op onderstaande mailbericht

Cortenoever en Voorster Kiel Kaartbladen 184 185^ 186 Waterregeling
De kaartbladen zijn inmiddels aangeleverd zie bijgevoegde mail

Aanwijzing vergunningvrije gebieden nabij Muiden Kaartblad 222Waterregeling
De toelicht in aangeleverd zij bijgevoegde mail

Theodorus haven kaartblad 081 Waterreaelina

Discussie over de toelichting tussen RWS ZD en HBJZ wordt hopelijk komende vrijdag naar

ieders tevredenheid afgerond Zo niet dan wordt begin voigende week nog een keer overlegt
met RWS ZD en RWS CD

Behoudens laatstgenoemde wijziging zijn we zo wat mij betreft rond en kan aan DGRW worden

verzocht om HBJZ opdracht te geven

Harteliike groet

pro

Van || 10 2e || CD
Verzonden maandag 18 april 2016 15 39

Aan |l io 2iri1fBSJ
1Q 2e lQ 2ei | DGRW

HBJZ 1 I0 2e iminienm nl io 2e rws nl l
CC CD10 2e HBJZ

BS1Q 2e

ri I0 2e ffirws nlJ

Onderwerp verzoek opdrachtverlening door DGRW aan HBJZ aanpassing kaartbijlagen Waterbesluit

en Waterregeling
Urgentie Hoog

BestffeJ®
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Zoals vandaag telefonisch besproken

Wil jij er voor zorgen dat io 2e op korte termijn DGRW verzoekt om HBJZ opdracht te

geven de navolgende bijiagen kaarten bij het Waterbesluit en de Waterregeling aan te

passen
zie bijgevoegde kaartbladen

De wijzigingen zijn voor zover nodig bestuurlijk afgestemd

Wiiziqinq kaartbijlagen Waterbesluit per 01 01 2017

Lent Kaartblad 051 Waal 2 Bijiage IV Waterbesluit

• Buitenpolders Kampereiland Kaartbladen 099 Ilssel 15 102 Zwarte Water 3 103

Zwarte Water 4 en 104 Zwarte Meer Bijiage IV Waterbesluit

• Gennep Kaartblad 022 Bijiage IV Waterbesluit

Voor Lent en Gennep zijn de mails aan| I0 2e |bijgevoegd
Kampereiland betreft een technische wijziging door HBJZ geentameerd

Wijziqinq kaartbijlaqen Waterreqelinq per 01 07 2016

• Aanwijzing gebied waar Eems Dollard verdrag geldt Kaartblad 339 Waterregeling
• Aanwijzing vergunningvrije gebieden nabij Muiden Kaartblad 222Waterregeling
• Cortenoever en Voorster Kiel Kaartbladen 184 185 186 Waterregeling
• Theodoras haven kaartblad 081 Waterregeling
• Ooijen Wanssum Kaartbladen 018 019 Waterregeling

Aanwijzing gebied waar Eems Dollard verdrag geldt betreft een technische wijziging

NB Aan onderstaande wijzigingen kleven nog nagenoemde gebreken
Als voor deze wijzigingen opdracht wordt verleend kan het zo zijn dat het besluit tot aanpassing
niet op tijd kan worden genomen omdat de gebreken niet tijdig zijn hersteld

Cortenoever en Voorster Klei Kaartbladen 184 185 186 Waterregeling
Kaartbladen kwantiteitbeheer ontbreken tot op heden

telefonisch toegezegd dat woensdag 13 april de kaarten zou hebben Na rappel afgelopen
vrijdag nog niets gehoord

] RWS ON heeft mij1U 2e

Aanwiizina veraunninavrlie gebieden nabij Muiden Kaartblad 222WaterreQelina

Toelichting en brief mail aan^ I0 2e Isntbreken Heb na herhaald rappel aan RWS MN

afgelopen vrijdag nog niets gehoord
Ik krijg uiterlijk donderdag een toelichting

Theodoras haven kaartblad 081 Waterreaelina

Er is discussie over de toelichting tussen RWS ZD en HBJZ Op korte termijn wordt nog een

keer overlegt met RWS ZD en RWS CD

Hartelilke groet

Q0K2§

1Q 2e

10 2e

I rio 2er
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10 2e
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lOK^ei n

CE3E2S
111 u li2elB^

10 2e

I 1Q 2e 10K2e

reeds beoordeeld
1Q 2e

10 2e10 2e 10 2e

l 10 2e |

10 2e

206161 0164



reeds beoordeeld

1Q 2e

10 2e

t10 2e

206161 0164



10 2e

1Q 2e 10 2e

10 2e 10 2e

l 1Q 2e | |10 2e^

reeds beoordeeld

10 2e

206161 0164



e kcD^

nOKgffrnr^ PGRW 1U ^eilO 2e

10 2e U[BSl i 10 2e [BSl

Van

Aan

[MilIgBlj

■HBJZf [10 ^l10X4el ^^ HBJZ

fCDVCc nUKZe

Onderwerp t verzoeK oparacritverlening door DGRW aan HBJZ aanpassing kaartbijlagen Waterbesluit en

Waterregeling

dinsdag 26 april 2016 11 22 46Datum

Collega s

Ik heb zojuist telefonisch met ES^^fgesproken dat hij uiterlijk woensdag 11 mei een verzoek

aan DGRW uit doet om HBJZ opdracht te verlenen

Greet

fiOK^

10 2e I

10X2e

10 2e I1Q 2ea 1Q 2e

10K2e

10 2e

10 2e

1Q 2e10 2e 10 2e

1Q 2e

reeds beoordeeld

imi2]e
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10 2e

10K2e

10 2e 1P 2e 10 2e

10 2e I I 10 2e I10 2e

10 2e

reeds beoordeeld

10 2e

POH2i

206162 0165



1Q 2e

i10 2e

10 2e

reeds beoordeeld
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ll 10 lf2elE^ fON lVan

Aan anE2i]0 2e HEJZ 10 2e I DGRWi 10 2e BSl
Cc i 1U 2e I fONV 1UH2e I

Vergunningsvrij gebied Lent Artikel 6 16 Waterbesluit terugkoppeling uit overleg var] 10} 2e | d d

19 0^1 2016

dinsdag 26 april 2016 14 39 28

2016 04 20 Verslaa overlea veraunriinasvTii debled Veur Lent definitief ind intearale reactie NiimeQen docx

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Beste | 10 2e ^ I 10 2e eiQl[^

Op 19 april jl heeft overleg plaatsgevonden tussen io 2e ^ RWS ON en

gemeente Nijmegen In dat overleg is het onderwerp vergunningsvril gebied Lent aan de

orde qeweest Het concept verslaq van het overleq dat|l io 2e |en Ik op 11 april jl hebben

gehad met| io 2e 1en| io 2e |fgM is daar ingebracht Ook is kaart en

toelichting Waterbesluit ingebracht

10 2e

Onderstaand een citaat uit het concept verslag van dit overleg Het verslag ligt ter vaststelling
voor op 11 mei datum volgend overleg van beide j iO 2e D

Bij de vergaderstukken gevoegd was het concept verslag van het op 11 april 2015 gevoerde

overleg Op verzoek vapi^Xg^ fiivs de hele mail die zij in reactie hierop had gestuurd in het

verslag opnemen
{ ^^taagt naar de betekenis van de in voetnoot 2 genoemde datum 1 mei 2016

dat dan het finale traject start richting vaststelling van de AMvB

beroep vatbaar besiuit

ip^pverhandigt de kaart en de concept tekst van de AMvB

[ \0}{2^heeft geen opmerkingen ten aanzien van de concepttekst van de AMvBJW^^eeft aan dat er

nog wel een dispuut s ijoK^gt op basis van dat feit het verzoek om financiele

schadevergoeding te kunnen afronden

1 cluderen dat de op 3 december 2015 afgesproken actie om samen nog eens met

een vergrootglas kijken hoe de afspraken over het vergunningvrij gebied in elkaar zitten en tot

stand zijn gekomen En hoe de regels of uitgangspunten eventuele nieuwe hierop van invioed

zijn hiermee is afgerond

Ik maak hieruit op dat we naar verwachting geen reactie van gN zullen krijgen op kaart en

toelichting Waterbesluit Mocht dat toch zo zijn dan bericht ik jullie uiterlijk 4 mei a s Daarna

ben ik ruim 5 weken afwezig
Gebruik in die periode indien nodig
deze kwestie als ik

itwoord10 2e

als ingang Hij is even goed ingevoerd in10 2e

Het vers|ao heb ik conform verzoek van gN lets uitgebreid door de integrale tekst van de e

mail van BS hierin op te nemen Zie attachment10 2e

Ik ga ervan uit dat de formele procedure rond de aanwijzing van het vergunningsvrije gebied
Veur Lent verder conform de planning zal lopen zoals | iOK^die laatst mailde zie onder

Actie Trekker Datum

Schrijven concept DGRW en HBJZ Uiterlijk tot 3 juni

Aanbieding CEZIM DGRW Uiterlijk 6 juni

Behandeling CEZIM 14 juni

Aanbieding ministerraad HBJZ 16 juni
Ministerraad indien

hamerstuk

1 juii

Raad van State 8 juli 8 September

Aanbieding nader rapport 23 SeptemberHBJZ

Vaststelling 7 oktober

Publicatie 14 oktober

Met vriendelijke groet

dOKliZe
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10 2e

10 2e

1Q 2e I

10K2e I
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Rijkswaterstaat
Minrsterie van Infrastructuur en Milieu

RWS Dost Nederland

Eusebiusbuitensingel 66

6828 HZ Arnhem

Postbus 9070

6800 ED Arnhem

www riikswaterstaat nl

Contactpersoon

T ri 10 2e’i I

|1l fltillze lrws nl

vers ag Verslag van overleg vergunningsvrij

gebied Veur Lent Datum

ZOaprII 2016

Bijlage n

Overleg vergunningsvrij gebied Veur Lent

11 april 2016

iQ 2e I’qemeente Nijmegen

gemeente Nijmegen

C 10 2e 1 RWS ON

I 1Q 2e n]RWS ON

I 1Q 2e nrRWS ON

io 2e I gemeente Nijmegen

OmschrIJvIng

Datum bespreklng

Deelnemers

10 2e

Afschrift aan

De aanleiding voor het overleg is de bestuurlijke afspraak van 03 december 2015

om als RWS ON en gemeente Nijmegen gezamenlijk met een vergrootglas te

kijken naar het aanwijzen van het vergunningsvrije gedeelte van het eiland Veur

Lent

Vooraf heeft de gemeente Nijmegen drie vragen gestuurd
1 Welke stukken zijn betrokken bij de start van de procedure van begin dit jaar
2 Zijn dit ook alle relevante stukken

3 Wat is de analyse geweest om tot dit besluit te komen

Het verslag van het overleg is hieronder samengevat in de beantwoording van de

bovenstaande vragen

RWS ON heeft de volgende stukken voor het aanwijzen van het

vergunningsvrije gedeelte gebruikt
De projectbeslissing dijkteruglegging Lent van 05 april 2011 waarin toegezegd
wordt dat het toekomstige hoogwatervrije eiland als gebied ex artikel 6 16

Waterbesluit aangemerkt zal worden

Het UO van de gemeente Nijmegen van 29 oktober 2015

De hoogtelijn van NAP i 16 0m uit het bovengenoemde UO met twee

aanpassingen
• Bij Knodsenburg is de contour van de NAP 16 0m over de kruinlijn

van het eiland gevolgd en niet over de hoogtelijn van het eventueel te

vergunnen deel van het eiland

• Bij de percelen Oosterhoutse dijk 18 en 20 is de contour van de

NAP 16 0m over de kruinlijn van het eiland gevolgd en niet de lijn

achterlangs deze twee percelen

1
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RWS Oost Nederland

Datum

20april 2016

2 Zijn dit alle relevant stukken

Volgens RWS ON zijn onder punt 1 genoemde stukken alle relevante stukken

Gemeente Nijmegen meldt dat ze bij de overdracht aan RWS ON op 31 maart

2016 de as built tekeningen overgedragen heeft Met verzoek aan RWS ON is om

de as built tekeningen te vergelijken met het UO van 29 oktober 2016 Actie

RWS ONi

3 Analyse van de totstandkoming van het besluit

I M zou uitzoeken of sinds de projectbeslissing dijkteruglegging Lent van 05 april
2011 een wijziging van wet en of regelgeving heeft plaatsgevonden rond de

aanwijzing van vergunningsvrije gebieden Het Rijk heeft deze actie uitgevoerd en

heeft geen wijzigingen kunnen vinden

Gemeente Nijmegen vraagt verder wat de achtergrond is om de hoogtelijn van

NAP i 16 0m te gebruiken voor de aanwijzing van het vergunningsvrije gebied
RWS ON antwoordt dat hiervoor uit twee redeneerlijnen te kiezen was

In de stukken van SNIP 3 wordt de hoogte van NAP 16 0m in diverse

rapportages genoemd als toekomstig hoogwatervrij terrain Deze is buiten in

het gebied ook daadwerkeiijk goed te onderscheiden als kruinlijn
Het maken van een fictieve lijn op basis van de MHW s uit de Hydraulische
Randvoorwaarden 2006 met daar bovenop diverse toeslagen conform het

geldende Ontwerpinstrumentarium
RWS ON geeft aan dat voor de eerste keuze is besloten omdat deze hoogtelijn al

in diverse stukken genoemd staat en omdat deze lijn praktisch in het veld

duidelijk te onderscheiden is als knik tussen het maaiveld van het eiland en het

talud van het eiland

Gemeente Nijmegen vraagt verder wanneer de stukken voor de aanwijzing van

het vergunningsvrije terrein exact de formele procedure in zullen gaan Dit is niet

precies bekend bij RWS ON en zal uitgezocht worden Actie RWS ON^ Bij de

afsiuiting van het overleg overhandigt RWS ON de kaart en tekst van het

ontwerpbesluit

Het verslag van het overleg zal ingebracht worden bij het overleg vart|0 24
10 2e |en| 10 2e ^op 19 april 2016

Op 14 april 2016 heeft RWS ON op dit verslag de volqende reactie ontvangen van

gemeente Nijmegen e mail van

deze reactie

10 2e RWS ON neemt kennis van

1 RWS ON heeft de 16 m i NAP contour van het UO vergeleken met die van as built Voor

het oostelijke deelgebied is er lokaal een zeer klein verschil 30 cm in het veld i e minder

dan 0 1 mm op de kaart van het Waterbesluit te weinig om de in procedure gebrachte
kaart daarop aan te passen
^ Uit navraag bij HBIZ blijkt dat er nog geen exacte datum bekend is Verzoek van RWS

ON aan gemeente Nijmegen om eventuele opmerkingen uiterlijk 1 mei 2016 door te geven

gericht aan| I0 2e ||
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RWS Oost Nederland

Datum

20april 2016
Bedankt voor het versturen van het verslag Wij zien het verslag als een

weergave van de vergrootglasexerdtie van de gemaakte afspraken over het

vergunningsvrij aanwijzen van het eiland Veur Lent door ON Zoals was

afgesproken hehben wij tijdens het overleg niet inhoudelijk gereageerd op jullie

toelichting Een eerste inhoudelijke reactie van ons

Het gevoigde intensieve proces tussen gemeente en RWS ON PDR in periode
voor het versturen van de brief van het college eind 2010 en voor de SNIPS

beslissing wordt in zijn geheel niet genoemd Zelfs de brief van ons college
van eind 2010 behoort blijkbaar niet tot de relevante stukken

Het verbaast ons dat RIVS ON stelt dat er nooit overeenstemming is bereikt

over het kaartmateriaal zoals dat aan de brief van het college in 2010 is

gevoegd de gele banaancontour
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10 2e IfcmVan

Aan }hbjze e

1Q 2e |fZDCc ii[M iieai a ICDl

Onderwerp
Datum

RE Beheer Theodorushaven

donderdag 28 april 2016 15 38 34

Beste|l io 2e ||en io 2e

Fijn dat jullie over de interpretatie van artikel 3 1 6® lid Wtw samen de knoop hebben

doorgehakt Laten we het hier riu verder bij of wordt ook nog nagedacht over een opiossing
voor het in de derde aiinea van I0 2e |e maii geschetste probieem
Je kunt denken aan een extra geiaagdheid op de kaarten bij de Wtr art 3 2a of een betere

formulering van artikel 3 1 6® lid Wtw Dat laatste zal wel teveel voeten in aarde hebben Wat

betreft de kaarten gaat het er om dat de vrijstelling van de watervergunning voor gebruik gele
kleur wordt gecombineerd met de aanwijzing van de gemeente als actief waterstaatkundig
beheerder blauwe kleur

Het is belangrijk dat RWS in uitdrukkelijk overgedragen rijkswater geen watervergunningen
meer hoeft te verlenen voor het gebruik Een wettelijke opiossing is uiteraard niet meer

mogelijk voor 1 juli 2016 maar bij voorkeur wel op een zo kort mogelijke termijn daarna

Maar we kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om geen toepassing meer te geven aan artikel

3 1 zesde lid Wtw omdat dit nieuwe artikellid voor de praktijk niet het beoogde doel heeft

Over het actief bakbeheer van rijkswater door bijv een gemeente kunnen immers ook zonder

uitdrukkelijke wettelijke grondslag afspraken worden gemaakt Dan bepalen we op een kaart

ex artikel 6 16 lid 2 Wtb dat er een vrijsteiling geldt van de watervergunningplicht voor

gebruik Zo gingen we hier voor de wetswijziging in 2014 waarbij het 6® lid aan art 3 1 werd

toegevoegd ook mee om De totstandkoming van de Omgevingswet geeft dan wel de

mogelijkheid om het beter te regelen

Groet

10 2e

Van |l I0 2e ZD

Verzonden vrijdag 22 april 2016 17 07

Aanj I 10K2e [I0 2e I HBJZ

CC Il 10 2e | 2e [ZD I 10 2e | CD J | 10 2e ||{CD

[HBJZ
Onderwerp RE Beheer Theodorushaven

HBJZ1Q 2e

10 2e

Beste collega s

Vrijdagmiddag de 22® hebben io 2e en ik telefonisch de kwestie rond de ministeriele

aanwijzing van het waterstaatkundig beheer van de Theodorushaven besproken Na de nodige
fijnslijperij is onze gezamenlijke conclusie dat het juridisch niet mogelijk is om het

waterstaatkundig beheer in zijn geheel dus actief en passief bij de gemeente onder te

brengen Na minsteiele aanwijzing komt de gemeente uitsluitend het actief beheer waaronder

de gewenste bevoegdheid tot het opieggen van gedoogplichten toe Het aanvankelijke verschil

van inzicht komt voornamelijk voort uit de lezing van art 3 1 lid 6 Wtw Ik heb het lid aldus

uitgelegd dat het water na het doen van de aanwijzing geen rijkswater meer is Het blijkt
echter zo te zijn dat het water rijkswater blijft met een niet tot het Rijk behorend

overheidslichaam als beheerder

Nu de haven rijkswater blijft valt vervolgens niet om art 3 2 Wtw been te komen waarin wordt

bepaald dat een aantal bevoegdheden zoals vergunningverlening en handhaving nooit bij een
ander openbaar lichaam kan worden belegd behalve bij het rijk of bij een waterschap

Juridisch is hier niets tegen in te brengen maar het eindresultaat is voor de praktijk niet mooi

Voor de gemeente Bergen op Zoom zal het allemaal niet zo veel uitmaken maar jegens derden

is het wel een lastig uit te leggen situatie Ook voor Rijkswaterstaat heeft deze uitkomst een

vreemd gevolg Op dit moment is het waterstaatkundig beheer van de Theodorushaven niet

geregeld omdat de haven op de kaart bij de Waterregeling niet is ingekleurd RWS heeft dus

geen omkijken naar de haven maar zal straks gesteld moeten staan voor het passief
waterstaatkundig beheer Vermoedelijk is dit het gevolg van de omstandigheid dat de

Theodorushaven op de kaarten nooit is ingekleurd
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Vriendelijk groeten

10K2e

Van |r i0K2^ i0 2e

Verzonden woensdag 20 april 2016 14 34

Aan ll I0 2e | fZD
CC | f10U2ei] 2e Ir7nvr

10 2e

Onderwerp RE Beheer Theodorushaven

HBJZ [[ | minienm nl]10 2e

] CD || I0 2e II CD10K2el ■ HBJZ1Q 2e

HBJZ

Beste

Gezien jouw reactie zitten we nog echt op een ander spoor denk ik Hopelijk kunnen we

snel op een lijn komen wat dit onderwerp betreft gezien de steeds dichterbij komende

wijziging van de Waterregeling per 1 juli 2016 De procedure daarvan is nu in de fase

dat de stukken bij de Bestuursstaf liggen en moeten worden doorgeleid naar DGRW

Allereerst nog een reactie

De status van het oppervlaktewaterlichaam verandert mijns inziens niet als de gemeente
wordt belast met het waterstaatkundig beheer Het wordt bij wijziging van de

Waterregeling aangewezen als rijkswater omdat het wordt ingekleurd en dat blijft het

ook nadat een ander overheidslichaam wordt belast met het beheer Dat vioeit niet

alleen voort uit de formulering van artikel 3 1 zesde lid maar ook uit het systeem van

de Waterwet Immers daarin worden alleen rijkswateren en regionale wateren

onderscheiden Met de redenering dat het oppervlaktewaterlichaam geen rijkswater is

zou het een regionaal water zijn waarvoor provinciale staten de beheerder bij

verordening zou moeten aanwijzen op grond van artikel 3 2 eerste lid van de

Waterwet Dat was nu juist niet de bedoeling de provincie de gemeente en het

waterschap wilden dat het Rijk dit zou regelen

De aanwijzing op de voet van artikel 3 2 van de Waterwet biedt overigens wel een sterk

aanknopingspunt voor de bedoeling van de wetgever en de Waterwet ten aanzien van

het beheer Uit artikel 3 2 eerste lid blijkt dat het beheer bij voorkeur wordt gelegd bij
het daarvoor gespecialiseerde orgaan door de verwijzing naar de Waterschapswet voor

de regionale wateren dus de waterschappen maar het is logisch dat voor het Rijk

Rijkswaterstaat de gespecialiseerde organisatie is

Het tweede lid van artikel 3 2 geeft eigenlijk aan waar voor de Theodorushaven het

probleem zit welke bevoegdheden van het beheer gaan over en welke blijven liggen
elders

gewezen Het was niet de bedoeling van de wetgever dat bepaalde bevoegdheden en

rechten opstellen beheerplannen en legger verkrijgen van middelen uit

verontreinigingsheffing en handhaving aan andere lichamen dan het Rijk of

waterschappen werden gegeven Met dezelfde redenen zijn de bevoegdheden uit

hoofdstuk 6 toebedeeld aan de Minister of het dagelijks bestuur van het waterschap
Deze specifieke toedeling lijkt ook op te gaan in de situatie dat het Rijk een ander

overheidslichaam aanwijst Anders zou het systeem van de Waterwet geweld aan

worden gedaan doordat bevoegdheden buiten de gebruikelijke en gewenste lichamen

komen te liggen Dat is niet vreemd als je bedenkt dat deze bevoegdheden het best

kunnen worden uitgevoerd door gespecialiseerde organen

heeft ook al eerder op dit artikel en de bijbehorende toelichting10 2e

Het alternatief dat je aandraagt kan sowieso niet worden toegepast omdat dat strijd
met staatsrecht Gemeenten zijn namelijk voor wat betreft hun verordenende

bevoegdheid gebonden aan een zogenaamde bovengrens Dat wil zeggen dat alles wat

het Rijk al uitputtend regelt niet door de gemeente kan worden geregeld Het

uitputtend regelen houdt ook in dat lets expliciet niet geregeld of uitgezonderd wordt
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Het verlenen van een vrijstelling van het Rijk het Rijk bepaalt dan dat de

vergunningverlening niet van belang is kan dus niet worden aangegrepen om

vervolgens wel gemeentelijke regels te stellen Daarmee wordt namelijkde redenering
van het Rijk dat het oppervlaktewaterlichaam waterstaatkundig van ondergeschikt

belang is doorkruist

Maar een belangrijke vraag die ik eigenlijk als eerst beantwoord wil zien wat is het

praktische belang van de overdracht van de vergunningverlening en andere

bevoegdheden dan de gedoogplicht Het is allemaal om de gedoogplicht begonnen
zoveel weet ik maar wat is het praktische belang ervan om ook de gemeente de andere

bevoegdheden te laten uitoefenen Het lijkt me namelijk dat er niet veel

beheerwerkzaamheden nodig zijn voor een dergelijke haven en dat RWS meer expertise
daarvoor heeft dan de gemeente Bovendien kan ik me voorstellen dat het

disproportioneel veel werk opievert voor de gemeente om zich hierin te verdiepen en om

zich mee bezig te houden Daarom de vraag of de vraag waar we het over hebben niet

vooral een theoretische is

Wellicht is het handig om op zeer korte termijn bij elkaar te komen om dit

toch nog eens door te spreken wat we precies moeten willen en kunnen doen

Wat over de e mail niet zou lukken kan misschien in een overleg wel lukken

Mag ik jullie daarvoor uitnodigen

Met vriendelijke groet

I 1Q 2e

Brws nllVan |l io 2e || ZD [[
Verzonden vrijdag 8 april 2016 14 21

Aan | I0 2e |io 2e I HBJZ

CC I 1Q 2e I [ZD | 10 2e | CD
Onderwerp RE Beheer Theodorushaven

10 2e

Beste| iQ 2e [

Hierbij een inhoudelijke reactie op jouw standpunt t a v het waterstaatkundig beheer van de

Theodorushaven na ministeriele aanwijzing van de gemeente Bergen op Zoom als

waterstaatkundig beheerder

Zoals ik bij eerdere gelegenheden al te kennen heb gegeven kan ik me niet voorstellen dat het

de bedoeling van de wetgever is geweest om bij aanwijzing van een ander bestuursorgaan als

waterstaatkundig beheerder de passieve kant van het beheer niet bij dat andere orgaan te

beleggen Rijkswaterstaat en het bestuursorgaan dat wordt aangewezen komen hierdoor in een

situatie terecht die moeilijk is uit te leggen Om nog maar te zwijgen van het onbegrip in de

buitenwereld Want het zou betekenen dat de gemeente wel een gedoogplicht kan opieggen
een legger maakt en andere activiteiten van actief beheer ontplooit maar dat de bevoegdheid
om vergunningen af te geven bij de minister RWS blijft

De redenering is volgens mij dan ook wanneer een ander bestuursorgaan is aangewezen als

waterstaatkundig beheerder van een rijkswater dan is het desbetreffende water geen

rijkswater meer voor zover het waterstaatkundig beheer betreft De Minister is dan dus ook

niet meer bevoegd om op grond van artikel 6 12 Wtb besluiten mbt waterstaatkundig beheer

te nemen voor dat water

De situatie is in dit geval daarom als voIgt minister RWS is vanwege de aanwijzing geen

waterstaatkundig beheerder meer maar de gemeente Ik ben het met je eens dat de gemeente
hierdoor niet bevoegd wordt om vergunningen af te geven op grond van hoofdstuk 6 van de

Waterwet Het is aan de gemeente als waterstaatkundig beheerder zelf om te bepalen of en

op welke manier zij omgaat met initiatieven van derden die het waterstaatkundig beheer

aangaan De gemeente zou bijvoorbeeld in een havenverordening of andere autonome

gemeentelijke verordening kunnen regelen dat een vergunning noodzakelijk is

Kortom na aanwijzing ex art 3 1 lid 6 Waterwet

• is de haven voor wat betreft het waterstaatkundig beheer geen rijkswater meer

• is de gemeente waterstaatkundig beheerder
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• bestaat dit beheer uit actief bak beheer en uit passief beheer vergunningverlening en

handhaving voor zover de gemeente dit zelf heeft bepaald in een verordening

Deze redeneerlijn willen we nu graag communiceren met de gemeente zodat voor iedereen

duidelijk is welke gevolgen de ministeriele aanwijzing heeft voor de praktijk

Alternatief voor bovenstaande redeneerlijn is dat uit de kaart op grond van het toekomstige
artikel 3 2a van de Waterregeling niet alleen de aanwijzing van de gemeente als bakbeheerder

blijkt maar dat op de kaart krachtens artikel 6 16 Wtb 66k direct een vrijstelling van de

watervergunningplicht voor het gebruik van rijkswaterstaatswerken wordt vastgelegd Ook dan

kan de gemeente vervolgens in een verordening zelf bepalen of toch nog een water vergunning

nodig is

Bovenstaande heb ik opgesteld in samenspraak met 10 2e van de CD van RWS

We vernemen graag je reactie

Vriendelijke groeten

10 2e

Van

Verzonden woensdag 16 maart 2016 14 40

Aan || iQ 2e ^fZD |1^ I0 2e || ZD

ICD
Onderwerp Beheer Theodorushaven

HBJ |3 minienm nl]10 2e

CC | 10 2e

Beste I i0 2e}l en|[T6^

Even geleden hebben we gesproken over de beheerssituatie in de Theodorushaven Toen

hebben we besproken wie nu eigenlijk watervergunningen kan verlenen in de nieuwe

situatie Ik gaf aan dat ik had gezien dat die bevoegdheid was toegekend aan het

bevoegd gezag in algemene zin en dat ik dacht dat het dus ook de gemeente kon zijn
Ik zou het echter nog wel nagaan

Bij nadere lezing van de Waterwet lijkt het echter niet zo simpel te liggen Zoals

besproken is voor lozingen en stortingen altijd een vergunning van de minister vereist

ex artikel 6 2 of 6 3 van de Waterwet Daar waren we het over eens Maar het gaat dus

vooral om de andere vergunningen voor het waterstaatkundig beheer Daar zitten we

met artikel 6 5 van de Waterwet en de daaronder hangende bepalingen vooral

paragraaf 6 hoofdstuk 6 van het Waterbesluit In artikel 6 5 en de daaronder

hangende bepalingen vooral de artikelen 6 12 en 6 15 van het Waterbesluit staan in

de weg aan activiteiten en vergunningverlening door de gemeente De Minister is voor

de Theodorushaven als rijkswater nog steeds bevoegd gezag voor vergunningen
betreffende het gebruik van die haven Daardoor blijft er denk ik weinig ruimte voor de

gemeente over om nog regels te stellen in een verordening zoals een waterschap in de

keur doet Maar daar hebben jullie misschien meer zicht op Wellicht speelt dit ook bij

waterschappen die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld de rivieren en blijft er nog

genoeg ruimte om in de keur zaken te regelen Veel ruimte lijkt er echter niet

Ook zijn de regels van de Waterwet niet van toepassing op vergunningen die de

gemeente zou verlenen op basis van een verordening Er is wordt in artikel 6 13 van de

Waterwet alleen gesproken over de keur Op vergunningen die daaruit voortvioeien

worden de regels omtrent de watervergunning van overeenkomstige toepassing
verklaard Voor de gemeentelijke verordening zouden dus de algemene regels uit artikel

6 14 e v van de Waterwet moeten worden overgenomen voor zover dat nodig en

wenselijk is

Helaas kan ik dus niet met zekerheid zeggen dat je volgens de wet kan zeggen dat de

gemeente de bevoegdheid krijgt watervergunningen te verlenen Er zitten nog wat meer

haken en ogen aan Ik denk dus toch dat de vergunningverlening bij RWS blijft hangen
ook voor het waterstaatkundige deel op basis van artikel 6 5 en paragraaf 6 van

hoofdstuk 6 van het Waterbesluit Ik ben benieuwd wat jullie van deze lezing denken en
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of dit strijd met jullie ideeen

Met vriendelijke groet

10 2e

206164 0167



10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

HBJZ

] HBJZim 2eiQ 2e

]RE advies voor[

woensdag 4 mei 2016 17 12 57

MBlIgtlUHjai

Moeten we tussen die haken misschien nog wijzigingen ten aanzien van toevoegen

vraag ik me af nu ik het nogmaals bekijk Zie maar wat je daarvan vindt

En vender prim a om door te sturen Fijne dag morgen

Groeten 10 2e

Van 1Q 2e |10 2e HBJZ

Verzonden woensdag 4 mei 2016 15 54

Aan

Onderwerp RE advies voor[
Ha I iOK2e ^
Dan nemen we aan dat de Raad van State inderdaad enige specifiekere aanduiding wil

Dan wordt het opschift dus

Besluit tot wijziging van het Besluit aigemene regeis ruimteiijke ordening grote
rivieren elektriciteitsvoorzieningen ecoiogische hoofdstructuur IJsselmeergebied en

enige technische wijzigingen
De besiisnota zai ik inkorten op het punt van de verkiaring Ze zou het inderdaad we

moeten weten wat het is alieen zai ik uitleggen waarom we hem nu nodig hebben

De rechtsbescherming met die zin afdoen ieek mij ook de makkelijkste en misschien

zeifs meest juiste optie In de wandelgangen had ik het er ook ai even metS^^^Jover en

hij ieek er ook niet afkeurend tegenover te staanl |si§te heiaas net weg maar ik zai

deze vraag nog even specifiek aan hem voorleggen
Ben je verder akkoord met alie stukken als ik overai het opschrift van het besluit aanpas

en met^^toverieg wat te doen met de rechtsbescherming en dat overneem Zo ja dan

ben ik voornemens het stuk door te sturen naar

] HBJZ10 2e

10K2d 10 2e ^

10 2e voor parafering en naar

10 2^^voor zijn eventueie opmerkingen en heads up voor de paraaf
Greet || 1Q 2e ||

T0 2^
~

10 2e HBJZ

Verzonden woensdag 4 mei 2016 15 38

Aan io 2e |io 2^

Onderwerp RE advies voor I
io 2e ik denk dat de Raad van State gewoon wii dat we de Aanwijzingen voor de

regelgeving volgen en dat het opschrift enige materieie aanduiding van het onderwerp
bevat die evenwei beknopt wordt gehouden De Raad van State struikeit over het feit

dat het geheie besiuit was aangemerkt als verband houdend met technische

wijzigingen hetgeen niet zo is Ik zou de onderwerpen dus samenvatten ook andere

wijzigingsbesiuiten bevatten geen uitgebreide opsomming van aiie onderwerpen Dat

zou de wetgevingstoets ook niet doorkomen

Verder prima Ten aanzien van contraseign zou ik wel de tekst schrappen waarin je de

minister uitlegt wat dat is Dat zou ze wei moeten weten na zoveei jaar ministerschap
Ik heb nog geen ei geiegd over de rechtsbescherming Ik denk dat we het bij die zin

kunnen iaten Maar misschien heeff10 2^ er nog iets over opgemerkt
Groeten I io 2e I

I HBJZ
10 2fnW2^

Van pl0S2eEi0 2e

Verzonden woensdag 4 mei 2016 12 26

Aan

Onderwerp RF advies voor[
1Q 2e

Dank voor de blik Ik heb ernaar kijken
Veei heb ik overgenomen maar hieronder toch nog enkeie afwijkingen
Besiisnota

Toeiichting over de verkiaring van contraseign hoort denk ik echt in de

argumentatie niet in de besiistermijn De termijn van tekenen heeft niets te

maken met de verkiaring hij is daardoor niet korter of ianger

Nahang verplaatst naar Kader in piaats van Juridische implicaties
„Nader rapport
Ml Zin over de terechte opmerking van de RvS over het opschrift aangepast naar dat

HBJZ

HBJZ10 2e

1Q 2j 10 2^

Hoi
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het opschrift inderdaad de lading niet dekt Of we het wel of niet als technische

wijziging hebben aangemerkt kunnen we niet duidelijk aangeven Weliswaar

hebben we in het opschrift opgenomen dat het enkel ging om technische

wijzigingen maaronze toelichting is wel weer uitgebreid Daaruit kan worden

afgeleid dat we het niet als een klein technisch punt beschouwen

Aanduiding waarom het dan inhoudelijk is daarom ook verwijderd naar aanleiding
van jouw opmerking Ik had het opgenomen als meer uitleg achtergrond om een

compleet beeld te geven maar het is inderdaad niet nodig
Stuk over NNN flink ingekort en eigenlijk alleen nog vermeld dat de toelichting is

gewijzigd

II

Besluit

Alle suggesties overgenomen maar zie opmerking over opschrift hieronder

Overde vermelding van mogelijkheden tot rechtsbescherming heb ik inderdaad nog

maar een zin toegevoegd Veel meerzou natuurlijk kunnen maar dan dijt het

verhaal denk ik erg uit en staat het niet meer in verhouding tot de rest van het

stuk Bovendien de rechtsbescherming zit nu eenmaal bij de nadere

besluitvorming die later komt en waarbij die mogelijkheid als het goed is

expliciet wordt geboden Die mogelijkheden zijn er al dus moeten we dan echt

alles tot in den treuren uitschrijven Graag jouw visie en eventuele aanvulling
De wijziging van het opschrift die je voorstelt kan op zich inderdaad ook maar ik weet

niet of we daarmee voldoende tegemoetkomen aan de wensen van de Raad van State

Die wil volgens mij echt een meer inhoudelijke titel Alleen een vermelding van de

gewijzigde titels van het Barro kan nog teveel de indruk wekken dat het slechts kleine

niet heel inhoudelijke wijzigingen zijn Maar als jij denkt dat een verwijzing naar alleen

de gewijzigde titels volstaat kunnen we dat ook doen Voor de rechtszekerheid en

duidelijkheid ben ik er echter meer voor om een inhoudelijke aanduiding te geven maar

dan wordt het heel lanq Daarom heb ik nu jouw voorstel overgenomen

Ik hoor het graag

of maandag kan voorleqqen aanlUEglil Laten we dat in ieder geval proberen en het

daarvoor al even bijitgIglJleggen zodat we 10 mei nog gewoon redden

Groet | io 2e ||

was gisteren al akkoord en gaf aan dat het hij het vrijdag10 2e

HBJZ10 2e

Verzonden woensdaq 4 mei 2t 16 11 39

Aanill io 2^0 2e

Onderwerp RE advies voo

Hoi | 10 2e |

Ik heb naarde beslisnota het nader rapport en het besluit gekeken Ik heb mijn

opmerkingen rechtstreeks in de documenten in TRIM gemaakt met wijzigingen

bijhouden Een paar punten waar ik ook nog over loop te dubben het opschrift zou denk

ik bondiger moeten en zou in mijn ogen beter geen opsomming van enkele

wijzigingen kunnen zijn en de vraag over rechtsbescherming klopt het dat je nu alleen

een zinnetje tussendoor hebt opgenomen dat dat uiteraard aan de orde is bij het

uiteindelijke besluit Korn ik nog op terug
Groeten

HBJZ

10X2el t10 2e

10 2e

Van 1Q 2e [10 2e

Verzonden rJint rlan ■

mei 17 01

Aan l 00 2e | hbJZ

CC I I0 2e U HBJZ

Onderwerp RE advies voorp iri fj io 2e

Hal 10 2e P

Hierbij naar aanleiding van de suggesties van io 2e |en [poEM]gewijzigde versies

van de beslisnota het nader rapport en het besluit met de nota van toelichting
Groet [] jQ 2e |

HBJZ

] DGRW10 2e DGRW10 2e

f0 2j DGRW

Verzonden dinsdao 3 mei 2016 12 56

Aan l 10 2eni0 2e

10 2e

HBJZ

FDGRW _
Onderwerp RE advies voorf^
Hoi| 1Q 2e L

Hierbij mijn opmerkingen Tot straks 16 uur

icin de derde bijiage heb ik je aanpassingen zichtbaar gelaten maar wat gewijzigd op p

CC HBJZ HBJZ10 2e10 2e 10 2e

f10lf2er W2e1T
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6 8 9 en 12

In par 2 4 zie ik geen wijzigingen ook al vermeld je die wel bij het overgangsrecht
met vriendelijke groet

10 2e

tel 1Q 2e

Van | 10 2e HQ 2e

Vei^onden maandag 2 mei 2016 15 47

} DGRW [

HBJZ

] HBJZAan 10 2e 1P 2e10 2e

HBJZ

] DGRW

Onderwerp RE advies voor p
Hallo 10 2e ^ | 1Q 2e [etfloEISj

Hierbij mijn eerste voorzet voor de stukken voor de minister voor de wijziging van het

Barro Het wordt een flinke stapel want zij krijgt
1 Beslisnota

2 Nader rapport
3 Origineel ontwerpbesluit met nota van toelichting dat naar de RvS is gestuurd
4 Gewijzigd ontwerpbesluit met nota van toelichting
5 Verklaring van contraseign
6 Nahangbrief voor de Tweede Kamer

7 Nahangbrief voor de Eerste Kamer

8 Nota van antwoord

Graag jullie visie op de beslisnota het nader rapport en in renvooi de wijzigingen van

het ontwerpbesluit en de nota van toelichting
Zoals I io 2e ]al aangaf heeft EZ onder voorbehoud van goedkeuring van de

beleidscollega die we uiterlijk morgen krijgen een bijdrage geleverd
De mogelijkheden voor rechtsbescherming vind ik een lastige Graag de visie van

io 2e nerf10 2 tiierop met name over het feit of we moeten aangeven dat mogelijk

tegen deze Barrowijziging ten aanzien van de gebiedsreservering wel bezwaar en beroep
open staat als de Afdeling bestuursrechtspraak dit niet als een algemeen verbindend

voorschrift ziet Een uitgebreide beschrijving van bezwaar en beroepmogelijkheden bij
een Wro plan lijkt me wat te ver te voeren Nu refereer ik er kort aan

Met vriendelijke groet

CC 10 2e

1Q 2j 10K2^

1QX2e

Van [
Verzonden maandag 2 mei 2016 14 36

HBJZ

10 {2e DGRW

Aan |rTl0 2^0K2e^

CC [ HBJZ10 2e

Onderwerp RE advies voor

Hoi I io 2er[ heeft EZ al gereageerd op punt 2

en graag even inzicht hoe je in 1 de onderstreping m n cursief deel

daarbinnen

10 2d 10 2^

wilt opiossen
De bijiage bij deze mail biedt daarop geen sluitend antwoord

Dus in de NvT uitleg over rechtsbescherming tegen een Wro plan
los van planschade

1 De Afdeling acht het dan ook wenselijk dat in het opschrift enige
materiele aanduiding van het ontwerpbesluit wordt gegeven en

dat in de toelichting wordt ingegaan op de reacties alsmede op de

mogelijkheden voor rechtsbescherming
2 Voorts acht de Afdeling het wenselijk dat in de toelichting op

hoofdlijnen de verschillen in gebiedsbegrenzing tussen de

ecologische hoofdstructuur en het natuurnetwerk Nederland

worden geduid
met vriendelijke groet

I 1Q 2e
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1Q fltf 2g4 HBJZVan

Aan CT5E2D0 2e HBJZ

Cc }HBJZ10 2e

Onderwerp
Datum

RE Barro

vrijdag 6mei 2016 11 39 36

Hal 1Q 2e |

Hierbij nog een zin over belang doel van de gebiedsreserveringen zoals zojuist
telefonisch besproken

11 1 10 2 g

Groeten en goed weekendjlMgi^^

Vani I I0 2e I I HBJZ

Vet^onden vrijdag 6 mei 2016 8 38

Aan | 10 2el]l0 2e HBJZ

CC HBJZ10 2e

Onderwerp RE Barro

Ha| 10 2e |
Ik heb de passages over de gebiedsreserveringen bekeken

Zie bijgevoegd enkele tekstvoorstellen en opmerkingen Ik heb het iets anders

verwoord Ik zou niet stellen dat schade als gevolg van een gebiedsreservering in Barro

niet voor vergoeding in aanmerking komt

GroetenlSSSS

Van |rTiO 2^10 2e HBJZ

Verzonden woensdaa 4 mei 2016 16 11

Aan b lQ 2e [J HBJZ

] HBJZCC 1Q 2e

Onderwerp Barro

Nog even een vraag over de stukken betreffende de \wijziging van het Barro Ik weet

niet of je ze had gelezen of ze nog wilde lezen maar ik heb nog wel een specifieke vraag

die J io 2e I en ik graag aan je voorleggen
De Raad van State vraagt om in de nota van toelichting in te gaan op de ingediende
reacties en de mogelijkheden tot rechtsbescherming Ik neem aan dat de Raad van

State dan de mogelijkheden bedoelt om tegen latere besluiten op te komen die nodig

zijn om uitvoering te geven aan de hoogwatergeul Daarom heb ik de gegeelde zin op

pagina 6 opgenomen in de nota van toelichting Daarmee lijkt me voldoende voldaan

aan de wens van de Raad van State Veel meer valt er denk ik niet over te zeggen

zonderteveel in details te treden en teveel te moeten uitleggen waardoor het stuk uit

balans raakt

Met 10K2^ heb ik het ook over dit punt gehad met de vraag of de Raad van State hier

eventueel rechtsbescherming tegen de gebiedsreservering zelf direct zou bedoelen Hij
dacht van niet De Raad van State zou zijns inziens dan duidelijker daarover zijn
Vandaar dat ik een redenering of toelichting in die richting niet heb opgenomen

Graag hoor ik van je of wat jou betreft de gegeelde zin ook voldoende is Als jij denkt

dat meer nodig is hoor ik dat natuurlijk graag en zeker als je een concreet voorstel

daarvoor hebt | io 2e ]en ik komen er eigenlijk niet verder mee zonder teveel in

detail te treden of er uberhaupt relatief teveel over te schrijven | iQ 2e is voor het

overige akkoord dus als jij verder niets hebt stuur ik de stukken naar | I0 2e ^en

tfQESt
Groet io 2e
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inOfffge ge

I 10 2e ~nDON^ l

cn^Van

Aan ] HBJZ j 10 2e[iMriiui^sBMZ pOX2e|P 2e 1 DGRW

T DGRW[ 10 2e l DGRW10 2e

1 10 2e RVR niR’i

RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

maandag 9 mei 2016 07 53 11

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen FW Urgentic voor Beniarc alg Wateilich^am per l 7 2016 iiisg

F\V [^stemming met wiizieing kaarten Waten egeling Bcninagiwaard ner 1 7 2016 msg

IndetYittiifio met wiizigiiig kaarten Walerfdgelintj Retitnpf^rwaafij t36i 1 7 2016 msg

Beste collega s

Bijgaand nog een verzoek vani] i0X2e | ter bespreking vanmiddag

Groet

10 2e

10 2e

no i2e

10 2e

Ogrcinmnkeliike afepraak
Van | 10 2e i jpON
Verzonden woensdag 23 maart 2016 12 09

Aan I I0 2~irn DON || I0 2e

I no 2e] I dgrW

DGRW

CC II f1Q 2^ nfRVR llIRl

Onderwerp Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Tijd maandag 9 mei 2016 13 00 14 30 UTC i 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm

Wenen

Locatie Den Haag Plesmanweg E02 03

} HBJZl 10 2eHBJZ l 10 2e | io 2e

jRW ir 1Q 2e nYCP10 2e 10 2e

Update 5 5 2016

Locatie en agenda toegevoegd

Agenda

1 Wijzigingen per 1 juli 2016
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a AMvB bijiagen 1 en II Waterwet ontwerp inwerkingtredingsbesluit KB

t b v Dijkverlegging Voorsterklei

i Planning

Actie Wie Start Gereed

Ontwcrp
tokst opstdlon
syotGom i w tr chcckcn

wijziging wot door logorc
regeling checken

procGdurG Gn planning chockon

kaarten maken

4 mci 2015 22 juni 2015h46^

RWS RvR

22 juni 2015 6 juli 2015WotgcvingstOGts HBJZ

HUF toets DGRW

RWS CD

6 juli 2015 ■i —augustus

Qfstcmmcn IPO VNG UvW DGRW 6 juli 2015 —augu3tu5

Agendcrcn CEZIM DGftW —augustus

Aanlcvercn CEZIM DGRW S—September

DGftW 8—September

Behandeling CEZIM 16 September

Aanleveren REZIM H632 22 September

Behandeling REZIM 29 September

Behandeling MR oktober

Voordracht oktoberH6K

Raad van State 26 oktober 24—december

264S

Nader ropport cn ontwerpbesluit

opstelien tekenboek ^ereed

HBJZ

DGftW

21 december

2646

46 januari
2646

Vaststelling en publicatio HBJZ 46 januari Februari

2646 2646

brieven aan TK en EK

voorbereiden en laten

h BJZ 6 februari
“V

februari

2646 2646

Brieven aan TK cn EK verzenden
t •j

februari 26 februari

2646 2646

Nahang 7 maart 2016 6 juni 2046

KB

KB Ontwerp opstelien
tekenboek gereed maken

HBJZ 8 februari

2016

6 juni 2016

KB Vaststelling en publicatie 6 juni 2016 30 juni 2016HBJZ

b Wsjj

c Wijziging Waterregeiing RvR maatregelen Cortenoever en Voorsterklei

i Planning

Actie Wie Wanneer

Aanleveren autocad

bestanden shape files bij

RWS RvR 31 december

2646
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RWS regionaie dienst

Doorvoeren wijzigingen in

GPR von CIV

RWS regionaie dienst

watorbohcGrclGr

26 januari
2ms

Vcrzock wijziging kaortcn

Wtr aan BS

RWS rcgionaiG dienst 26 januari
2ms

Gcncrcrcn kaorten Wtr

eeneept

RWS CIV door GXtern

bureau

16 februari

2ms

Control G kaarten Wtr RWS regionole diGnst

waterbeheerder i RWS RvR

23 fobruari

2ms

CGncrorGn Icaarten Wtr

definitief

RWS CIV door extern

bureau

2 moart 2016

Kaarten Wtr i toelichting

wijzigingen RvR aan BS

H63Z

RWS RvR 7 maart 2016

Doorsturen verzoek

wijziging Wtr aan DGRW

■BS 16 maort

2ms

Opdracht wijziging kaarten

Wtr oan HBJZ

DGRW 23 maart

2ms

Ontwerp opstellen

wetgevingstoets

HBJZ 18 april 2016

Vaststelling en publicatie

wijziging Wtr

HBJZ 2 mei 2016

Inwerkingtreding wijziging
Wtr

1 juli 2016

d Wijziging Bgr geldt geen WM voor RvR maatregelen Cortenoever en

Voorsterkiei

i Planning indicatief loopt ca 4 weken achter op planning Wtr

Actie Wie Wanneer

Aanleveren bestanden Wtr bij RWS

WVb

RWB CIV

Genereren kaarten Bgr concept RWS WVL door

extern bureau

2 maart

Bespreken nieuwe kaarten werkgroep
rivierbehcer

RWS WVL n t b

Kaarten Bgr i toelichting wijzigingen
RvR aan BS kortaluiten met HBJZ

RWS RvR I HBJZ n t b

Gcncrcrcn kaarten Bgr definitief RWS WVL door

extern bureau

8 april

Kaarten Bgr i toelichting wijzigingen
RvR aan BS I HBJZ

RWS WVL 15 april 2016

Verzoek wijziging kaarten Bgr aan BS RWS WVL 15 april 2016

Doorsturen verzoek wijziging Bgr aan

©GftW

BS 21 april 2016

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan

HBJZ

DGRW 28 april 2016

Ontwerp opstellen wetgevingstoets 2 mei 2016HBJZ

Vaststelling en publicatie wijziging Bgr HBJZ 2 juni 2016

Inwerkingtreding wijziging Bgr 1 juli 2016

2 Wijzigingen per 1 januari 2017

a Waterbesluit vergunningvrij gebied Lent Kampereilanden

i Planning

Actie Wie Start Gereed

206167 0171



Ontwerp amvb gereed
tekst opstellen
systeem i w tr checken

wijziging wet door lagere
regeling checken

procedure en planning
checken

kaarten maken

januari 2016 23 mei 2016HBJZ

RW S

RvR

23 mei 2016 6juni 2016Wetgevingstoets HBJZ HBJZ

HUF toets DGRW

RWSCD

6juni 2016 18juH2016

afstemmen IPO VNG UvW DGRW 6 juni 2016 18juli2016

Agenderen CFZIM DGRW 18juli2016
Aanieveren CEZIM DGRW 9 augustus

2016

Advies CEZIM DGRW 9 augustus
2016

Behandeling CEZIM 17 augustus
2016

Aanieveren REZIM HBJZ 23 augustus
2016

Behandeling REZIM 30 augustus
2015

Behandeling MR 2 September
2016

Voordracht HBJZ 19 September
2016

Raad van State 26 September
2016

21 november

2016

Nader rapport en ontwerpbesluit

opstellen tekenboek gereed

HBJZ

DGRW

21 november

2016

19 december

2016

Vaststelling en publicatie 19 december

2016

1 januari 2017HBJZ

b Waterregeling en Bgr IJDZ vergunningvrij gebied camping Kampen aan

randmeer Veessen Wapenveld Lent vergunningvrij gebied overnemen

c KB inwerkingtreden wijzigingen bijlage I en II Waterwet t b v

HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

Beste collega s

Hierbij een vergaderverzoek voor 9 mei 2016

Een agenda en locatie voor het overleg volgen nog

Met vriendelijke groeten

1Q 2e

10 2e

n0 2e

10 2e
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kUfSefeVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

ICI\n| [TTDT 2el p |fCD^
FW Urgentie voor Benirgerwaard als Waterlichaam per 1 7 2016

woensdag 4 mei 2016 11 17 59

20160503 Kaartofoductie Wkwal 046 ndf

20160503 Kaartprodiictie Wkwal 04S pdf

201605Q3 Kaartprodiictie Wkwan Q46 pdf

201605Q3 Kaartproductie Wkwan 049 pdf

| 10 2e | 10 ^

Sorry foutje van mij [l^X2^eeft de wijzigingen goed doorgevoerd de kaarten 46 48 en 49 van

Waterstaatswerken zijn niet veranderd De overige Waterkwaliteit en drogere oevergebieden

en Waterkwantiteit zijn aangepast v w b de Beningerwaard Gaarne de pdfs uit mijn vorige

mail vergeten bijgaande pdfs zijn dejuiste

Groeten

Van | 1Q 2e fCIV
Verzonden dinsdaq 3 mei 2016 11 03

Aan | io 2e nl WNZ

Onderwerp RE Urgentie voor Beningerwaard als Waterlichaam per 1 7 2016

^ f0K2^ |
Nu met grijs wit achtergrond zoals het hoort

10 2e

nuKze}

Van io 2e WNZ

Verzonden dinsdag 3 mei 2016 10 51

Aan

Onderwerp Kt urgentie voor Beningerwaard als Waterlichaam per 1 7 2016

10 2e|
Prima ik heb de kaarten gecheckt en ze kloppen helemaal Moet ik verder nog wat doen richting

10 2e |of regel jij dat rechtstreeks

Van

Verzonden dinsdag 3 mei 2016 10 38

Aan | iQ 2e WNZ

Onderwerp RE Urgentie voor Beningerwaard als Waterlichaam per 1 7 2016

HallopK2^
Bij deze de kaarten waterkwaliteit en waterkwantiteit

Ik stuur ook de kaarten waterstaatswerken maar hierin hebben geen wijzigingen plaats
gevonden
Bij voorbaat dank

EIV10 2e

CIV10 2e

10 2e

1 Ql 2eV
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E lUK^el Brwa nl

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van [ io 2e n| WNZ

Vei^oti^n dinsdag 3 mei 2016 8 43

Aan || iQ 2e || CD

Ondenverp FW Urgentie voor Beningerwaard als Waterlichaam per 1 7 2016

Urgentie Moog

Collega s

Bijgaande mail met het verzoek van de provincie stuur ikjullie ter informatie

Met vriendelijke groet

l CIV [ J CIV10 2e10 2e

10 2e

Van io 2e |[[
Verzonden maandaq 2 mei 2016 17 57

Aan ^ io 2e ||rWNZ~
ioj^ fiW2j^WNZ

Onderwerp Urgentie voor Beningerwaard als Waterlichaam per 1 7 2016

Urgentie Hoog

Bestetim^
Onderstaand op verzoek varidiopeae |een bericht waarom het voor provincie Zuid Holland zo

belangrijk is om de Beningerwaard in de legger als waterlichaam te publiceren per 1 juli 2016

Urgentie voor Beningerwaard als Waterlichaam per 1 7 2016

2 mei 2016

Op 28 januari jl is er een verzoek tot omzetting gedaan van land naar waterbodem voor de

Beningerwaard Na de inrichting tot getijdengebied functioneert Spuimonding West

Beningerwaard als waterbodem In de legger staat het gebied echter nog als droge oever Dit

levert een probleem op ten aanzien van de normering waaraan de huidige bodemkwaliteit nu

wordt getoetst In verband met bestuurlijke en publieke onrust is het zeer wenselijk om de

omzetting per 1 7 2016 te realiseren

In de uiterwaarden langs het Spui is een bodemverontreiniging met zware metalen zink

aanwezig die binnen de norm van waterbodems valt maar boven de norm van landbodems

Aangezien het gebied nog ten onrechte als landbodem is geclassificeerd worden de

onderzoeksresultaten afgemeten tegen de normen van landbodems Deze verontreiniging en

enkele verontreinigingen in de oevers van het Spui staan volop in de schijnwerpers bestuurlijk

pers burgers Om te zorgen datde aangetroffen verontreinigingen aan dejuiste normen

kunnen worden getoetst ook van belang voor een heldere communicatie verzoeken wij u om

de aanvraagtot omzetting met spoed te handelen en de Beningerwaard om te zetten naar

waterbodem in de ronde voor publicatie van nieuwe kaarten per 01 07 2016

Onze gedeputeerde Han Weber zou graag zien dat de omzetting van droog oevergebied naar

waterbodem spoedig gerealiseerd kan worden per 01 07 2016 en niet pas per 01 01 2017 wordt

gepubliceerd Aangezien het gebied na de dijkdoorsteek dagelijks onder invioed van het getij

onder water loopt is dit de juiste status Via deze e mail maarookvia een brief aan jullie

Directie dienen wij het verzoek tot versnelling van de omzettingsprocedure in

Graag vernemen wij uw reactie op ons verzoek tot versnellen zo spoedig mogelijk Mocht u

vragen hebben dan kunt u deze stellen aan| iQ 2ey]2e |j~
~

pere mail bereikbaar via j io 2e Bozh nl oftelefonisch op nummer06 io 2e

Namens het projectbureau Deltanatuur

Met vriendelijke groet

l_@Dzh nll10 2e

CCi

10 2e

10} 2e

206167 0171



nu ^e}

10 2e

206167 0171



i \

T rnP“ ^ GemeenteSpjke
\\ Kl ff Sch^I^ri

‘

^
^ j

\ \ VB^^WIuU I

M
\l V

PtJJof ^^^nionuhiiMart
1

V

1\l i
■

f
•

V
a ■

V\
• R»» 5 L vr

••

• •■■ A^
r

i
V

k \^N

•■V
V1^

i Vfirta

■•1 r

iSL^liTKHT^ha^on
\

i i
■Swn«e^rtj

I
■

It

■ 76

t

■S^tkif
■ ■

■

■“ ’

t va y ■

“Xi „ 4
Ood Sc 7WCfc pfeeu 3

■

«

^
a

i \
«I

■v

PoltierWr
_

Zuldlancl i PI a]

P
r±i

7w

r ^ Zuidl^d
••• ^ an

Ff i

w S“3i^

‘ Gem Bernisse

Polder f r J y
t i

i»

«
[Nleuw Beijtrlanil 7 T

o a

I ■

«
•

• Pof Jtor t T

\ ■7 3

I

r I

v PMsr Wfeuiv 0ei ertand enr

— Gembente

fT
^ai l4’lii

^3i
^
^

IJiMl 1«l^
■03

y f N
fJtr

SasdjfB fc HI Bu s

J JJ 70 5

V
uen v Iwi

r iH t«w i M{l^ I

J iki] 3

airgc 9« «w^

0 7
7

■•

• \ ^\
■

v » liif
Zu\6\Bf\6

■i i J i

^
i

93
tAw

r Wgo aHo»r

T k

i
■ ca

—

t^15

\ r
•0« Q i\

mr
PO K e rvPfefsftfl i

I
M I

VT
~

4dVrt Zmdowd •

ikLa
TT t r‘JL

•een

Lt

fuir iut

\P 9 M«f oos

i^toertfpc dfer
^ Bernisse

■

iOoethoekP H
V A5«er uW 0 5 PoWer

P

■y

I r rDuiwiui

f c2
L Pol

m
Mof^npakier■ 3he»f9

Pit
PiorehH t1 \i } j «0 Cm« Aa c

M ■

73

IAtTi

^iiti
■

yn

I
0 1

y i£yCldpf Uei ^^ru v^r I
■

Nieuw Ph
6d

^ a|rd
■■

IJ i ••

J] 7^^

iji or ■

1 ae
^•

VV mA

V“ »r«V

7 o sSf Kren
• V ir ■

rwi
J

yf

w 4r atOud

Sk i gp]•

X11

f
f

c0V

h•C 7 Oi ■

fm ■■

■ r

i|liif ■■

f
c Kadaster Apetdoon

0 2■

OudA ChjkPoiaor

ik
V

M ^i

E 1

vJl

iPh i
I f

C371
V

1r ^rjp £h
|i

Beheer waterkwaliteit en drogere oevergebieden Kaartblad

iLegenda 046Dez6 bi]l£i^ bejioort bij de Wat^rmgdlii^

SBeheer waterkwaliteitMij betend
IMlnisterlevan Infrasiructuuren Uileu

Drogere oevergebieden iaDe Minister van infrasirucluur en Milieu
yi^

I ■vT

EemS’Dallard vardrag 0 2 km
r

’

s
GskJend met Ingang van 1 Jull 201 sehaal 1 25 000

206167 0171



“^” “

^H3pt
^ ^

fi VV iSiM ie ’^
v

^ \y^‘Jh VI
i

Do^ar
e \ ii^Bolder

r J

■

i_ ^ j_ ^ V
■rt

ii
^ caoer^nae^ACi r O

CMaifd
■

‘•■S f
l

l li ^

M^ fi^nnock

a
• ^

^^iWArpStfS^

L flS■■

« o

11 y
fi

V f
GmiB Hosk

■■0

Vr a uvAiti

m i

li
•i

\ •1

[ CMawyrfla I 0

IK^iVtt^i
i f p ‘V ^

s

fS
^7 V

i
li EWMXXX 0

J
■

■

Poude
^

i A y “

y

V iffl
J

rwfe NwrtffwTefc

■0LX Q J

v ■sSfePIX

KLvHELLEVOETSLUIS ¥
Geijieente Bernissat s •

•o »
t

i

Zuidlq id
L ji i I “rpa^

J ter«y

•\
\ jj ■]

M

■yrO J Pdi^Ih•oV^
0 Xlx»J DL

t

lE l\

X ^ Of^ ‘ k\•s

si }|o3b 4t M

« o^ C

I

■■ CH Bl Tin^lnaC

•S
_

•05
\k

S t \Afr

t

\
5r

Polder uidlands
aa

\ \ •

\
A«MJa ian

V Gmof ^tvani
M9ir2uMoet56 4\ •

n 1

C J {
■

^erntss^

ii j »i

N Aafiar n

eei ri 4

f

■

v

V

s Pri Vlil nn irjgpr ^
t\0

ik
Z k^0r

H
•

ll ’
’

c Kadaster Apeldoprtp

uc
Beheer waterkwaliteit en drogere oevergebieden Kaartblad

fLegenda 049Dez6 bi]l£i^ bejioort bij de Wat^rmgdlii^

m SBeheer waterkwaliteitMij betend
IMlnisterlevan Infrasiructuuren Uileu

IDrogere oevergebieden iaDe Minister van infrasirucluur en Milieu

I
EemS’Dallard vardrag 0 2 km

r
’

s
GskJend met Ingang van 1 Jull 201 sehaal 1 25 000

206167 0171



mVai

i K N

V

f

Hf

e

ox«tr v

toMrui
•s

1 IT
V

Tmcdo
N

^
\ OF N

c r
V

^v
BeitHtUng

\
QB 1

NQJ
^iWtAi
■

V

^yPohSer M eapfesf RaMee ■sr r»or ■

■ \

Power
5^v

N
a

VtT
i
1

m
\

faSTT

w \

XMKraaijosMn A\ Korendijkschs\

y\^
■■

D7
■

J

fj
y

VT

\ Qi \

97 \■ C ^ict
‘

Q

\ S ifth en

v V
Ourf Krarayor frf^mtiafiiaasr ^

I Mi vna
Ww

0 S

^ \ Power wresej^osf F aWfee ^

r
▼ 4

LOr

■

r s

^ \•■j t

kL
s

sifeiijjSs sa^a

Van^a tej

\r ^5^
N

•_ajL4

idd^^

III II 11 ii iTT 1 ii ir V I

~

11
I I

fT Vfeiw arrrfen
H

K

a ii

\08 0 B

I poW®rf \
C insfoJfe poWw

V
■

J 1

4 «i
\

m A \
r^ ODS p a^PJakke8 \

i
H7

5
i J \

1 i ll

nxT^^ n r \■» Mflartff
•

mm
TTi \FbUBk H97

3ar3i »f ttsSa^ra Coro^ c

L

■

f

os
j ia 7fiespoi{Mj Mer

A

w
n

aojiiat

\

t
L■y

X\y\^ fl

\
« iV«^3»hlt an

c vKadaster Apeldoor9 d

Xra^ \D« h lM WidarTn^

XBeheer waterkwaliteit en drogere oevergebieden

uc
Kaartblad

iLegenda 048Dez6 bi]l£i^ berioort bij 6e Wat^rmgdlii^

SBeheer waterkwaliteitMij betend
IMlnisterlevan Infrasiructuuren Uileu

Drogere oevergebieden iaDe Minister van infrasirucluur en Milieu

I
EemS’Dollard verdrag 0 2 km

r A

s
GskJend met Ingang van 1 Jull 201 sehaal 1 25 000

206167 0171



i \

f ■S rhjyKM GemeenteSpjke
\ wan W^H hiiurs

‘

_ ii

llaek

M
\l V

PMsi ^^^nionuhiiMart
1

V

1\l i f
•

V
a ■

V\

• •■■ A^
r

i
V

k \^N

•■V
V1^

h
i Vfirta

■•1 r

iS
L^liTKHT^ha^on

i S
^nmye^ai

iOOin
iI

■ f

I Pmter~T€t

■ a

vant
■ ■

■

■“ ’

t va y ■

“Xi „ 4
Oud SrtiKlLiBfcsura

RCbMuU

■

«

^ _ri2i
«I

■v

PoltierWr
_

Zuldlancl i PI a]

P
7

■

a

r ^ Zuidl^d
••• ^ an

Ff 1

w S“3i^

‘ Gem Bernisse

Polder f r VJ y
t i

i»

NIeuw BeiJtrlanil 7 T

o a

I ■

•

• Pol Jtor t T

\ r

m
onf^v

^ai fx0 5

[fJ■asy
pt enii’

HI Bu sr^ f NVegarsni li

•S

fc
J

Off s

V
ueor

r ‘
^ I

■■
3

II
^ ani 5 ZNiyertpgtl ^ 0 7

Ik7

^ \ ^J£s«\ viQOfSitPa^
■ liaf

Zuidland 93
vjtn k^7

■r
“

r Wgo aHo»r

•

■C2 ^ Z■1 ■

■

J 1

—

S’
■ot ti

mrYj Po Kfeln Pfer ttn I

I
I

‘SdVrt ZUidowa •

■

«\• MlJ
Lt

i09

\P 9 M«
■

jtSiMro oos

ipb

■

0}Bernisse OMtHookfX
R iefZt PoWer«sp TT t r‘JL

I
■

r—□uiu ui^

f
^

2
L ■

■ Pot

^ j
m

Mof^npakierLsenhe ren

Pit
•1 PiorehH t\t j «0 Cm«ris ^2

I“

A

yn

Al i i

’wr
I

0 I

■

Wret^ P ^^K
^

6d
A^ a|TdpokJer ■

1 ae
^•l| | | _

‘ ^

VV mA

A V »r«V

7 o sr 1 157 J

1A
w

•i

r dOurf fDU
•e■JXr2 t

y

c
L J

0 V

h
■

•ti 7 fl S

fm•k

■ r

i|liif ■■

f
c Kadaster Apetdoon

0 2

Oud0Polaor m
k

K
a

1

v
K

AJ
7

iPk
f

M•ca

V •■£6

1

Beheer waterkwantiteit Kaartblad

Legenda 046Dez6 bi]l£i^ bejioort bij de Wat^rmgdling

Beheer waterkwantiteitMij betend
IMlnisterlevan Infrasiructuuren Uileu

Eems Dollard verdrag iaDe Minister van infrasirucluur en Mirteu

I Aj
0 2 km ■ry

S
GskJend met Ingang van 1 Jull 201 schaal 1 25 000

206167 0171



Atsai

I
i

A

s
Sf kMen

wf

e

TJ t•

\
tox«tr v

toMra«i7
X

\
I i

A J O t1 IT
bij ngi S

Tvfetdc

\ OF •NS

\
c r

N

V^v
BeifHtAng

\
QB | S

\
\

■

a

NOT

A

^yPoWof liVesrpfesfor

X

Power
5^v a

X9T

m
\

w X

\

KraaijosMn
KorendijkscheX

^
■■

OJ \

■f
«e X

\

i
2

V

\

97 \
_

C ^ict
‘

ot

\ SlikkenZLX ri »©W«^VOud Kntatjcr tvhWiJpMTsr ^
Ww V

0 S

4 Power wresej^osf F aWfee X

f r hA
\i 3» i

Ct
■ X

l

h
\

A \
■

■jK

kL
s X

VanlRa in
\

\r ^5^
X

^

fT Vfeiw arrrf Xen

V

K \

^3rai»ipp^

■•V r s

Xon 0 9

\

5^ poW®rf X
C insfoJfe poWw

V
s

J 1

«i I X

rm i X
r^ ODs p aitPJakks8 \HF

nii^ N
5

i

■

J X
|5| 1

nxT^^ X■» Mflartff
V•

7

I

I ’km
s T lAsft’

••

TTi \FbUBP H97

3ar3i »f ttsSa^ra Corn^ Qj

L

a poiaer

X
f

V

jyha mssf OKier
Sre^eF

If —\
H 7^

aojiiA

\l

X
Iski^ I jell

\ A^ fl

f\ \ \

■
t lV«^3»hlt an•i ’ ■•

cjsKadaster Apeldo9 d

\ri It\■Jm cm WiJarTT »t\

Beheer waterkwantiteit Kaartblad

Legenda 048Dez6 bi]l£i^ berioort bij de Wat^rmgdling

1Beheer waterkwantiteitMij betend
IMlnisterlevan Infrasiructuuren Uileu

^2Eems Dollard verdrag iaDe Minister van infrasirucluur en Mirteu

I
0 2 km ■ry

s
GskJend met Ingang van 1 Jull 201 schaal 1 25 000

206167 0171



■^i«i r £ifii®| WVftETSLU^

V VV iSiM ie ’^
v

VI
I

Do^ar
e \ iiBolder

^ V
■rt

ii
^ caoer^nae^A

■

CMaifd
■

‘•■S f
I

l li ^

M^ fi^nnock

■ ^ ■ i

^^iWArpStfS^

L flS■■

« o

11 y
fi

V f
GmiB Hosk

■■0

V■Oi«ic» lBn a uvAiti

i

•i
\ •1

[ CMawyrfla I 0

Hs »5he
I

i f P ‘V ^

s
M^7 V

i

la
Am
X y

} \ ^Oudent^n

Cy c ^

V •

NwrtffwTefc

ue
’^ Q J

vtP17

KvHELLEVOETSLUIS
Geijieente Bernissaii

•o »

i

Zuidleim
Zen

2
m«y•

54 \

■\ Jj ■]
M

••r
{

■yrt
0•cV

0
A 9 £L•

C

HARING VLIET
iX

X ^ Of^ ‘ k\
AX

st |cdq ^74r

n U J

•• I

^■^CH Bl Ti■^^ 1^9C_ ■

X
_

•05
\

X

fr

L Mk
\

•T
5r

V_i
PoWer u d ar c^ 03

WrJfi iyvz elf \

\ \ •

■■ M\t \

\
ArtatJadan

s

V Groat ^tvani
M9ir2uMoe^’A 4X n 1

^ A\
C3

^
J

l^erniss^

ilMhn ^illfea

y
X AatioM

G^eenie
55

X

X ri 4
1

A s
i

P
X

■ ri
s

V X
5

X

f

3fnu}ger k ^X

X

1X0

X

fat X

X ■

ShhkHfl

^
|c ^}SidasterrApeld

X

Wesip^t N

N
y^

Beheer waterkwantiteit Kaartblad

iLegenda 049Dez6 bi]l£i^ bejioort bij 6e Wat^rmgdling

Beheer waterkwantiteitMij betend
IMlnisterlevan Infrasiructuuren Uileu

Eems Dollard verdrag iaDe Minister van infrasirucluur en Mirteu

I
0 2 km

GskJend met Ingang van 1 Jull 201 schaal 1 25 000

206167 0171



intftfgege fcn^

10 2e |lfDON^ [

Van

Aan ■ 2e | HBJZ | 10 2e ] DGRWiM10

10 C2e10 2e }DGRW [ DGRW

I0 2e VR n]Ri

RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

maandag 9 mei 2016 07 42 52

Cc

Onderwerp
Datum

BiJIagen tsr infbbfeh iid0liiig dcf vcfslds 0V6fl6g bfehscr WdtgiTfeflcliiig d d 13 04 2016 itisg

Beste collega s

Ter info t b v overleg vanmiddag

Groet

T0K2§

10 2e

10 2e

no 2e

10K2e

Qnrt nmnkpliikp afspraak
Van || i6K2e || DON
Verzonden donderdag 5 mei 2016 9 58

Aan ] HBJZfHR17 TTT0 f2e [iou^

1Q 2e 1 DGRW 1Q 2e CD ^
CC I 10 2ej^ RVR ]uR

Onderwerp Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Tijd maandag 9 mei 2016 13 00 14 30 UTC i 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm

Wenen

Locatie Den Haag Plesmanweg E02 03

1Q 2epQ^ ^ DGRW 5 fi 2e

I DGRW

10 2e

10 2e

Update 5 5 2016

Locatie en agenda toegevoegd

Agenda

1 Wijzigingen per 1 juli 2016

a AMvB bijiagen I en II Waterwet ontwerp inwerkingtredingsbesluit KB

t b v Dijkverlegging Voorsterklei

206168 0172



i Planning

Actie Wie Start Gereed

Ontworp Qmvb gorcGd
tekst opstellen
systccm i w tr chcckcn

wijziging wet door lagere
rcgcling chcckcn

procGdurc on plannmg~eheekeH
kaarten maken

4 md 2015 22juni 2015

RWS RvR

WctgGVingstOGts HBJZ 22juni 2015 6 juli 2015

DGRW

RWS CD

6 juli 2015HUF toots ■iT—augustus

afstommon IPO VIMG UvW DGRW 6 juli 2015 iZ—augustus

Agondoron CEZIM DGRW ■i —augustus

AanlGVGrcn CEZIM BGRW 8—scptombor

DGRW 8—September

BGhandGling CEZIM 16 SGptGmbor

Aanleveren REZIM HB3Z 22 September

BGhandGling REZIM 20 SGptGmbor

BGhandGling MR oktobor

Voordracht 48 oktobor

8818

Raad van State 38 ■ektebef 81—docombor

88188815

Nader rapport en ontwerpbesluit HBJZ

DGRW

21 december

8815

IB januari
8818T

VaststelMng en pubiicatie HBJZ IB januari februari

8818 8818

briovon aan TK on FK

voorbereiden en laten

88 februariHBJZ

8818 8818

Brieven aan TK en EK verzenden februari 88 februari

8818 8818

Mohang 7 maart 2016 6 juni 2018

KB

KB Ontwerp opstellen
tekenboek gereed maken

8 februari 6 juni 2016HBJZ

2016

KB Vaststelling en pubiicatie 6 juni 2016 30 juni 2016HBJZ

b x

c Wijziging Waterregeling RvR maatregelen Cortenoever en Voorsterklei

i Planning

Actie Wie Wanneer

Aanlovoron autocad RWS RvR

bestanden shape files bij
RWS rogionalG dionst

waterbchGorder

8815

Doorvooron wijzigingon in RWS rogionalG dionst 26 januari

206168 0172



GPR van CIV waterbeheerder

Vcrzock wijziging kaartcn RWS rcgionalo dicnst 26 januari

GGnorcrGn kaarton Wtr RWS CIV door GXtorn

bureau

16 fGbruari

concept

Control G kaarton Wtr RWS rogionalG dionst

waterbeheerder i RWS RvR

23 februari

2ms

Genorcren kaartcn Wtr

definitief

2 maart 2016

bureou

Kaarten Wtr i toelichting

wijgi^ftgen RvR aan BS

HS3Z

RWS RvR 7 maart 2016

Doorsturen verzoek

wijziging Wtr aan DCRW

■BS

2ms

Opdracht wijziging kaarten

Wtr aan HBJZ

DGRW 23 maart

2ms

Ontwerp opstellen

wetgevingstoets

18 april 2016HBJZ

Vaststelling en publicatie

wijziging Wtr

HBJZ 2 mei 2016

Inwerkingtreding wijziging 1 juli 2016

Wtr

d Wijziging Bgr geldt geen WM voor RvR maatregelen Cortenoever en

Voorsterklei

i Planning indicatief loopt ca 4 weken achter op planning Wtr

Actie Wie Wanneer

Aanicvcren bestanden Wtr bij RWS

WVt

RWS CIV 2 maart

Genereren kaarten Bgr concept RWS WVL door

extern bureau

2 maart

Bespreken nieuwe kaarten werkgroep
rivierbeheer

n t b

Kaarten Bgr i toelichting wijzigingcn
RvR aan BS kortsiuiten met HBJZ

RWS RvR I HBJZ n t b

Genereren kaarten Bgr definitief RWS WVL door

extern bureau

8 april

Kaarten Bgr I toelichting wijzigingon
RvR aan BS i HBJZ

RWS WVL 15 april 2016

Verzoek wijziging kaarten Bgr aan BS RWS WVL 15 april 2016

Doorsturen vcrzock wijziging Bgr aan

DGRW

BS 21 april 2016

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan

HBJZ

DGRW 28 april 2016

Ontwerp opstellen wetgevingstoets 2 mei 2016HBJZ

Vaststelling en publicatie wijziging Bgr HBJZ 2 juni 2016

Inwerkingtreding wijziging Bgr 1 juli 2016

2 Wijzigingen per 1 januari 2017

a Waterbesluit vergunningvrij gebied Lent Kampereilanden

i Planning

Actie Wie Start Gereect

Ontwerp amvb gereed
tekst opstellen
systeem l w tr checken

wijziging wet door lagere

januari 2016 23 mei 2016HBJZ

206168 0172



regeling checken

procedure en planning
checken

kaarten maken

RWS

RvR

23 mei 2016 6 juni 2016Wetgevingstoets HBJZ HBJZ

HUF toets DGRW

RW S CD

6juni 2016 18juH2016

afstemmen IPO VNG UvW DGRW 6 juni 2016 18juH2016

Agenderen CEZIM DGRW 18juH2016
Aanieveren CEZIM DGRW 9 augustus

2016

Advies CEZIM DGRW 9 augustus
2016

Behandeling CEZIM 17 augustus
2016

Aanieveren REZIM HBJZ 23 augustus
2016

Behandeling REZIM 30 augustus
2015

Behandeling MR 2 September
2016

Voordracht 19 September
2016

HBJZ

Raad van State 26 September
2016

21 november

2016

Nader rapport en ontwerpbesluit

opstelien tekenboek gereed

HBJZ

DGRW

21 november

2016

19 december

2016

Vaststelling en publlcatie 19 december

2016

1 januari 2017HBJZ

b Waterregeling en Bgr IJDZ vergunnrngvrij gebaed camping Kampen aan

randmeer Veessen Wapenveld Lent vergunningvrij gebied overnemen

c KB inwerkingtreden wijzigingen bijiage I en II Waterwet t b v

Hoogwatergeui Veessen Wapenveld

Bests collega s

Hierbij een vergaderverzoek voor 9 mei 2016

Een agenda en locatie voor het overleg volgen nog

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 2e
iu 2e

10 2e

206168 0172



Van

Aan

n0 2e

10] SJTr^^ f1 5 ^ej llfDQN^ | 10| 2_ej[2e |fCD
10 ^ H

■

[ter info behandeling] def verslag overleg kaartmateriaal beheer Waterregeling d d 13 04 2016

vrijdag 22 april 2016 11 33 38

10 2e IfCDICc IfCDV10 2el10 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen imaaeOOl iDg

Verslag overlea kaartmateriaal beheerWaterreaelina 2016 04 13 def docx

Beste mensen

Hierbij ortvangen jullie het definitieve verslag van ons overleg d d 13 04 2016 over het

kaartmateriaal beheer Waterregeling

Ik hoop dat we voor de zomer een volgende stap kunnen zetten Graag aandacht voor de afspraken

acties

Sn finv f

io 2e krijgen deze mail cc dan zijn zij ook op de hoogte

Met vriendel jke groet

] en [ 1Q 2e10 2e
10 2e

10 2e

I0il2e

10k2ei n

10 2e

206168 0172



Waterschap
Verslag

Rivi ere n land

I 0 2e n^fRijkswaterstaat Corporate Dienst en Ruimte voor de Rivier

io 2e |] Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier

J WSRL team Juridische Zaken

t0}12^ 2e I WSRL Team Geodata en Monitoring

Deelnemers

10 2e

Afwezig

Opgesteld door 10 2e

Vergaderdatum 14 april 2016

Kaartmateriaal Waterregeling overleg tussen WSRL en RWSOnderwerp

verslagActie

Werkwijze Rijkswaterstaat kaartmateriaal Waterregeling1

I0 2e Ibrfl I0 2e ~| leggen uit op welke wijze wijzigingen van de kaarten

bij de Waterregeling tot stand komen

a Ruimte voor de Rivier proiecten

Als er voor Ruimte voor de Rivier relevante zaken zijn pakt

projecten met veel wijzigingen tegelijkertijd die relevant zijn voor verschillend wet

telijk kaartmateriaal Waterwet Waterbesluit Waterregeling Beleidslijn ruimte voor

de rivier met uiteenlopende procedures en werkwijzen en veelal specifieke be

stuurlijke afspraken worden gecoordineerd opgepakt

I0 2e I die op RvdR

b Overige reguliere wiizieingen

Overige wijzigingen gaan via de rivierbeheerder het regionale organisatieonderdeel
van RWS hierna regio Deze wijzigingen van de kaartbijiagen biJ de Waterregeling
worden vanuit de betrokken regio gei nitieerd Elke regio heeft hiervoor een vast

contactpersoon Vanuit de Corporate Dienst RWS wordt het proces van wijziging van

de kaartbijiagen dat via een aantal stappen gaat begeleid door

neemt haar in deze waar

1Q 2e

10 2e 1Q 2e

Alle voorgestelde wijzigingen vanuit een regio moeten vergezeld van een toelichting
en een akkoord van de betreffende directeur Netwerkmamanagement worden ge

zonden aan de bestuursstaf van RWS DGRW verleent op verzoek van de bestuurs

staf HBJZ opdrachttot verwerking in een wijzigingsbesluit Een wijzigingsbesluit
wordt vastgesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Twee keer per Jaar is er de mogelijkheid tot wijziging van de kaarten bij de Waterre-

geling Het proces duurt circa een half Jaar Het proces tot wijziging van een kaart bij
het Waterbesluit duurt ongeveer een Jaar

Reguliere wijzigingen buiten RvdR moeten waterschappen dus aandragen bij de re-

levante regio van RWS die dergelijke wijzigingen kan opstarten

Kaarten Waterregeling in relatie tot beheergebied WSRL2

5S3e 2e heeft een recent shape bestand van de kaarten Waterregeling bij RWS

opgevraagd en vergeleken met de informatie uit de legger en beheerregister van

WSRL HiJ komt uit op 217 verschillen HiJ laat een aantal specifieke voorbeelden zien

op scherm en die nemen we door Het gaat om o a droge oevergebieden binnen

en buiten de primaire keringen het verschil in nauwkeurigheid bij het vaststellen
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actie verslag

van de ligging van keringen niet op kaart verwerkte uitgevoerde projecten^ het

verschil in visie bij de aanwijzing van beheergrens waterkwantiteit tussen de regio
nale directies en het specifiek aanwijzen van de waterkwantiteitsbeheerder in de

uiterwaarden van de rivier

ilQ 2^raagt naar de visie van RWS over de taakinhoud waterkwantiteitsbeheer |iOK2^
geeft aan dat dit beheer voor RWSgericht is op het behouden van afvoercapaciteit
van de rivier en niet op het waarborgen van de detailafwatering in de uitwaarden

Gelet op de algemene uitleg over de werkwijze van RWS doorvoeren van wijzigingen

kaarten bij de Waterregeling komen we uit op de volgende soorten wijzigingen

1 Ruinate voor de Rivier projecten
2 Kennelijke omissies fouten onnauwkeurigheden en vergeten punten

3 inhoudelijke punten mogelijke beleidswijzigingen

Ad 1

Voor WSRL gaat het om de volgende projecten

Dijkverbeteringen Hagestein Opheusden

Ontpoldering Noordwaard

Dijkverlegging Munnikenland

Dijkverbetering Steurgat

Dijkteruglegging Lent

Dijkverbetering Schoonhoven Langerak
In deze gevallen zal de situatie op kaart niet altijd helemaal overeenkomen met de

laatste informatie die WSRL heeft Bij deze projecten is RWS bij wijziging van de

kaartbijiagen uitgegaan van informatie uit het projectontwerp te beschouwen als

een 90 versie Pas na afronding van het project wordt de werkelijke situatie as

built op de kaartbijiagen verwerkt

Ad 2 en 3

Deze zaken vallen onder overige reguliere wijzigingen die moeten worden voorge

legd aan de betreffende regio van RWS WSRL valt binnen drie regio s

Oost Nederland contactper50oritljiggliQ 2e |

West Nederland Zuid

Zuid Nederland

jl IQ 2e| |zQekt uit wie de contactpersonen zijn voor West Nederland Zuid en Zuid Ne-

derland en geeft de contactgegevens aan 10 2e Joor

Actie

Actidjil I0 2e l^al de lijst van 217 punten doornemen en indelen filteren aan de hand van de

hierboven beschreven drie soorten wijzigingen Alleen de kennelijke omissies en

inhoudelijke punten moeten worden voorgelegd aan de regio s van RWS

||0 2^hiervQor een shape bestand toesturen van de beheergebieden van de drie

voormelde regio s van RWS

izal

Actie

Actie Voorstel is om een overleg te arrangeren tussen WSRLen de contactpersonen van

de verschillende directies RWS om die punten kennelijke omissies en inhoudelijke

punten te bespreken en afspraken te maken over de verwerking van gewenste en

besproken wijzigingen op het kaartmateriaal Zodra namen bekend zijn zal| I0 2e7
0 2^het Qverleg regelen Indien mogelijk medio juni 2Q16

10 2e

206168 0172



WaterschapRivierenland

Pagina 3 van 3

actie verslag

3 Overig

]i0 2e| zal uitkomsten en afspraken van dit overleg intern binnen RWS CD bespreken
en hierop bijl io 2e ^terugkomen

Actie i0K2|
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luO if^eP^ ^fZDIVan

Aan

Onderwerp

Datum

|f10K2ePK2^ ] HB]Z |EZgaii2ej_J^
RE Theodorushaven

maandag 9 mei 2016 12 08 45

Dank| iOK^voor deze reactie Met deze aanvulling is het duidelijk
Vr greet

fio^

l HBJZ [[Van 1Q 2eHlO 2e

Verzonden maandaQ 9 mei 2016 11 48

Aan ^ 10 2e 12e I ZD

Onderwerp RE Theodorushaven

| minienm nl]10 2e

MZD10 2e

Beste io 2e

Dit is een punt dat verschillend wordt uitgelegd Sommigen stellen dat er sprake is van

een rijkswater zodra een van de drie typen beheer die in de Waterregeling worden

onderscheiden berust bij het Rijk Anderen onderscheiden de beheertypen en zeggen

dus dat iets voor het waterkwaliteits en waterkwantitietisbeheer rijkswater kan zijn

terwiji het regionaal is voor zover het waterstaatkundig beheer betreft Van die laatste

lezing zijn we in de discussie uitgegaan Maar om verwarring te voorkomen kan ik ervan

maken dat het waterstaatkundig beheer nog niet bij het Rijk berustte op grond van de

Waterregeling of dat de Theodorushaven regionaal water is voor zover het het

waterstaatkundig beheer betreft

Met vriendelijke greet

1Q 2e

Van || iQ 2e || ZD [[
Verzonden maandaa 9 mei 2016 11 34

Aan |l 10 2e |10 2e

Onderwerp RE Theodorushaven

ftrws nl]10 {2e

HBJZ |I iOK2iy

Beste

zal hier nog wel op reageren maar ik wil alvast 1 vraag stellen

Je schrijft dat de Theodorushaven een regionaal water is omdat het waterstaatkundig
beheer niet bij het Rijk berust Kun je dit volhouden als het waterkwantiteits en

waterkwaliteitsbeheer wel bij het Rijk zijn Is het waterstaatkundig beheer dan

bepalend of een water wel niet Rijkswater is In mijn visie kan de Theodorushaven geen

regionaal water zijn als wij daar reeds beheer voeren

Vr groet
fflOK2^

Van |r iOK2^0 2e

Verzonden maandag 9 mei 2016 10 13

Aan

Onderwerp Theodorushaven

HBJZ [[ ftminienm nl]10 2e

ZD J I 10 2e 1 ZD10 2e

Heren

Zie hierbij een nieuwe versie van de toelichting bij de regeling waarbij de

Theodorushaven deel in beheer wordt gebracht bij de gemeente Bergen op Zoom

Met vriendelijke groet

1Q 2e
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e kcDIVan

Aan

Onderwerp

Datum

] HBJZ 1 Q rnJ1T2el|p^ HBJzj 10X2fflUK2gi| DGRW

FW Omzetting Beningerwaard naar waterbodem

dinsdag 10 mei 2016 14 58 53

Collega s

Zie onderstand bericht van de Provincie ZH waaruit blijkt dat de gemeente in de besluitvorming
is betrekken

Groet

iO ^

1QX2e

10 2e

nu l2e

10K2e

Van I0 2e RWNZl
Verzonden dinsdag 10 mei 2016 14 42

Aan L| l6 2e ^ CD
CC I nq]iOK2^7]WNZ’
Onderwerp FW Omzetting Beningerwaard naar waterbodem

^10 2e|

Zoals toegezegd bijgaand een bericht van| 1 o 2e | van de provincie waaruit blijkt
dat de gemeente betrokken is bij bet aanpassen van de beheergrenzen van de

Beningerwaard

Met vriendelijke groet

jl0 2e| |

P s bedankt

Van | io 2e [|^
Verzonden dinsdag 10 mei 2016 13 00

Aan || io 2e ^ WNZ

CC PobpIpKWNZ
Onderwerp Omzetting Beningerwaard naar waterbodem

| p7h ni]10 2e

BestetfM^l

De gemeente is zowel ambtelijk J iQ 2e | als bestuurlijk wethouder Christel van Mourik op

de hoogte van bet verzoek van de provincie om de Beningerwaard om te laten zetten van droge

oever naar waterbodem
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Vriendelijke groet

10 2e

Verzonden met mijn Windows Phone
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e kcD^Van

Aan ] HBJz| 10 l10 I2e[^jHBJZ10 2tfnTir2a l DGRW 1uil2ellO 2e

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

FW Verzoek tot wijziging kaartbijiagen waterbesluit en waterregeling

dinsdag 10 mei 2016 13 02 25

Memo aan DGRW wliziainaen waterreaelinaen per 1 lull 2016 doc

t k n

Van II I0 2e HfBS^

Verzonden dinsdag 10 mei 2016 11 58

Aan | iQ 2er^fCD
Onderwerp FW Verzoek tot wijziging kaartbijiagen waterbesluit en waterregeling

ti

I i10i 2e}1

10 2e

10k2 T

Vanil 2Q 2ej [bS
Verzonden dinsdag 10 mei 2016 11 55

Aan

CC ll 10 2^ IBSI

Onderwerp Verzoek tot wijziging kaartbijiagen waterbesluit en waterregeling

DGRW10 2e

Besteho 2el

Hierbij een overzicht van en een toelichting op de gewenste wijzigingen in de waterregeling per
1 juli 2016 en het waterbesluit per 1 januari 2017

Wijziging kaartbijiagen Waterbesluit per 01 01 2017

Lent Kaartblad 051 Waal 2 Bijiage IV Waterbesluit

Buitenpolders Kampereiland Kaartbladen 099 IJssel 15 102 Zwarte Water 3 103

Zwarte Water 4 en 104 Zwarte Meer Bijiage IV Waterbesluit

Gennep Kaartblad 022 Bijiage IV Waterbesluit

Wijziging kaartbijiagen Waterregeling per 01 07 2016

Aanwijzing gebied waar Eems Dollard verdrag geldt Kaartblad 339 Waterregeling
Aanwijzing vergunningvrije gebieden nabij Muiden Kaartblad 222Waterregeling
Cortenoever en Voorster Kiel Kaartbladen 184 185 186 Waterregeling
Theodorus haven kaartblad 081 Waterregeling
Ooijen Wanssum kaartbladen 018 019 Waterregeling
Beningerwaard Haringviiet kaartblad 046 048 049 Waterregelingt

Waar nodig is e e a bestuurlijk afgestemd In de bijiage vind je een toelichting Ik verzoek je
deze wijzigingen met spoed door te zetten naar HBJZ

Dank en vriendelijke groet

10 2e
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bestuursstaf RWS
10 2e

Koningskade 4

2596 AA Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

T 070 456 SO 80

F 070 351 83 35

www rijkswaterstaat nl

Contactpersoon

T at

memo Wijziging waterregeling en waterbesluit

Datum

mei 2015

Beste io ^

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

waterregeling per 1 juli 2016 en het waterbesluit per 1 januari 2017

Wijziging kaartbijiagen Waterbesluit per 01 01 2017

Lent Kaartblad 051 Waai 2 Bijiage IV Waterbesluit

• Buitenpoiders Kampereiland Kaartbladen 099 IJssel 15 102 Zwaite Water

3 103 Zwarte Water 4 en 104 Zwarte Meer Bijiage IV Waterbesluit

• Gennep Kaartblad 022 Bijiage IV Waterbesluit

Wijziging kaartbijiagen Waterregeling per 01 07 2016

• Aanwijzing gebied waar Eems Dollard verdrag geldt Kaartblad 339

Waterregeling
• Aanwijzing vergunningvrije gebieden nabij Muiden Kaartblad

222Waterregeling
• Cortenoever en Voorster Kiel Kaartbladen 184 185 186 Waterregeling
• Theodorus haven kaartblad 081 Waterregeling
• Ooijen Wanssum kaartbladen 018 019 Waterregeling
• Beningerwaard Haringviiet kaartblad 046 048 049 Waterregeling

Waar nodig is eea bestuurlijk afgestemd In de bijiage vind een toelichting Ik

verzoek je deze wijzigingen met spoed doorte zetten naar HBJZ

Vriendelijke greet

10 2e
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Toelichting wijzigingen bijiagen Waterbesluit Bestuursstaf RWS

DatumLent Kaartblad 051 Waal 2 BiHaae IV Waterbesluit

Betrefl de wijziging om het hoogwatervrije gedeelte van het eiland Veur Lent als

vergunningvrij gebied ingevolge artikel 6 16 Waterbesluit te laten opnetnen De

basis hiervoor is de hoogtelijn van NAP 16 Om uit het Uitvoeringsontwerp van 29

oktober 2015 dat de gemeente Nijmegen aan RWS ON geieverd heeft en die

gebruikt v^ordt voor de toetsing door Deltares De wijziging betreft alleen het

hoogwatervrije deel van het eiland dat ten tijde van de projectbeslissing SNIP 3

als watervergunningsvrij toegezegd is dit komt overeen met de brief van de

Minister aan de gemeente Nijmegen van november 2015 Volgens deze brief zai de

wijziging op 1 januari 2017 in werking treden

Buitenpolders Kampereiland Kaartbladen 099 IJssel 15 102 Zwarte Water 3

103 Zwarte Water 4 en 104 Zwarte Meer Biilaae IV Waterbesluit

Betreft een technische wijziging door HBJZ geentameerd

Gennep Kaartblad 022 Biilaae IV Waterbesluit

Het terrein van AVG Heijen transport bouwstoffen is deels gelegen achter een

primaire dijkring l 250e van de Maas Het terrein is in de loop van de jaren

volledig volgebouwd en is deels stroom voerend Gezien de bedrijfsvoering is het

voor het bedrijf noodzakelijk dat er in het geel gearceerde gebied achter de

kering nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden Het betreffende gebied is volledig

volgebouwd en voor RWS niet meer relevant voor afvoer of bergingscapaciteit
Ook is deze locatie geen feitelijke belemmering voor het vergroten van de

afvoercapaciteit
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Toelichting wijzigingen bijiagen watereregeling Bestuursstaf RWS

DatumAanwilzina aebied waar Eems Pollard verdraa oeldt Kaartblad 339 Waterreaelina

Betreft een technische aanpassing

Aanwlizina veraunninavrhe aebieden nabii Muiden Kaartblad 222 Waterreaelina

Het betreft wijzigingen in project Naarderbos Eerst was hier enkel bos nu is er

een woon schier eiland ontstaan RWS heeft nooit het feitelijk beheer over het bos

gevoerd Het gebied was gekenmerkt als droogoevergebied

Mbt waterkwaiiteit

Er zijn havens gegraven Dit is dus open oppervlaktewater geworden wat in direct

contact staat met oppvlaktewater Naardermeer RWS voert geen feitelijk beheer

op deze havens De waterkwaiiteit en kwantiteitlijn dient aangepast te worden

zodat de nieuwe havens in bevoegd gezag gebied van RWS komen te iiggen RWS

heeft geen belangen bij waterstaatkundig beheer van het gebied De

aangrenzende jachthaven is ook vrijgesteid van waterstaatkundig beheer

Mbt vrijsteilingsgebied
Het project Naarderbos is een woonomgeving In geheei buitendijks Naarden waar

gewoond wordt en terrein van de jachthaven is is dit al vrijgesteid gebied RWS

heeft hier geen belangen om hier vergunningen obv beheer 6 5c waterwet af te

geven De bouwfase is inmiddeis voorbij hiervoor is destijds wei een 6 5c

watervergunning afgegeven De wijzigingen die nu nog piaats kunnen vinden zijn
van zeer beperkte omvang en niet van waterstaatskundig beiang meer van

beiang voor de gemeente dan voor RWS RWS voert geen feiteiijk beheer

Concrete wijziging
• havens meenemen ais vrijgesteid waterstaatkundig beheer gebied qua

beheer maar wel meenemen in waterkwaiiteit en kwantiteit

• Het ianddeel vrijgesteid van waterstaatkundig beheer droge oevergebied
maken

Cortenoever en Voorster Kiel Kaartbladen 184 185 186 Waterreaelina

Betreft aanpassingen nav de opievering van deze projecten in het kader van

Ruimte voor de Rivier

Theodorus haven kaartblad 081 Waterreaelina

Dit verzoek heeft betrekking op de Theodorushaven te Bergen op Zoom Van deze

haven berust het waterkwantiteits en kwaliteitsbeheer bij Rijkswaterstaat Het

waterstaatkundig beheer is echter niet toebedeeid het betreft een van de

zogenaamde witte viekken

De gemeente Bergen op Zoom heeft bij brief dd 3 december 2015 verzocht om

een aanwijzing in de zin van art 3 1 iid 6 van de Waterwet zodat zij gebruik kan

maken van bevoegdheden uit de Waterwet De gemeente wil namelijk een

gedoogplicht opieggen aan een eigenaar in deze haven die verhindert dat er

hersteiwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de damwanden in de haven Deze

bevoegdheid kan de gemeente verkrijgen wanneer de minister gebruik maakt van

haar bevoegdheid om een ander bestuursorgaan aan te wijzen en deze

gedeeiteiijk te beiasten met het beheer Naast de gemeente Bergen op Zoom

hebben ook de provincie Noord Brabant en het waterschap Brabantse Delta hun
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instemming gegeven op deze aanwijzing Door deze aanwijzing lossen we niet

alleen een van de witte viekken op maar hebben we ook een tevreden

stakeholder de gemeente zonder dat hierdoor financiele of andere risico s voor

RWS ontstaan

Bestuursstaf RWS

Datum

Voor het kunnen aanpassen van de kaart zal een aparte legenda eenheid moeten

worden aangemaakt In samenhang hiermee verzoek ik je tevens om in gang te

zetten dat de minister gebruikmakend van de bevoegdheid die art 3 1 lid 6

Waterwet biedt daadwerkelijk besluit dat de gemeente Bergen op Zoom

waterstaatkundig beheerder wordt van de Theodorushaven

Ooiien Wanssum kaartbladen 018 019 Waterreaelino

Kaartblad 18 en 19

Het initiatief Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum langs de Maas in Noord

Limburg heeft tot hoofddoel het verbeteren van de hoogwaterveiligheid door onder

andere het weer reactiveren open graven van een Oude Maasarm waarmee deze

oude Maasarm weer onderdeel wordt van het stroomvoerend regime van de rivier

de Maas

In het verleden voor de overstromingen 1993 en 1995 maakte de Oude

Maasarm deel uit van het regime van overstroombaar winterbed van de Maas

Door de aanleg van 2 nooddijken in 1996 is de Oude Maasarm afgedamd en

daarmee onderdeel geworden van het regime van droge oevergebieden Met de

reactiveren van de Oude Maasarm wijzigt dus het juridisch regime en is een

aanpassing van de kaarten van de Waterregeling noodzakelijk

Aanpassingen
• Beheergrenzen waterkwaliteit omzetten droog oevergebied naar

waterkwaliteitsbeheer RWS Grens gebaseerd op de plaatselijke geografie
met richtlijn overstromingsgebied eens in de 10 jaar

• Beheergrenzen waterkwantiteit projectplan geeft geen aanleiding tot

aanpassing
• Beheergrens waterstaatswerken aanpassing

Kaartblad 18 en 19

Herstellen fout in bestanden Het gebied rondom Blitterswijck is bij hoogwater een

eiland in de rivier Het gebied valt niet onder beheer waterstaatswerken en er is

hier geen sprake van een oppervlaktewaterlichaam Het eiland is dan ook geen

droog oevergebied Deze fout is gecorrigeerd

Aanpassingen
• Beheergrenzen waterkwaliteit en droge oevergebieden verwijderen

polygoon droog oevergebied
• Beheergrenzen waterkwantiteit geen aanpassingen
• Beheergrens waterstaatswerken geen aanpassingen

Beninoerwaard fHarinavliet kaartbladen 046 048 en 049 Waterreaeling

Het gebied loopt na de dijkdoorsteek dagelijks onder invioed van het getij onder

water zie ook onderstaande mail van de Provincie

In eerste instantie was het de bedoeling om deze wijziging per 01 01 2017 in te

laten gaan echter de provincie verzoekt met klem om de ingangsdatum te
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vervroegen naar 01 07 2016 Bestuursstaf RWS

Voor de wijziging van de kaarten Waterkwaliteit en drogere oevergebieden en

Waterkwantiteit bij de Waterregeling heefl West Nederland Zuid de gegevens

aangeleverd in GeoProjectRuimte De hlerin door de regio ingevoerde wijzigingen
vormen de basis voor de eerstvolgende wijziging van de kaarten per 01 07 2016

Datum
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i 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

CT0E2eP 2e HBJZ

FW Verzoek tot wijziging kaartbijlageri waterbesiLit en waterregeling

dinsdag 10 mei 2016 15 17 15

iO 2e L hier zijn de wijzigingen van de waterrregeling

Groet

Hi]
Van DGRW

Verzonden dinsdag 10 mei 2016 15 16

J HBJZ

10 2e

Aan

CC [ DGRW [
Onderwerp RE Verzoek tot wijziging kaartbijiagen waterbesiuit en waterregeling

10 2e [10 2e ] PGRW

Beste ^a

Graag het verzoek om onderstaande wijzigingen in de waterregeiing voor te bereiden

Dank

10 2e

Van I
Verzonden dinsdag 10 mei 2016 12 13

Aan i
Onderwerp FW Verzoek tot wijziging kaartbijiagen waterbesiuit en waterregeling

Wil jij dit naar HBJZ doorzetten

] DGRW10 2e

DGRW10 2e

gr 10 2e

10 2e

10 2e

reeds beoordeeld zie Zylab ID 206172
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10t 2e lIzD^Van

Aan 1 HBJZj 10 2e tZDl
Cc ]fCD1 pai^e |fCD^10 2e

Onderwerp
Datum

RE Theodorushaven

woensdag 11 mei 2016 14 34 27

Bestel i0 2e L

]heb ik niet eerder kunnen reageren
buiten verzoek

Bedankt voor de nieuwe versie van de toelichting 11 1 10 2 e

11 1 10 2 g

In jouw mail van 9 mei vraag je of RWS wii dat jij nog kijkt of vrijstelling van de

watervergunningplicht in de zin van artikel 6 16 tweede lid van het Waterbesluit voor de

Theodorushaven nog ergens kan worden gerealiseerd Het spijt me dat ik hier nu pas op

reageer maar het zou erg mooi zijn als er vrijstelling van vergunningplicht waterstaatkundig
kan worden gerealiseerd Realsering van een vrijstelling kan desnoods ook op een later tijdstip
want ik kan me voorstellen dat 1 juli niet meer gehaald kan worden

Door de combinatie aanwijzing en vrijstelling heeft iedere betrokkenen wat hij wenst gemeente
actief beheer zonder bekommering over waterwetvergunningen waar zij geen verstand van

heeft en RWS blijft verschoond van zorg over vergunningverlening

Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn om vrijstelling te realiseren en op welke termijn

Vriendelijke groet

1Q 2e

Van 10 2e liov2ei

Verz^naeni maanrlag 9 mei 2016 10 13

Aan I0 2e ^|fZD | I0 2e KZD

Onderwerp Theodorushaven

HBJZ [[ lminienm nl]10 2e

Heren

Zie hierbij een nieuwe versie van de toelichting bij de regeling waarbij de

Theodorushaven deel in beheer wordt gebracht bij de gemeente Bergen op Zoom

Met vriendelijke groet

10 2e
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I fCDIVan

Aan } HBJZiFnOKl^e l|fDON1 [|f10H2el0V2^ 10 fltriI2e|^j HBJZ[ 10 2

DGRW

RE Waterregeling

dorderdag 12 mei 2016 11 07 ‘16

Reaelina tot wiiziaina kaarten Wtr 1 lull 2016 flVdocx

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Hoi| 10 2e |

Zie een aantal tekstuele suggesties

Haiteliike qroet

10 2e

10 2e

1Q {2e

j5minienm nl]HBjz ri
Verzpnden maandag 9 mei 2016 15 31

Aan | io 2e | DON io 2e ^ CD | io 2e | HBJZ

DGRW

Onderwerp Waterregeiing

Van I lQ 2^lO 2e I0 2e

f1QW2ej 1Q 2e

Beste alien

Bij dezen mijn voorstel voor de wijziging van de Waterregeling inclusief de wijziging van

de Beningerwaard Wanneer het verzoek tot wijziging van de Waterregeling bij HBJZ

binnen is zal is het ter toetsing intern voorleggen als jullie het eens zijn met de tekst

Suggesties zijn uiteraard welkom

Met vriendelijke groet

10 2e
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1frmVan

Aan

Onderwerp

Datum

HBJZ

RE Waterregeling

dinsdag 17 mei 2016 14 03 07

Hoi 10 2e

Nog makkelijker gezegd

11 1 10 2 g

Groet

IMgel]

Van |l 1QK2e 110 2e

Verzonden donderdag 12 mei 2016 17 42

Aan 11 I0 2e | [CD

Onderwerp RE Waterregeling

HBJZ [[ Iminienm nl]10 2e

Halid |10 2e][

Dank voor de aanpassingen ik voer ze door

Naar aanleiding van de collegiale toets een vraag over de volgende zin

De beheergrens is gebaseerd op de plaatselijke geografie met als richtlijn voor het

overstromingsgebied een overschrijdingskans van 1 10 perjaar

Kan ik die zin als voIgt wijzigen zonder dat de inhoud verandert

11 1 10 2 g

De aanleiding daarvoor is dat de zin voor een leek anders minder duidelijk is Ook werd

de vraag gesteld wat plaatselijke geografie is of dat makkelijker kan worden gezegd
Heb je hier een suggestie voor en ben je het eens met de mijne Ik hoor het graag Als

wijziging echt niet mogelijk is moeten we het maar zo laten De geVnformeerde lezer zal

het wel kunnen volgen

Groet | io 2e |

Van || I0 2e || CD [[
Verzonden donderdag 12 mei 2016 11 08

I HBJZ I 10 2e DON

] rwfi nl]10 2e

Aan 10 2e I HBJZ 10 2e

i i0 2el | dgrw

Onderwerp RE Waterregeling

Hoi h0 2et

Zie een aantal tekstuele suggesties

Harteiijke groet
|10 2eF

10 2e

10 2e
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1Q 2e

10 2e
MQTt^l

Van pToSMjroj^
Verzonden maandag 9 mei 2016 15 31

Aan | I0 2e |1 DON I0 2e IfCDirT iQ 2e HH HBJZ

DGRW

Onderwerp Waterregeling

HBJZ [f liminienm nll10 2e

10 2e pQ 2^

Beste alien

Bij dezen mijn voorstel voor de wijziging van de Waterregeling inclusief de wijziging van

de Beningerwaard Wanneer het verzoek tot wijziging van de Waterregeling bij HBJZ

binnen is zal is het ter toetsing intern voorieggen ais juliie het eens zijn met de tekst

Suggesties zijn uiteraard welkom

Met vriendeiijke groet

10 2e I
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I 10 2e I HB17Van

Aan |l lm ^eiO 2e

HB¥ togtsE9o|

FW Toetsverzoek Wijziging Waterregeling mbt kaarten

woensdag 18 mei 2016 12 16 15

ToetsDoojformulier wiiziaina Waterreaeiinc kaarten 2016 2Qetoetstl80516 docx

] HBJZ

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen
Reaelina tot wnziaing kaarten Wtr 1 iuli 2Q16aetoetstlS0516 docx

Dag | io 2e [

Hierbij het akkoord van de toetspool met het verder ingevulde toetspoolformulier en

enkele zeer kleine aantekeningen in de tekst van de wijzigingsregeling en de toelichting

Groeten

10 2e

Van i no ge
_ J hbJZ

Verzonden vriidaa 13 mei 2016 15 41

Aan

Onderwerp RE Toetsverzoek Wijziging Waterregeling mbt kaarten

10 2e I HBJZ

H^ 1QX2e^

Ik kan de toetsing doen

Groeten

10 2e

Van I I0 2e HBJZ

Verzonden vriidao 13 mei 2016 15 12

Aan

CC HBJZ toetspool
Onderwerp FW Toetsverzoek Wijziging Waterregeling mbt kaarten

10 2e HBJZ

BesteP^

Zou jij deze regeling van| °K2e | kunnen toetsen Zie ook op het toetspoolformulier zijn

vraag over overgangsrecht

Mvg io 2e

Van |lTiO 2^0 2e

Verzonden donderdag 12 mei 2016 18 48

Aan HBJZ toetspool
Onderwerp Toetsverzoek Wijziging Waterregeling mbt kaarten

HBJZ

Geachte Toetspool

Bij dezen bied ik een ontwerp van de regeling tot wijziging van de Waterregeling
kaarten 2016 2 en enige andere wijzigingen ter toetsing aan Het uiteindelijke verzoek

van RWS via DGRW om de Waterregeling te wijzigen is helaas pas deze week

binnengekomen vandaar dat ik het zo laat komt De regeling zou 1 juli 2016 in working
zou moeten treden

De regeling is niet erg groot en het is een regeling die regelmatig wordt gemaakt De

laatste wijziging van de kaarten bij de Waterregeling heeft nog plaatsgevonden per 1

januari 2016 Die regeling evenals alle voorgaande wijzigingen was opgesteld door mij
alle voorgaande door Ze werden telkens getoetst door ji0 2e| Ik heb10 2e

206179 0180



dit dossier van io 2e overgenomen

10 2e
De collegiale toetser

toetsing Er wordt namelijk overgangsrecht opgenomen in artikel II van de regeling Dat

zou volgens de aanwijzingen echter bij voorkeur in de Waterregeling zelf worden

opgenomen Dat heb ik niet gedaan vanwege het gebruik in alle voorgaande besluiten

maar ik leg het toch voor of het misschien kan moet Bij voorkeur vanwege de

reguliere periodieke wijzigingen zou het een generieke overgangsbepaling worden voor

alle afgelopen en toekomstige wijzigingen Ik heb een voorstel gedaan in de bijiage Aan

die bepaling zou terugwerkende kracht verleend kunnen worden onder intrekking van

alle voorgaande wijzigingen met overgangsbepalingen

had nog wel een vraag aanwijzing voor de

Ik hoor graag van jullie in het bijzonder het antwoord op de vraag en alvast bedankt

voor de toets

Met vriendelijke groet

1Q 2e
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IENM BSK 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 tot wijziging van de Waterregeling kaarten 2016 2

Naam opsteller Telefopn 0610 2e 10 2e

KIWI nummer

Keten ID

6367

Datum verzending 12 mei 2016

Eindtoets^ X Tussentoets^ n Spoedtoets® aAangeboden als

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

Wie heeft de aangeboden
toetszaak kwalitatief beoordeeld

voor aanbieding toetszaak aan

toetspool

10 2e

Bijzonderheden Vraag over het overgangsartikel of deze generiek kan en moet

worden opgenomen In het verleden is altijd gewerkt met

afeonderlijke overgangsbepalingen per wijzigingsregeling
Voorstel toetser zo houden als het steeds gedaan is voor de continmteit bij dezelfde

al veel vaker gewijzigde regeling en om fouten en misverstanden in het

overgangsrecht bij zo’n vaak te wijzigen regeling te voorkomen

Indien wetsvoorstel

referendabel

Zo nee waarom niet^

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

toetser]

Nummer toetszaak

Naam toetser

Datum uitvoering toets

Datum afronding toetsing
Wel geen^ akkoord toetser en bij

geen akkoord reden aangeven

2016T

1 1Q 2e

180516

180516

Akkoord

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 waarin 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 en^aren 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

206179 0180



IENM BSK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2015

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

Bijzonderheden Nee

4 Beoordeting [in te vullen door de toetser]

De toetser kijkt in elk qeval naar de volqende punten

Hoger recht Evt opmerkingen
Grondwet Statuut

EG EU recht

Verdragen

Wetgevingskwaliteit en

wetgevingstechniek

Evt opmerkingen

Grondslag en delegatie

integraal afwegingskaider marginaie
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 regeis 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

inciusief naievingskosten NLK MET

U8iH 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

Gebruik uitzonderingsgrond WM

systeem zo ja welke Zie

http intranet minienm nl Ondersteuninq

3uridisch Wetaevinasaanaeieaenheden V

Ja grond a uitsluitend voor de termijn tussen publicatie en inwerkingtreding

aste Verandermomenten

Voorhang nahang verplichting

iENM BSK 2012 83817 2
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IENM BSK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2015

Notificatitie Evt optnerkingen

Notificatie o b v aigemene 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

Transponeringstabel bij

implementatie

Ultzondering op WM systeem

toegelicht

Ja

Ultzondering o g v artikel 5Wrr

aangegeven en toegelicht
Resultaten notificatie

IENM BSK 2012 83817 3
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10 2e [zp iVan

Aan T0E2DO 2e

pUK2^ 1Q 2e

HBJZ

Cc 1Q 2e [CM
Onderwerp
Datum

Bijiagen

RE Drie kaarten 081

woensdag 18 mei 2016 09 02 24

M151111709 aanpassina beheerarenzen voor Theodorushaven Bergen op ZoQm msa

Beste | 10 2e i

Zie bijgaande mail het kaartje laat duidelijk zien dat de oorspronkelijke begrenzing niet goed
samenviel met de sluiswanden de rest van de mail is niet van toepassing gaat over een

eerdere aanpassing Je kunt dus aangeven de begrenzing van het waterkwaliteits en

waterkwantiteitsbeheer viel ter plaatse niet exact samen met de begrenzing van de sluiskolk

Het gaat derhalve om een correctie

Vr groet
l |10 2e| |

Jiminienm nl]Van

Verzonden dinsdaq 17 mei 2016 16 43

Aan I
CC C
Onderwerp RE Drie kaarten 0817

HBJZr1 10 2ee

izDCD ^ ZD 10 2e10 2e

CIVMCIV |10 2e 10 2e

Beste collega s

Eens met het punt van io 2e Ik neem de wijziging van de overige kaarten dan ook

graag mee Is in een of twee zinnen aan te geven welke fout er was en hoe waarom die

wordt hersteld Dat is netter dan alleen aan te geven dat een tekenfoutje wordt

hersteld Maar als de uitleg te ingewikkeld wordt kan daarmee worden volstaan

Immers op de kaarten is de wijziging niet te zien

Greet | io 2e |

10 2e nCD [[
Verzonden dinsdag 17 mei 2016 14 07

Aan lk10K2e 1 ^

rws nl]10 2e

i] ZDHBJZ |
IfClVj] 10 2e KCIVT

Onderwerp RE Drie kaarten 081

1Q 2e

CC 10 2e

Beste collega s

Als het om een technische correctie van eerdere tekenfoutjes gaat zonder dat er feitelijk lets is

gewijzigd kunnen die correcties met toelichting daarop wat mij betreft worden meegenomen

Groet

ioj^

Van | iQ 2e iJZD
Verzonden vrijdag 13 mei 2016 8 13

Aan |l 10 2elJio 2e

^

HBJZi
lXaJ £

Onderwerp RE Drie kaarten 081

CD ZD10 2e 1Q 2e

CC [ 10 2e CIV10 2e

Beste | i0 2e |

Het klopt dat in principe alleen de kaart waterstaatkundig beheer gewijzigd moet worden
maar de tekenaar constateerde dat er in de andere kaarten een klein tekenfoutje zat Niet

zichtbaar op de kaart maar wel bij het inzoomen via het Gris programma Als er vragen

komen wat er dan precies aan veranderd is kunnen we dat uitleggen Omdat het om een

niet zichtbare zonder in te zoomen correctie gaat zou je er ook voor kunnen kiezen om

206180 0181



beide kaarten niet mee te nemen Er is hierover ook niet gecommuniceerd met andere

partijen Sluit hetwel even kort met| io 2e ]of dit nog andere consequenties heeft

Vr groet
i0 2e er

Verzonden met Good Work www good com

Van |TlQ 2^0 2e

Datum donderdaa 12 mei 2016 18 46

Aan | iO 26 [io ^| CD ] I0 2ei

I
_

10 2e
_

i@r^ n] |l 10 2e^^| 7D

Onderwerp Drie kaarten 081

HBJZ 1 10 2e 1@minienm n1

^ J| 10 2e || ZDirvvs

@rws iil10 2e

Heren

Even ter staving volgens mij hoeft alleen de kaart voor het waterstaatkundig beheer

gewijzigd te worden voor de aanwijzing van de Theodorushaven In de andere twee

kaarten is het ai gebeurd Klopt dat en kan ik dus de kaarten voor waterkwaliteit en

waterkwantiteit die in de aangeleverde set zaten niet meenemen in de wijziging

Groet io 2e

206180 0181



10 2e

10 2e CIV | I0 2e g rws nl

woensdag 25 november 2015 09 23

I 10 2e 1 ZD

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp Ml 51111709 aanpassing beheergrenzen voor Theodorushaven Bergen op Zoom

Goedemorgen o 2e|

Ik heb de data bekeken en zie dat de data die je meestuurde gelijk is gebleven met de huidige dataset

Vender heb ik gekeken naar de ligging van de data en kan het gebied met de rode lijn overgenomen worden in de

laag waterstaatswerken

Vraaq is alleen hoe gaan we om met de sluizen aan de westzijde van de sluis zie plaatje

^ j toss■
■

i3 mIts

■f

in
■

■

■

if

ii
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C 4
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1f

j

A

1
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■A’ i
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1^
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■j
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t

Ml
i

f1
i

fr
i

t I

i
T ■

A
V

Rode lijn is de laag waterki«aliteit kwantiteit en de blauwe lijn is de laag waterstaatswerken

Het vlak uit waterkwaliteit kunnen we gewoon met copy paste overnemen in de laag waterstaatswerken

Misschien moeten we een kleine wijziging doorvoeren in de sluis zelf die zuid lijn lijkt niet goed te liggen ten

opzichte van de luchtfoto

Al met al is het een kleine wijziging die snel kan worden doorgevoerd

Ik hoor het wel

1
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Met vriendelijke greet

1Q 2e I
10 2e

1Q 2e

Van || io 2e | |ZD
Verzonden maandag 23 november 2015 10 49

Aan Servicedesk Data CIV

CC | I0 2e I CIV

Onderwerp FW aanpassing beheergrenzen voor Theodorushaven Bergen op Zoom

Beste collega

Hierbij dien ik een verzoek in voor aanpassing kaarten van de Waterregeiing Met betreft de aanwijzing van de

Theodorushaven te Bergen op Zoom Deze haven komt waterstaatkundig in beheer bij de gemeente

Voor Behandeiaarsgroep GGA

Vr aroeten

10 2e

^ 2e
1Q 2e

10 2e

Van | 1Q 2e ^2e

Verzonden woensdag 18 november 2015 11 42

Aan

Onderwerp aanpassing beheergrenzen voor Theodorushaven Bergen op Zoom

ZD

I CIV10 2e

H0i| IQ 2e|

Er zit weer een aanpassing aan te komen Het betreft de Theodorushaven te Bergen op Zoom Bind 2012 is

hiervoor ook al een wijziging doorgevoerd dat betrof de aanduiding waterkwantiteit en waterkwaiiteit Nu moeten

we nog het waterstaatkundig beheer op de kaart aangeven Dat is dezelfde begrenzing ais in bijgaande pdf is

weergegeven

Mijn verzoek is kun jij deze begrenzing aivast aanmaken Hij moet wei in een aparte iaag worden vastgeiegd
niet in de bestaande Iaag waterstaatkundig beheer maar in een nieuwe Iaag Dit moet nog geregeld worden Het

waterstaatkundig beheer gaat nameiijk naar de gemeente

Ik bei je binnenkort wei even

Vr qroet

[[ @grontmij nl]Van io 2e

Verzonden woensdag 19 September 2012 10 22

Aan L| io 2e y ZD

CC I 10 2e | CIV | 10 2e

Onderwerp GMDZL1203 377_B Beheergrenzen DZL RE aanpassing beheergrenzen DZL 2e ronde 2012

10 2e

imi

De beheergrenzen zijn zoals besproken aangepast in de Iwaterkwaliteit en kwantiteit

Deze aanpassingen worden nu meegenomen in de nieuwe kaartenronde van de waterdienst

Met vriendelijke groet

2
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10 2e
nOK2e ]

Van | io 2e ^ 2e [dzl [[
Verzonden dinsdaa 18 September 2012 13 12

Aan io 2e |
Onderwerp Ke aanpassing beheergrenzen DZL 2e ronde 2012

|i rws nl]10 2e

Da^ 10 2e i

De begrenzing is correct Is dus van toepassing voor waterkwantiteit en kwaliteit

Vriendelijke groet

|10 2eS^ [

Van I io 2e |[[
Verzonden Wednesday September 12 2012 02 07 PM

Aan | io 2e nCPZL
Onderwerp RE aanpassing beheergrenzen DZL 2e ronde 2012

t|io^

| grontmij nl]10 2e

Hierbi] al een kaartje met het nieuwe deel

Komt dit overeen met wat je verwacht had

Mpt vripnrlpliikp nrnpt

10 2e

t10 2e ]

10 2eVan

Verzonden woens^ag 12 September 2012 13 39

Aan U io 2g E^
Onderwerp RE aanpassing beheergrenzen DZL 2e ronde 2012

DZL

Beste [To ^

Ik stuur je morgen een concept

Met vriendeliike greet

10 2e

10 2e

Vanjj 10 2^ ^DZL [[
Verzonden donderdag 6 September 2012 8 11

Aan I io 2e

CC | io 2e H DZL

Onderwerp Re aanpassing beheergrenzen DZL 2e ronde 2012

lirws nl]10 2e

3
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Dag 10 2e^
Heb je al een concept gereed of wacht je op bestand van| iO 2e P

Vriendelijkegroet

Vann iQ 2e i DZL

Verzonden Friday August 17 2012 11 35 AM

Aan l io 2e | | io 2e g grontmij nl

Cc | io 2e ^DZU

Onderwerp aanpassing beheergrenzen DZL 2e ronde 2012

Beste io 2e

Vanwege de vakantie van| ioPe |stuur ikje zoals telefonisch besproken de kaart van de Theodorushaven die tot op

heden niet is ingetekend maar wel in beheer is bij RWS
Wat is de bedoeling

Kaart waterstaatkundig beheer nr 81 BLIJFT ONGEWIJZIGD

Kaart waterkwantiteit nr 81 intekenen Theodorushaven zie bijgaande tekening Hanteren de grens land water

Steigers e d die in het water zijn aangebracht vallen dus in het water Ook het water in de sluis zelf meenemen

Kaart waterkwaliteit nr 81 gelijk aan waterkwantiteit Drogere oevergebieden zijn hier niet van toepassing

Ik zie het concept nog wel even tercontrole

Alvast bedankt

Groet

10 2e

Van [[ @grontmij nl]10 2e 10 2e

Verzonden dinsdag 3 april 2012 13 05

Aan || io 2e || DZL
CC I I0 2e I DZL

Onderwerp RE GMDZL1203 377_A Beheergrenzen DZL

Hierbij de aangepaste kaarten

Graag hoor ik ofje hiermee akkoord gaat

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

4
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j lmi^ei0 2e

Van

Aan litiunjaiqHBJZ 10 2e ZD e m
10 2eCc

Onderwerp
Datum

RE Theodorushaven

donderdag 19 mei 2016 13 37 24

Beste| i0X2et

Een hele mooie oplossing waar ik erg tevreden over ben Voor de gemeente Bergen op Zoom

zal dit ook de beste oplossing zijn De list van art 6 7 lijkt me goed gekozen want hiermee

wordt voorkomen dat bij eventuele toekomstige aanwijzingen ogv 3 1 lid 6 opnieuw de discussie

ontstaat over het passief waterstaatkundig beheer De heldere toelichting op dit onderdeel doet

daarbij recht aan de argumenten die wij de afgelopen weken hebben gewisseld

Ik zal je tzt laten weten hoe eea bij de gemeente is ontvangen

Vriendelijke groeten

Van I io 2e ]io 2e
_ J hBJZ H

Verzonden donderdag ilftrapi 2016 12 09

Aanrll 1Q 2e llfZDj l| 10 2e I2er ^ ZD l 1Q 2e

CC I I0 2e I CD
Onderwerp RE Theodorushaven

Iminienm nl]10 2e

Beste | 10 2e | ^10 2e|| en| [10 2e]

Dan toch nog goed nieuws De vrijstelling op grond van artikel 6 16 tweede lid van het

Waterbesluit kan worden verleend bij de wijziging van de Waterregeling die in

voorbereiding is Dat kan worden gedaan door generiek te bepalen in artikel 6 7 van de

Waterregeling dat voor door het Rijk aangewezen wateren op grond van artikel 3 1

zesde lid van de Waterwet paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van

toepassing is Zie de bijiage Dit is afgestemd met verschillende juristen binnen HBJZ en

we zijn er alien van overtuigd dat dit een nette manier is

Mochten jullie het hier niet mee eens zijn hoor ik het graag zo snel mogelijk het liefst

vandaag nog De stukken zijn namelijk verder klaar en kunnen naar de minister voor

ondertekening Ook als jullie je hierin kunnen vinden hoor ik dat natuurlijk graag

Met vriendelijke groet
1Q 2e

0 ZD I 10 2e 3 rws nl1Van

Verzonden woensdag 11 mei 2016 14 34

Aan 10 2e [10 2e

10 2e

F HBJZ I i0X2ij I ZD
CC I0 2e CD || I0 2e I CD

Onderwerp RE Theodorushaven

Beste| i0 2^

leb ik niet eerder kunnen reagerenbuiten verzoek

Bedankt voor de nieuwe versie van de toelichting 11 1 10 2 g

11 1 10 2 g

In jouw mail van 9 mei vraag je of RWS wil dat jij nog kijkt of vrijstelling van de

watervergunningplicht in de zin van artikel 6 16 tweede lid van het Waterbesluit voor de

Theodorushaven nog ergens kan worden gerealiseerd Het spijt me dat ik hier nu pas op

reageer maar het zou erg mooi zijn als er vrijstelling van vergunningplicht waterstaatkundig
kan worden gerealiseerd Realsering van een vrijstelling kan desnoods ook op een later tijdstip

206181 0182



want ik kan me voorstellen dat 1 juli niet meer gehaald kan worden

Door de combinatie aanwijzing en vrijstelling heeft iedere betrokkenen wat hij wenst gemeente
actief beheer zonder bekommering over waterwetvergunningen waar zij geen verstand van

heeft en RWS blijft verschoond van zorg over vergunningverlening

Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn om vrijstelling te realiseren en op welke termijn

Vriendelijke groet

HBJZ [[ 1@minienm nl]Van r lO 2^lQ 2e

Verzonden maandag 9 mei 2016 10 13

Aan

Onderwerp Theodorushaven

10 2e

ZD [ ioj ^2e I ZD1Q 2e

Heren

Zie hierbij een nieuwe versie van de toelichting bij de regeling waarbij de

Theodorushaven deel in beheer wordt gebracht bij de gemeente Bergen op Zoom

Met vriendelijke groet

1Q 2e

206181 0182



I0 2e IfcmVan

Aan l lmi^eiO 2e HBJZ

Cc lQ 2en[zm|QUD^^ iicm1UH2e

Onderwerp
Datum

RE Theodorushaven

donderdag 19 mei 2016 12 37 10

Dag 10 2e

Mede namensfTo 2e^ met dit constructieve voorstel kan de CD wel instemmen Dank voor de

snelle actie

Groet

10 2e

n0 2e 10 2e

1Q 2e 10 2e 1Q 2e

l 10 2e | |lQ 2e|t 10K2e]

1Q 2e

^I

^zieZylab ID 206181
10 2e 10 2e

10 2e I 1Q 2e

10 2e

206182 0183



1Q 2e

10 2e 10 2e

I 10 2e beoordeeld zie zylab ID 2061811Q 2e

K2e

1Q 2e

206182 0183



rrot ^2e [zD iVan

Aan ■ HBJZilIZgoiC^e |fZD^ 2e XCDiluiize

Cc 10 2e

Onderwerp
Datum

RE Theodorushaven

donderdag 19 mei 2016 12 27 33

Bgst^ 10 2e | ea
Het wordt steeds beter Ik begrijp dat het dan niet op kaart zichtbaar is de vrijstelling
vergunningverlening maar wel in de tekst van de Waterregeling Wat mij betreft een prima
opiossing voor zowel gemeente als RWS

Vr Qroet

FI0K^

10 2e10 2e

1Q 2e 10 2e 10 2e

l 10 2e | ^I0 2e| lOK2e

1P 2e

10 2e 10 2e

reeds beoordeeld zie zylab ID 206181

I 10 2e 110 2e

10K2e

206183 0184



10 2e

1Q 2e 10 2e

I I0 2e prdeeld zie zylab ID 20618110 2e

10 2e

206183 0184



10 2eVan

Aan f10K2e lO 2e I HBJZ

1Q 2e UEM
RE Kaarten wijziging 1 juli 2016

dinsdag 24 mei 2016 14 48 09

Cc

Onderwerp
Datum

Beste io 2e

De kaarten die nu ter inzage gepubliceerd zijn zijn begin mei nog aangevuld met 6 extra

kaarten Het bestand dat we van | i0 2e | hebben ontvangen bevat nu 27 kaarten

Zie http WWW heipdeskwater ni onderwerpen wetQevinq beleid waterwet @31450 update
kaarten

WiJ kunnen deze kaarten pubiiceren op 30 juni einde van de middag

Wei nog een vraag n a v jouw maii Deze zin is mij niet heiemaal duideiijk Zoals bij de

vorige wijziging per 1 januari 2016 metjuttie besproken wii ik graag metjullie
afstemmen of de stukken de lijn in kunnen en

terinzagelegging dan ook kunnen zijn voor de publicatie van de wijzigingsregeling in de

Staatscourant een a twee weken na aanbieding aan de minister

Kun je dit nog uitleggen

Bij communicatie over de vindplaats www waterwet nl graag vermelden dat de kaarten

te vinden zijn via de links in de rechterkolom van de pagina kaarten

Groeten

10 2e

Van 10 2e [10 2e ■ HBJZ rl
Verzonden dinsdaa 24 mei 2016 13 34

Aan

lminienm nl]10 2e

10 2e WVL
^

Onderwerp RE Kaarten wijziging 1 juli 2016

10 2e

Beste I0 2e |ep io 2e |

Hebben jullie hier al naar kunnen kijken Ik hoor het graag

Met vriendelijke groet
1Q 2e

Van I iO 2^iOK2e

Verz^
Aan

Onderwerp Kaarten wijziging 1 juli 2016

^ HBJZ

□ 19 mei 2016 14 S2

KWVL10 2e 10 2e

Ha||o| 10 2e i en 10 2e

De wijziging van de Waterregeling per 1 juli 2016 is klaar om naar de minister te worden

gestuurd Daarin worden 23 kaarten gewijzigd en 3 kaarten toegevoegd Deze zullen na

en ter inzage moeten liggen bij het

ministerie Zoals bij de vorige wijziging per 1 januari 206 metjullie besproken wil ik

graag metjullie afstemmen of de stukken de lijn in kunnen en de publicatie op

en de terinzagelegging dan ook kunnen zijn voor de publicatie van de

wijzigingsregeling in de Staatscourant een a twee weken na aanbieding aan de

minister

Voor de zekerheid de check I0 2e heb jij de kaarten voor de wijziging per 1 juli 2016

206184 0185



nu al ontvangen en op de Helpdesk Water staan nu nog ter inzage en aangekondigd als

komende wijziging En kunnen die dan per 1 juli worden weergegeven als definitieve

versies van de kaarten Hierbij het zip bestand met de betreffende kaarten die in de

regeling gewijzigd worden die je als het goed is van io 2e hebt gehad

iQ 2e L zou jij net als de vorige keer voor 1 januari 2016 weer printjes kunnen maken

en opsturen van de betreffende kaarten Dan hebben we hier mooie grote en duidelijke
kaarten ter inzage liggen voor het geval iemand ernaar vraagt

Met vriendelijke greet

10 2e

206184 0185



I DGRW

hKnr2^o 2e | HBJz

RE Wijzigitig Waterregeling

dinsdag 24mei 2016 17 28 57

Van

Aan

Onderwerp

Datum

Hoi 10 2e

Ik heb het voor medeparaaf bij fiope^ uitgezet Nog even een vraag over de nota daarin

zeg je onder kader dat de kaarten volgens RWS zijn afgestemd dat is misschien een

beetje onduideiijk geformuieerd

Groet | io 2e |

Van 10 2e |10X2e

Verzonden dinsdag 24 mei 2016 15 04

Aan

Onderwerp Wijziging Waterregeling

HBJZ

1Q 2etT0 2e n DGRW

HaiiO l 10 2e ||

Kun jij een medeparaaf regelen voor stukken met betrekking tot de wijziging van de

Waterregeling kaarten 2016 2 en enige andere wijzigingen Het bieef even iiggen
omdat ik wilde afstemmen met de Helpdesk of de publicatie nu goed gaat Als jij

medeparaaf geeft stuur ik het geiijk de iijn in Bij voorbaat dank

Groet I0 2e

206185 0186



10 2ifcllfllgBlIVan

Aan

Onderwerp

Datum

DGRW

UaiU^ 2e l HBJZ

FW Wijziging Waterregeling

donderdag 26 tnei 2016 08 58 49

Hoi l 1Q 2e |

Bij deze ons akkoord

Greet l iQk2e i

] DGRWVan

Verzonden dinsdag 24 mei 2016 18 36

Aan [
OndenArerp RE Wijziging Waterregeling

10 2e

10 2erTQj 2^n DGRW

|| 10 2e |

Ik ben akkoord

10 2e

Verzonden met Good Work Iwww good comi

Van 10 2e 1 ’° ^‘^| i0 2e | DGRW

Datum dinsdag 24 mei 2016 5 26 PM

} DGRW C

Onderwerp FW Wijziging Waterregeling

10 2e

Aan [ 10 2e iiu 2er ]fS ininienm nl

10 2ej

Hierbij het verzoek om medeparaaf voor deze wijziging van de Waterregeling Ik heb het

even nagevraagd bij zij had verder geen opmerkingen meer10 2e

Groet Il i0 2e |

}HBJZVan 10 2e f10U2e

Verzonden dinsdag 24 mei 2016 15 04

Aan 10 2eri0 2^ l DGRW

Onderwerp Wijziging Waterregeling

Hallo|l 10 2e |

Kun jij een medeparaaf regelen voor stukken met betrekking tot de wijziging van de

Waterregeling kaarten 2016 2 en enige andere wijzigingen Het bleef even liggen
omdat ik wilde afstemmen met de Helpdesk of de publicatie nu goed gaat Als jij

medeparaaf geeft stuur ik het gelijk de lijn in Bij voorbaat dank

Groet I io} 2e

205121 0187



1 DGRW10 2Van

Aan

Onderwerp

Datum

CHE2S0 2e HBJZ

HPRM FW Wijziging Waterregeling

donderdag 26 tnei 2016 08 58 50

Hoi | 10 2e |

Bij deze ons akkoord

Greet

Van [
Verzonden dinsdag 24 mei 2016 18 36

Aan

OndenArerp RE Wijziging Waterregeling

10 2e DGRW

10 2eHQ 2ej1 DGRW

10 2e

Ik ben akkoord

10 2e

Verzonden met Good Work Iwww good comi

10 2e ]10 2e | 10 2^ DGRW | 10X2e

Datum dinsdag 24 mei 2016 5 26 PM

Aan [
Onderwerp FW Wijziging Waterregeling

DGRW ]^minienm nl10 2e 10 2e

tl0 2e[

Hierbij het verzoek om medeparaaf voor deze wijziging van de Waterregeling Ik heb het

even nagevraagd bij[ 10 2e zij had verder geen opmerkingen meer

Groet I i0 2e |

10 2e

n0 2el|

l 10 2e |

reeds beoordeeld zie Zylab ID 206185

206186 0188



nnifpRi nf7mVan

Aan

Onderwerp

Datum

iOK2e]OK2e ■ HBJZ

RE Theodorushaven

donderdag 26 tnei 2016 12 41 59

Beste[no ^

Wij willen de gemeente informeren over het resultaat Heeft de Minister al getekend Ik

denk dat we daar eerst op moeten wachten

Vrgroet

Itl0 2e

Verzonden met Good Work www good com

10 2e

I 10 2et 10 2e

1Q 2e 1Q 2e

l 1Q 2e | |lQ 2e|t 10K2e

reeds beoordeeld zie zylab ID 206181

1Q 2e

10 2e 10 2e

10 2e I 10 2e

10 2e

206187 0189



10 2e

reeds beoordeeld zie zylab ID 206181

1Q 2e 10 2e

10 2e 10 2e

1Q 2e

206187 0189



CESlVan

Aan rlm ^ei0 2e hbjz

10 2e ^DGRW
RE Wijziging Waterregeling

maandag 30 mei 2016 19 24 28

Cc

Onderwerp
Datum

Pag| 10 2e

Heb t aan mn directeur voorgelegd Hij is namens RWS akkoord

Vr GrCfoX^

Verzonden met Good Work www good com

Vfln ll lO 2e l IOK^^

Datum donderdag 26 mei 2016 10 54 AM

Aan £
Kopie

Onderwerp Wijziging Waterregeling

^ HBJZ 1 10 2e

~

^niinienTn nl

10 2e imSl 10 2e ^rws n1

f10l 2el 10 2ef[ DGRW 10 2^ ^niinienm nl

Bestdfllil

Kun jij bij voorkeur vandaag of morgenochtend zorgen voor een medeparaaf op de

bijgevoegde wijziging van de Waterregeling per 1 juli 2016 en de bijbehorende
besiisnota Dan kan bet stuk naar de minister voor ondertekening Bij voorbaat dank

GroetjQOX^s

205124 0190



rOrtour

1
10 2e

7

Ministerie van Infrastructuur en Milieuili

Minister Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurtijke en

Juridtsche Zaken

Afdeltng WIR

Piesmanweg 1 6

DEN HAAG

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

O INKOMEND

UITGAAND

RB3 NR
Contactpersoon

OOO^a 31 05 16 16 55

beslisnota
M 31 0 6 111 10 2e

I lOKZel timinienm nl

Datum

31 mei 2016

Kenmerk

IENM BSK 2016 98597

Bijlage n

Wijziging van de Waterregeling kaarten 2016 2

3

Inleiding

Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden een ontwerp van een ministeriele

regeling tot wijziging van de Waterregeling kaarten 2016 2

Geadviseerd besluit

Indien akkoord zowel de regeling als de toelichting ondertekenen

Beslistermijn
Met het oog op inwerkingtreding op 1 juM 2016 wordt u verzocht voor 13 juni de

stukken te ondertekenen

Argumentatie
Er worden kaarten bij de Waterregeling gewilziqd Deze kaarten zijn bepalend
voor het waterkwaliteitsbeheer het waterkwantiteitsbeheer en het

waterstaatkundig beheer door RWS De wijzigingen vioeien voort uit technische

correcties en overdrachten van beheerobjecten als gevolg van de uitvoering van

projecten De wijzigingen van de kaarten hebben gevolgen voor de

administratieve lastendruk noch de uitvoeringslasten van overheden

Kader

• Op grond van het Waterbesluit kunnen bij ministeriele regeling

beheergrenzen worden vastgesteld waarbinnen het Rijk beheerder is

• Op grond van de Waterwet kan bij ministeriele regeling een

overheidslichaam dat niet tot het Rijk behoort geheel of gedeeltelijk
worden belast met het beheer van een aan te wijzen deel van een

rijkswater Van die mogelijkheid wordt voor het eerst gebruikgemaakt
• RWS controleert regelmatig de vastgestelde grenzen op grond waarvan

aanpassingen noodzakelijk kunnen blijken Via de Bestuursstaf van RWS

wordt naar aanleiding van de controles hoogstens eenmaal per haifjaar
aan DGRW verzocht de beheergrenzen aan te passen

paraaf
DGRW BR

Bijgevoegd

paraaf
RWS

Bijgevoegd

paraaf
HB32 yaR

paraaf
HB^ Dir

paraaf

Toetspool

AkkoordpH 1Q 2e
Pagina 1 van 210 2e
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Krachtenveld afstemming en financiele implicaties
• De wijzigingen van de kaarten zijn volgens RWS afgestemd met de betrokken

gemeenten provincies en waterschappen Aanpasslngen van de kaarten volgen hieruit

De besluitvorming is geheel afgerond en onherroepelijk
• De wijzigingen hebben geen financiele gevolgen

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDI5CHE ZAKEN

10 2e

10 2e

Pagina 2 van 2
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s

t HBJZ10 2e

I 10Y 2eTVan

Verzonden

Aan

[j io 2e ^rws nll

maandag 30 met 2016 19 24

| 10 2e hnv e h HBJZ

f10X2el 10 2e p DGRW
RE Wijziging Waterregeling

CC

Onderwerp

Dagl 10 2e

Heb t aan mn directeur voorgelegd Hij is namens RWS akkoord

Vr

Verzonden met Good Work twww eood com

■HBJZc^Z
Datum donderdae 26 mei 2016 10 54 AM

Aan |Z
Kopie
Onderwerp Wijziging Waterregeling

jminienm nl10 2e

1Q 2e BSl l nOK2e grws nl

lO 2^ l°K^g n DGRW 1 1 Q 2^ ^minienm nl

Bestrfill

Kun jij bij voorkeur vandaag of morgenochtend zorgen voor een medeparaaf op de bijgevoegde
wijziging van de Waterregeling per 1 juli 2016 en de bijbehorende beslisnota Dan kan het stuk naar

de minister voor ondertekening Bij voorbaat dank

Groet io 2e

1

205089 0191



c
HBJZ10 2e

iQ 2eipo 2e r] DGRW [| io 2e gminienm nn

aonaeraag i b mei ^u16 8 59

1Q 2e

hw vvijziging vvarerregeling

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

HBJZ

Hoi 10 2e

Bij deze ons akkoord

Groet |l ioK2e |

Van 10 2e DGRW

Verzonden dinsdag 24 mei 2016 18 36

Aan

Onderwerp RE Wijziging Waterregeling

10 2ej 10 2gn DGRW

10 2e

Dc ben akkoord

10 2e

Verzonden met Good Work fwww good com

10 2e nri Q 2ej 10 2e | DGRW

Datum dinsdag 24 mei 2016 5 26 PM

Aan

Onderwerp FW Wijziging Waterregeling

Sminienm nlt10 2e

] DGRW l minienm nl10 2e 10 2e

10 2e

Hierbij het verzoek om medeparaaf voor deze wijziging van de Waterregeling Ik heb het even

nagevraagd bij| io 2e zij had verder geen opmerkingen meer

Groet l io 2e |

Van lr io 2^i0 2e

Verzonden dinsdag 24 mei 2016 15 04

Aan

Onderwerp Wijziging Waterregeling

HBJZ

io 2eEOK2l3 DGRW

Hallo Ewirr

Kun jij een medeparaaf regelen voor stukken met betrekklng tot de wijziging van de Waterregeling
kaarten 2016 2 en enige andere wijzigingen Het bleef even liggen omdat Ik wilde afstennmen met

de Heipdesk of de publicatie no goed gaat Ais jij medeparaaf geeft stuur ik het gelijkde tijn in Bij
voorbaat dank

Groet io 2e

1

205089 0191



OVERLEG INFRA5TRUCTUUR EN MILIEU

VERSLAG

Overleg
Evaluatie Beleidslijn
Grote Rivieren

In dit verslag staan de gezichtspunten van de deelnemers aan het Overleg over de

Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren wat op 26 mei 2016 plaats heeft gevonden De

voorzitter van het overleg biedt dit verslag aan de vertegenwoordigers van de minister

aan met het verzoek het te benutten in de verdere uitwerking van de

aanpassingsvoorstellen

Datum

Status

8iuni2016

Definitief

In hetOverlegorgaan infrastructuur en milieu zie Wet overleg infrastructuur en milieu voeren de vertegenwoordigers
van de minister en staatsseaetaris overleg met betrokkenen en hun organisaties over beleidsvoornemens op het

gebied van infrastructuur en milieu Het Overleg wordtvoorgezeten door een onafhankelijke voorzitter

206188 0192



OVERLEG INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Inleiding

Eind februari is de evaluatie van de Beleidslijn Grote Rivieren BGR afgerond Minister

Schuitz van Haegen hecht er aan ten behoeve van een zorgvuldige afweging van belangen
om maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties te laten reageren op de

bevindingen en de huidige aanpassingsvoorstellen zoals vermeld in het eindrapport Dit is

ook in de stuurgroep Water onder haar voorzitterschap zo afgesproken
Ook ligt de vraag voor welke rol stakeholders voor zichzelf zien in het vervoigproces

Doel en vraagstelMng overleg
Het overleg moet leiden tot het volgende resultaat

1 Een adviesrapportage van het OIM aan minister Schultz van Haegen over de voorgelegde

bevindingen en aanpassingsvoorstellen nb op basis van dit verslag wordt een advies

opgesteld
2 Een voorstel voor betrokkenheid van bedrijfsieven en maatschappelijke organisaties in

het vervoigproces

Tijdens het overleg komen hiertoe drie elementen aan bod

1 Kennisnemen van de resultaten van de evaluatie van de Beleidslijn Grote Rivieren

2 Bespreking van de in het rapport voorgestelde aanpassingen van de BGR

a Herkent u zich in de bevindingen en aanpassingsmogelijkheden onder A B C en

D

b Kunt u zich vinden in het besluit van de Stuurgroep Water te weten het

verkennen van het optimaliseren van het afwegingskader

aanpassingsmogelijkheden A B C

c Welke accenten zou u willen leggen
Uw betrokkenheid in het verdere proces3

De Minister heeft met de Stuurgroep Water 7 april 2016 ingezet op het verder

uitwerken van de aanpassingsvoorstellen A B en C Hierbij gaat het om de no regret
aanpassingsvoorstellen uit de evaluatie categoric A gericht op het verbeteren van de

samenwerking aan de voorkant en verbeteren van de uitlegbaarheid van de BGR en het

verkennen van de aanpassingsvoorstellen uit categorie B en C gericht op de optimalisatie
van het afwegingskader van de BGR En hiermee niet op categorie D te weten het

fundamenteel aanpassen van de beleidslijn Tijdens dit overleg staan alle opties echter

open

Randvoorwaardelijk voor de bespreking is dat de doelstellingen van de BGR gehandhaafd
blijven De BGR heeft twee concrete doelstellingen

• De beschikbare afvoer en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden

• Ontwikkelingen tegen gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door

verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken

Pagina 2 van 12
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OVERLEG INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Overleg

Aaendapunt 3 toelichtina

Hetgeen uit de Evaluatie BGR naar voren is gekomen wordt in de vorm van een hand out

ppt onder de genodigden verspreid iQ 2e {Min I M licht een en ander nog

mondeling toe De evaiuatie heeft geleid tot een aantai voorsteiien tot aanpassing BGR

onderverdeeld in categorie A t m D Onder agendapunt 6 zuiien deze door de genodigden

besproken en gewogen worden

Aaendapunt 4 per seconde whzer

lox^e en io 2e Min I M beantwoorden en of reageren op

vragen en opmerkingen van genodigden
tio 2^lTO2^iFOJM stelt dat de BGR over het aigetneen naar tevredenheid functioneert

aihoewel zaken vanuit nationaal perspectief niet aitijd iogisch lijken vanuit iokaal perspectief
Daar worden de consequenties van het nationaai beieid tensiotte het meeste gevoeid Als

concreet voorbeeld worden strandtenten genoemd die s winters afgebroken moeten

worden maar waar ook weer uitzonderingen op zijn geiet op de waterveiiigheid Het nut van

deze regei wordt niet door iedereen gezien Er zijn inmiddels zoveei goed werkende

maatregelen getroffen tegen overstromingsgevaar in Nederiand dat het risico steeds minder

wordt onderkend

Natuurmonumenten merkt op dat weliswaar de striktheid en flexibiiiteit waarmee BGR

gehandhaafd wordt soms wringt maar dat zekerheid en voorspeibaarheid ook meegewogen

moeten worden

CRN vraagt of de stuurgroep de voorsteiien uit categorie D afwijst Het Min I M beaamt dit

de ieden van de Stuurgroep Water en Ruimte zijn van mening dat er voldoende

mogeiijkheden zijn binnen de categorieen A t m C lost veei van de knelpunten op Er is

geen reden om het afwegingskader fundamenteei te herzien

Natuurmonumenten merkt op dat er onder de stakehoiders geen wens iijkt te leven om de

BGR aan te passen Hooguit op gemeenteiijk niveau waar men het onderscheid tussen niet

riviergebonden activiteiten en riviergebonden activiteiten Never zou iaten vervallen De

gevolgen van de BGR zijn dan ook het meest op lokaai niveau voeibaar Hij vraagt zich af in

hoeverre internationaal bovenstrooms vergelijkbaar beieid wordt gevoerd Min I M geeft
aan dat er internationaal overleg plaatsvindt
CRN meent dat het huidige Internationale beieid onder de Richtlijn overstromingsrisico s

gericht is op het niet afwentelen en juist het uitbreiden van de ruimte voor wateropvang
KNB vindt dat marktpartijen erg laat betrokken zijn in het proces van evaluatie de kennis en

kunde hiervan is dus in het evaluatietraject gemist De toegevoegde waarde van de

marktpartijen zou eerder benut moeten worden de evaluatie is nu gestoeld op bevindingen
van publieke partijen
Min I M antwoordt dat zij de opmerking ter harte neemt en er juist daarom nu breed

overleg wordt georganiseerd waarbij ook wordt geinventariseerd op welke wijze de

aanwezige partijen betrokken willen zijn in het vervoigproces waarin de

aanpassingsvoorstellen nader worden uitgewerkt
CRN heeft de ervaring dat de BGR soms moeizaam werkt omdat Rijkswaterstaat pas heel

laat in beeld komt pas bij het aanvragen van vergunning Min I M merkt op dat de

bevindingen uit de evaluatie dit bevestigen soms loopt het ruimtelijk spoor en het

waterveiligheidsspoor niet samen op en wordt RWS door provincies en gemeenten laat

betrokken en of wordt het veiligheidsbelang door lokale en regionale overheden niet altijd
conform de eisen van de BGR Barro meegenomen aan de voorkant waardoor in latere fase

Rijkswaterstaat uiteindelijk als de brenger van slecht nieuws functioneert Zij kunnen immers

10 2e
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geen vergunning afgeven als de aanvraag niet voldoet aan de vereisten en of niet past
binnen de geldende wet en regelgeving

Agendapunt 5 in de knel

Belangrijkste doel van vandaag is het in kaart brengen van kneipunten voor stakehoiders die

voortvioeien uit de BGR

Min I M wii graag weten of ailes goed in kaart is gebracht of dat er nog zaken over het

hoofd zijn gezien
KNB trapt af met de vraag of er binnen de BGR voldoende rekening is gehouden met andere

beieidsveiden Ais voorbeeid wordt het gebruik van fossiele brandstoffen gas voor het

keramisch proces genoemd Deze worden steeds schaarser Stel dat fabrikanten daarom de

tunneioven wiiien verlengen of een biogasinstaiiatie naast de fabriek wilien bouwen dan zijn
dat maatschappelijk beoogde groene maatregelen maar in strijd met de BGR

De voorzitter conciudeert dat dit een aandachtspunt is dat meegenomen moet worden in de

verdere uitwerking van de aanpassingsvoorstelien

FODI is tot ergernis niet eerder geconsulteerd Er is daarom ook een brief uitgegaan naar

Min I M en deze zai ook onder de genodigden van vandaag verspreid worden FODI wil wei

graag onderscheid houden tussen niet riviergebonden activiteiten en riviergebonden
activiteiten en is daarom erg geschrokken van het tweede voorstel uit categoric D

onderscheid iaten vervaiien

Het belang van FODI ligt o a bij de zand en grindwinning en zij wil deze Industrie uit

kunnen breiden Als het onderscheid vervalt wordt uitbreiding wellicht bemoeilijkt of

onmogelijk FODI mist dit in de evaluatie Op dit moment loopt FODI niet tegen de BGR op

Schuttevaer merkt op dat haar belangen indirect zijn alhoewel de klei zand en

grindwinning wei door de rivierscheepvaart bediend wordt Ook zij heeft belang bij het in

stand houden van het eerder genoemde onderscheid

KNB merkt op dat de samenstelling van de groep vandaag op toeval lijkt te berusten Hij
heeft per toeval het rapport onder ogen gekregen en lijkt daarom per toeval uitgenodigd te

zijn
De voorzitter antwoordt dat dit beslist niet het geval is Het OIM heeft een uitgebreide

ledenlijst waarin bewust is gekeken welke partijen een belang kunnen hebben Daarnaast is

ook via andere kanalen zoals via de regionale stuurgroepen en via de staf

Deltacommissaris geinventariseerd welke andere maatschappelijke partijen

belanghebbenden kunnen zijn in verband met de evaluatie en het uitwerken van de

aanpassingsvoorstelien die nog geen lid zijn van het OIM De minister heeft benadrukt dat

ook alle mogelijke andere belanghebbenden betrokken moeten worden naast de partijen die

in de evaluatie zelf zijn betrokken Deze zijn dan ook actief benaderd

Min I M voegt daar nog aan toe dat er circa 26 partijen uitgenodigd zijn die een mogelijk

belang zouden kunnen hebben Vandaag is er ook nog alle ruimte en tijd om belangen onder

de aandacht te brengen en mee te geven in het advies naar de minister

De voorzitter meent dat het proces nog in een vroeg stadium verkeert alhoewel er al veel

werk vooraf is verzet

LWO vraagt of er nog stil wordt gestaan bij de belangen van waterbewoners alhoewel er tot

op heden geen directe hinder is ondervonden door de BGR Wei geeft hij als voorbeeid de

weigering van een drijvend restaurant in een haven terwiji dit dus niet om een

stroomgebied gaat De voorzitter merkt op dat ook dit nog te inventariseren is Min I M

geeft ook aan dit mee te nemen in haar afwegingen
FODI komt nog een keer terug op punt Dll het voorstel om onderscheid te Iaten vervaiien

Zij hoopt echt dat dit geen doorgang zai krijgen omdat in dat geval het voortbestaan en of

uitbreiding van haar Industrie in de knel komt Ook CRN pleit er voor om dit onderscheid te
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handhaven Na een toets van de voorzitter blijkt dat de vergadering unaniem is over het

behouden van het onderscheid

Verder merkt CRN op dat sommige doelstellingen van het natuurbeleid haaks staan op de

waterveiligheid De Deltacommissaris verwijst voor opiossingen naar deze evaluatie van de

BGR Min I M geeft aan dit mee te nemen in een verdere uitwerking ais vervoig op de

aparte sessie waarin is geinventariseerd waar natuurdoelstellingen worden gehinderd door de

BGR Bekend is ai dat gevraagde compensatie voor natuur niet aitijd gehonoreerd kan

worden waterveiiigheid gaat voor Als voorbeeld geeft Staatsbosbeheer het kappen van

bomen Vanuit Stroomlijn worden bomen massaal gekapt maar het natuurbeleid is juist

gericht op behoud Op basis van natuurwetgeving Natura 2000 dient gecompenseerd te

worden Deze compensatie natuurontwikkeiing is echter soms in strijd met de BGR omdat

dit lokaal tot waterstandverhoging kan ieiden Daarom wordt in de praktijk vaker niet

beschermd bos gepakt dat niet gecompenseerd hoeft te worden vanuit natuurwetgeving

terwiji natuur juist die bomen wil behouden Een mogelijke opiossing zou kunnen zijn om

niet lokaal maar op riviertrajectniveau te salderen dus in breder perspectief Min I M stelt

dat er rekening mee gehouden moet worden dat niet aiies op te lessen c q te compenseren

is Het Watersportverbond mist de expliciete benoeming van jachthavens in het rapport
ondanks het feit dat deze ook wel eens in een stroomgebied gesitueerd zijn Zij zou hier

graag aandacht voor zien en is benieuwd naar de bedoeiingen in de toekomst Tot op heden

heeft zij geen beperkingen ondervonden door de BGR

Staatsbosbeheer mist een integraal beleid doeiend op de diverse financiele bronnen maar

ook op tijd planning en inhoud Er is nu teveel opgeknipt en verdeeld onder kleinere

partijen en fondsen Als voorbeeld wordt het Deltafonds genoemd dat alleen

waterveiligheidsmaatregelen financiert

De voorzitter vraagt Min 7 Mof de beleidslijn zo overkoepelend kan worden als

Staatsbosbeheer zou willen Min I M geeft aan dat het ervaren knelpunt van financiele

schotten niet door de BGR kan worden opgelost Dit is ook niet het juiste instrument hiervoor

kader voor vergunningverlening Bij de BGR staat de waterveiligheid centraal opereren op

riviertakniveau zou wellicht bij kunnen dragen om verschillende doelstellingen te kunnen

verenigen
Natuurmonumenten geeft aan dat binnen deze discussie 2 zaken duidelijk naar voren

komen

1 Er is behoefte aan regie 2 Welke waarde is bepalend De waarde die de BGR

vertegenwoordigt is waterveiligheid Dit gaat boven allerlei andere belangetjes Wat de regie
betreft zou dit wat Natuurmonumenten betreft vaker het Rijk Rijkswaterstaat moeten zijn
Min I M geeft aan dat dit voor wat betreft de waterveiligheid reeds het geval is nationaal

belang zoals ook aangemerkt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte maar wat

Ruimtelijke Ordening betreft is de lijn van het kabinet dat dit op decentraal niveau moet

liggen Het beleid is dat Ruimtelijke ordening gedecentraliseerd is provincie is

gebiedsregisseur
Een centrale regie kan goed werken mits alle belanghebbenden tijdig betrokken worden en

er nationale doelen belangen aan de orde zijn
Bouwend Nederiand vindt dat er ook gedelegeerd regie gevoerd kan worden Soms is RWS

de aangewezen partij en soms de provincie
FODI is van mening dat zaken van nationaal belang zoals schoon drinkwater en winning van

grondstoffen centraal geregeld moeten worden Dit kan niet op provinciaal niveau

De voorzitter merkt op dat Yegie functie frequent terugkeert en vraagt of alle knelpunten nu

aan de orde zijn geweest
Bouwend Nederiand merkt op dat hoewel geen echt knelpunt zij toch opgemerkt wil zien

dat zij in de uitvoering van contracten voor de markt soms stuit op tegenstrijdigheden in

wet en regelgeving
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Aaendapunt 6 de oplossina dichtbii

De bespreking van dit agendapunt moet duidelijk maken of de genodigden de voorstellen tot

mogelijke aanpassingen BGR nodig vinden of niet

1 De voorzitter meent dat de algemene impressie is dat de BGR niet ingrijpend aangepast
hoeft te worden De beleidslijn functioneert goed en is voor alle belanghebbenden werkbaar

Staatsbosbeheer siuit zich daarbij aan maar meent dat er winst te behaien is in

samenwerking en daarmee uitvoering Daarbij opmerkende dat dit makkelijker gezegd dan

gedaan is

Ook CRN vindt de huidige BGR voldoen maar zou hogere eisen willen stellen aan de

compensate in ruimte voor de rivier bij de ontwikkeling van niet riviergebonden functies

BGR art 6d en verwijst naar een advies hierover van het ENW Ook ziet CRN een actievere

rol weggelegd voor RWS zij komen pas in beeld nadat zaken zijn uitgewerkt en

doorgerekend Als zij eerder in dergelijk proces betrokken worden wordt ook eerder

duidelijk wat wel en niet kan De voorzitter vraagt of CRN vindt dat het huidige beleid te

toegeeflijk is in het mogelijk maken van riviergebonden activiteiten Dit wordt inderdaad

beaamd zij zou graag strikte handhaving zien

Min I M reageert met de opmerking dat strikt de hand houden anderzijds ook knelpunten

geeft op het gebied van natuur CRN stelt niettemin biij te zijn met de BGR in haar huidige
vorm met de kanttekening dat de vereiste vervangende ruimte strikter ingevuld moet

worden en dat uitbreiding van niet rivier gebonden activiteiten wat haar betreft niet

wenseiijk is Het programme Stroomlijn heeft daarbij aangetoond dat natuur anders dan

bebouwing geen feitelijke belemmering vormt voor het eventueel vergroten van

toekomstige afvoercapaciteit
KNB vindt de BGR eveneens voldoen maar is van mening dat ontwikkelingen op

hoogwatervrije terreinen en die duidelijk zijn verbonden aan de bedrijfsvoering bv het

plaatsen van biogasinstallaties bij steenfabrieken beter mogelijk zouden moeten zijn in het

kader van continuiteit in bedrijfsvoering
FODI is eveneens tevreden over de BGR maar vindt het wei een goede zaak dat deze

geevalueerd wordt Zij benadrukt nogmaals geen heil te zien in mogelijke aanpassing van

het afwegingskader zoals genoemd onder categorie D punt 11 Ook punt C8 is wat haar

betreft niet aan de orde en zij siuit zich daarmee aan bij CRN omdat dit in de praktijk kan

leiden tot dezelfde effecten als voorgestelde aanpassing Dll zou hebben

Min I M attendeert genodigden erop dat een hele strikte scheiding van beide activiteiten

belemmerend kan zijn voor een riviergebonden activiteit indien er uitbreiding wenseiijk is

kan dit onder een niet riviergebonden activiteit vallen en daarmee niet mogelijk KNB stelt

als opiossing voor om een verwantschapscriterium in te stellen Min I M vindt dat een

stukje flexibiliteit inderdaad gezamenlijk uitgewerkt moet worden De regels zitten

vooruitgang soms in de weg Wat dat betreft is Recreatie nog niet genoemd als partij maar

ook waterrecreatie is een belang waar rekening gehouden moet worden

Schuttevaer is huiverig voor verruiming van begrippen en definities omdat dit het risico met

zich meebrengt dat men dit creatief en naar eigen inzicht interpreteert
De voorzitter vraagt of men in beroep kan gaan als een vergunning geweigerd wordt Min

I M antwoordt bevestigend Uit de evaluatie komt juist naar voren dat initiatiefnemers en

regionale overheden meer behoefte hebben aan maatwerk m a w juist iets meer ruimte

voor wat een bepaald begrip of definitie betekent in een lokale situatie Nu is het soms te

gedetailleerd uitgewerkt in onderliggende documenten in de optiek van diverse stakeholders

2 3 Natuurmonumenten is positief over mogelijke aanpassing B4 toetsing op gebieds of

riviertakniveau waarbij zij opmerkt dat de regie dan op een hoger niveau moet liggen
Staatsbosbeheer beaamt dit door versnippering wordt soms de boot gemist Er is sprake
van overruimte die niet wordt benut omdat op te kleine schaal wordt gekeken
De voorzitter merkt op dat deze overruimte dan niet kan worden benut t b v de

scheepvaart maar Schuttevaer stelt dat er voldoende ruimte voor scheepvaart en Industrie
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voorhanden is mils de mogelijkheid er is om te optimaliseren en uit te breiden op de huidige
locaties

4 Watersportverbond geen probiemen met de BGR maar mist meer opties voor

overnachtingshavens Vender merkt zij op de regie Never niet bij provincies en gemeenten te

zien Zij werkt uitstekend samen met RWS en deze partij houdt goed rekening met beiangen
van de Watersportbond
LWO merkt op graag een duidelijker afscheiding te willen zien tussen stroom en

bergingsgebied En van de bergingsgebieden zou zij graag willen weten welke van belang

zijn voor de afvoer bij hoger water omdat dit consequenties heeft voor potentiele ligplaatsen
voor haar achterban

5 CRN merkt op dat voorgestelde mogelijke aanpassing B6 benutten van overruimte in

eerder verieende vergunningen meegenomen zou kunnen worden in Gebiedspiannen en

dan inderdaad niet alleen voor natuurbelangen maar voor alle rivier gebonden activiteiten

Maar vraagt zich wel af hoeveei overruimte dan nog in vergunningen aanwezig is

6 FODI plaatst vraagtekens bij mogelijke aanpassing B5 actievere ontwikkelende roi van

overheden Is dit wel wenselijk Mtn I M licht toe dat hier feitelijk regie bedoeld wordt bij
de uitvoering van regionale lokale Gebieds Ontwikkelingsplannen door een van de betrokken

overheidsinstanties in het proces

De voorzitter vraagt of de genodigden dit inderdaad zo ingevuld zouden willen zien

Watersportverbond vindt van wel en geeft een voorbeeld Een bepaald gebied kan in 2

provincies liggen onder 2 waterschappen vallen en over 6 gemeentes verdeeld zijn In dat

geval moet de overheid RWS de regie voeren Min I M vraagt of het klopt dat de

gewenste teneur onder de genodigden om de regie bij het Rijk te leggen klopt Vinden de

aanwezigen dat dit altijd bij het Rijk moet liggen ook bij iokaie gebiedsontwikkeiingen Het

beleid is zoals aangegeven in de praktijk juist het tegenovergestelde regie bij Iokaie

overheden als het gaat om de ruimtelijke ordening De regiefunctie voor de ruimtelijke

ordening ligt decentraal bij provincies en regionale lokale overheden De aanwezigen geven

aan dat regie niet altijd bij het Rijk hoeft te liggen bij een Iokaie gebiedsontwikkeling is het

logisch dat regie bij Iokaie of regionale overheid ligt de uitvoering van Gebiedspiannen zal

per project gekeken moeten worden bij wie de regie het beste kan liggen
Schuttevaer merkt op dat bij regionale overheden de binnenscheepvaart niet als stakeholder

wordt erkend In een dergelijk geval t ziet zij de regie Never bij het Rijk liggen
7 Natuurmonumenten stelt dat het grote gemeenschappelijke belang de waterveiligheid is

en dat is een nationaal belang De beiangen van de resp provincies zijn te klein Het Rijk is

verantwoordelijk en zou met name de regie moeten voeren Min I M merkt op dat

Gebiedspiannen juist integraal dienen te zijn waarbij op regionale Iokaie schaal een goede

afweging moet worden gemaakt tussen verschillende beiangen waarbij het voldoen aan de

BGR waterveiligheid een voorwaarde is Dit wordt geborgd door de BGR en het Barro

CRN is van mening dat het schaal niveau een roi speelt in het toebedelen van de regie
Provincies zijn het beste in staat om op de schaal van de uiterwaarden ruimtelijke ordening
en natuurbeleid in gebiedspiannen te verenigen Wel onder de voorwaarden van een stevige
BGR Min I M geeft aan dat er sprake is van twee sporen ruimtelijke ordening en

waterveiligheid Deze twee komen niet altijd tijdig samen en de respectievelijke beiangen
kunnen strijdig zijn
De voorzitter sluit af met de conclusie dat er behoefte is aan duidelijker regie maar dat dit

niet automatisch de Rijksoverheid hoeft te zijn
KNB wijst op het verschil tussen ontwikkelen en regie voeren het woord ontwikkelen onder

B5 is wat ongelukkig gekozen Het gaat meer om faciliteren en coordineren

Agendapunt 6 is hiermee behandeld en de conclusie is dat de BGR in haar huidige staat nog

steeds voldoet Er zijn geen essentiele wijzigingen gewenst Wel moet een beter passend
woord voor het woord ontwikkelende roi van de provincies worden bedacht

Ontwikkelende past niet bij hetgeen bedoeld is
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Aaendapunt 7 advies voor de minister

De voorzitter schetst eerst het vervolg van het proces dat tot een advies voor de minister

moet leiden

Hetgeen vandaag naar voren komt wordt meegenomen naar de Stuurgroep Water

Overigens bevestigt dit het beeld van de Stuurgroep Water en minister dat de BGR niet

wezenlijk aangepast hoefl te worden

Oplossingen ten behoeve van uiteenlopende belangen van de genodigde partijen van

vandaag kunnen worden gevonden binnen de voorgestelde mogelijke aanpassingen onder

categorie A t m C

Min I M geeft aan dat de verdere uitwerking uitbesteed zal worden aan een gespecialiseerd
bureau Op dit moment zijn er bij verschillende bureaus offertes aangevraagd Bij deze

verdere uitwerking zullen ook de partijen die de genodigden van vandaag

vertegenwoordigen betrokken worden Aanwezigen worden uitgenodigd om aan te geven bij
welke onderwerpen zij betrokken willen worden

De uitwerking komt terug in de Stuurgroep Water en pas daarna wordt besloten of en zo ja
hoe de BGR wordt aangepast

Begin 2017 wordt de Tweede Kamer gei nformeerd De BGR leeft beperkt binnen de politiek
slechts af en toe worden er vragen gesteld merkt Min I M op

De voorzitter wil weten wat de wens is over de wijze van betrokkenheid in het

vervoigproces Schuttevaer geeft aan dit graag via OIM te laten verlopen omdat zij de

stakeholders goed weten te vinden en benaderen

Min I M zegt dit ter harte te nemen maar nodigt de aanwezigen ook uit om aan te geven

kenbaar te maken bij welke specifieke onderwerpen zij betrokken zouden wilien zijn in het

vervoigtraject Staatsbosbeheer geeft aan graag nog een keer in deze setting bij elkaar te

komen voordat de Tweede Kamer wordt geTnformeerd Op deze manier kunnen partijen er

zeker van zijn dat hun mening en belang goed zijn verwoord Afgesproken wordt om voor

het informeren van de Stuurgroep Water het OIM in deze brede samenstelling bijeen te laten

komen zodat de betrokkenen tijdig gei nformeerd worden en zich kunnen uitspreken over de

uitkomsten van de verdere uitwerking van de verschillende aanpassingsvoorstellen KNB stelt

voor om een kort verslag van een werkbezoek in het veld door het departement I M RWS

SBB e a op 31 mei a s over de case steenfabrieksterreinen op uitnodiging van KNB en BOEi

en Provincie Gelderland te delen door dit op het Ledendomein te plaatsen Het OIM geeft aan

hier zorg voor te dragen

Aaendapunt 8 voorkeur aanpassinasvoorstellen

Nadere uitwerking van aanpassingsvoorstellen zullen in een open en participatief proces

plaatsvinden Het Min van lenM wil ook de genodigden maatschappelijke organisaties en

marktpartijen in de gelegenheid stellen aan te sluiten bij bijvoorbeeld bijeenkomsten over

bepaalde aanpassingsvoorstellen Genodigden wordt gevraagd om hun voorkeur d m v

stickers kenbaar te maken op de aanpassingsvoorstellen die op de muur hangen Als deze

aanpassingsvoorstellen besproken worden in een aparte sessie zal het min van lenM u

hiervan op de hoogte stellen zodat u in de gelegenheid wordt gesteld uw belang in te

brengen in de discussie
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Aaendapunt 9 afsiuitina door de voorzitter

De voorzitter meent dat er vandaag op effectieve wijze overleg is gepleegd ondanks de

diverse opmerkingen dat genodigden laat in het proces betrokken zijn Hij benadrukt dat er

nog genoeg tijd en gelegenheid is het vervoigproces dat tot een advies moet leiden bevindt

zich nog in een phi stadium de aanpassingsvoorstellen moeten nog worden uitgewerkt op

haalbaarheid en uitvoerbaarheid e d maar er is al veel voorwerk verricht

Hij hoopt dat iedereen zijn haar inbreng heeft kunnen doen en dankt de genodigden voor

hun komst
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Samenvattina

1 Welke vragen leven nog bij partijen agendapunt 4 per seconde wijzer

Nationaal perspectief strook niet altijd met regionaal en of lokaal perspectief OIM

Marktpartijen graag eerder betrekken bij het proces zodat deze kennis en kunde benut wordt

KNB

Waarom komt Rijkswaterstaat te laat in beeld CRN

2 Welke parti] neemt welke positie in t a v knelpunten agendapunt 5 in de knei

Er wordt niet altijd rekening gehouden met andere beleidslijnen KNB

Onderscheid tussen riviergebonden en niet riviergebonden activiteiten behouden ailen

Belangen waterbewoners nog inventariseren LWO

3 Welke parti] neemt welke positie in t a v aanpassingsvoorstellen agendapunt 6 de opiossing

dichtbi]

Al Verbeteren samenwerking wordt door alle partijen onderschreven

A2 Minder strikte toepassing niet wenselijk CRN maar stukje flexibiiiteit moet wei uitgewerkt

worden Voorstei KNB stei verwantschapscriterium in

B3 Verruimen begrippen en definities niet aan te beveien creeert geiegenheid om subjectief

te interpreteren Schuttevaer

B4 Meer mogeiijkheden voor toetsing op gebieds of riviertakniveau wordt door alie partijen

gedragen

B5 Actievere ontwikkelende rol van overheden ontwikkeien niet faciiiteren en codrdineren

wei ailen

B6 Benutten van overruimte wordt door aile partijen onderschreven

C7 Is niet specifiek besproken

C8 Wordt niet wenseiijk geacht geen verruiming van riviergebonden activiteiten Als deze iijst

veel groter wordt worden veel nu niet riviergebonden activiteiten straks riviergebonden

activiteiten En bereiken we via een omweg dat er toch veel meer mogelijke gaan maken Dit is

juist bij punt 11 onderscheidt verwijderen verworpen CNR FODI

C9 Betere aansluiting van begrenzing van gebieden op feitelijke situatie is niet specifiek

besproken maar opgemerkt is wei dat per project bekeken kan worden waar de regie van

uitvoering het beste kan iiggen

D In principe vervallen alle voorstellen uit deze categorie met de nadruk op Dll Partijen

willen beslist het onderscheid tussen riviergebonden en niet riviergebonden activiteiten

behouden

4 Conclusies van de voorzitter agendapunt 7

De huidige BQR functioneert en voldoet er is geen aanleiding om deze ingrijpend aan te

passen De doelen van deze beleidslijn staan niet ter discussie

Beleid Duitsland en Zwitserland nog onvoldoende bekend

Marktpartijen eerder betrekken bij proces zodat deze kennis en kunde benut wordt

Rijkswaterstaat bij voorkeur eerder in het vergunningen traject

Regiefunctie bij voorkeur bij overheid RWS maar niet perse noodzakelijk daar

Inventariseren andere en evt conflicterende vigerende beleidslijnen

Beleidslijn is nog niet zo overkoepelend als partijen wenselijk achten Integraal beleid
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Regie is nodig en gemeenschappelijke waarde waterveiligheid moet centraal staan

Meer samenwerking en uitleg vooraf disciaimer is wenseiijk

Te toegeeflijk beleid is niet wenseiijk alhoewel maatwerk mogelijk moet blijven

Beroep en bezwaar aantekenen bij weigering vergunning is mogelijk maar wordt zelden

gehonoreerd

Overruimte benutten

Acceptatie overstroming sgevaar is praktisch nul

Deelnemerslijst

Organisatie Naam

10 2eBouwend Nederland

10 2eFODI

10 2eKoninklijke Schippersvereniging Schuttevaer

10 2eKNB

■

QH^e0lO 2elandelijke Woonbotenorganisatie LWO

Natuurmonumenten 10 2e

10 2eRivieren coalitie van natuurorganisaties CRN

10 2eStaatsbosbeheer

Watersportverbond 10 2e

I l10 2eHMinisterie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu I 10 2e

1QH2e 10 2eOverlegorgaan Infrastructuur en Milieu

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu 10 2e
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OVERLEG INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Colofon

1K^ 2eVoorzitter

Contactpersoon
10 2e

10 2e

E mail iQ 2e ~aiminienm nl

Kenmerk IenM BSK 2016 118965

Bijiage n
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10 2e jpomVan

Aan ^HE3Z1 HR]Zmmirciiuiea]

I 1Q 2e tM jyE} rrTW2e to
RE Wijzigirg ivozi Brummen

woensdag 13 juli 2016 13 57 00

Cc

Ondeiwerp

Datum

BesKtOH®

Zoals jullie wellicht opgemerkt hebben in mijn bericht aan

nu is opgenomen in bet Barro

wijkt bet kaartbeeld van de rwzi Bmmmer in het bericht

vaitl U Zi^f van hetgeen
Dit biijid duideiijk uit onderstaande afbeeldingen

Locatie rwzi Brummen in bestemmingsplan toekomstige situatie mai trU]f2gH
Bi^sa

o Kuntii

Ruimteli]KeplQnnen nl
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Locatie rwzi Brummen in Barro kenneiijk is hier de huidige iocatie als vergunningvrij aangemerkt
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De Juiste begrenzing van het vergunningvrije gebied is die in het bestemmingsplan bovenste afbeelding en die wordt nu

voorbereid voor Waterbesluit regeiing en Bgr

De voorbereiding van het juiste kaartmateriaal door moet m i doorgaan maar laten we t z t wel even bekijken
of toevoegen bij nader rapport aan de wijziging Wtb per 1 januari a s met het oog hierop wenselijk is blijft
wat te doen met een eventueie correctie van de begrenzing in het Barro

Vriendeiijke groeten^

il^a
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llOlCje

10 2e

n □ {2e

10 2e}~l

Van HBJZ in
jli 2016 17

]Dnilnienni nl]
Verzonden maandaq 11

Aan l ri0 gel
CCill 10 2e I I HB3Z

Ondervuerp Wijziging rwzi Brummen

MDON m RVR JUR I 10K2e I fCD [
HBJZ

3CCD 10 2iraS2i DGRW1 u ze

Beste alien

Zojuist hebbe l91^® i ikmet ons afdelingsboofi
Brummen nog bij nader rapport kan worden ingevoegd in het besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met

onder andere het vergunningvrije gebied bij Lent

besproken of de wijziging van het Waterbesluit voor de rwzi

De reactie luidde niet zonder meer instemmend lets toevoegen bij nader rapport is aitijd een ingewikkeld verhaal en

moet zo veel mogelijk vermeden worden Immers de Raad van State kan niets meer opmerken en het ontwerpbesluit
moet eigenlijk al bij de ministerraad volledig zijn Aangezien de onjuiste kaart ook al eerder gesignaleerd had kunnen

worden en er regelmatig wijzigingen van kaarten in de waterregelgeving zijn had dit ofwei eerder moeten opvallen ofwel

langer moeten wachten Toevoegingen bij nader rapport worden niet gewaardeerd en zijn echte uitzonderingen Daaraan

moet paal en perk worden gesteld

Dat gezegd hebbende is de mogelijkheid er wel en kan het onderdeel toch mee in het nader rapport vanwege de puur

technische aard en het felt dat er nu een inconsistentie is met het Barro Maar het zou dus echt eens maar nooit meer

moeten zijn er moet niet vanuit gegaan worden dat het nader rapport standaard een mogelijkheid tot aanvulling biedt

Met vriendelijke groet

10 2e
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frrurrii
Van

Aan DGRW rrcnt2^ MOV s^ [HBJZ l 10K2el I fPONI f1 OHZdTOpefe^
HR17 I nUKZe ^ fcm

I 10 2e lOK^
RE Nader rapport wijziging Waterbesluit er itiwerkirgtredingsbesl jit wijzigirg bijlagen Waterwet en Barro

vrijdag 2 September 2016 13 26 00

10 2e

1 DGRWCc

Onderwerp

Datum

Ja is in CWBG en met Waterschap beheerder RWZI met RWS ON afgestemd

Groet

10 ^

10X2e

10 2e

I nu 2e

[Muiea]

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Kijk voor meer in formatie op www ruimtevoQrderivier nl

10 2e

I 10 2e ] 0K2^t10 2e DGRW [[
Verzonden vrijdag 2 September 2016 10 07

Aan | 1Q 2e | CD I 1Q 2e ] I0 2e HBJZ 10 2e | DON 1Q 2e \
HBJZ

CC I0 2e ON [

Jminienm nl]10 2e

10 2e CD

I DGRW

Onderwerp RE Nader rapport wijziging Waterbesluit en inwerkingtredingsbesluit wijziging bijiagen
Waterwet en Barro

10 2e

Allen

Is het besluit tot vergunningvrij maken van het gebied van de rwzi bij Brummen

afgestemd met betrokken partijen

Groet l iOK2e |

Van I0 2e H CD [[
Verzonden maandao 20 apgustus 2016 12 32

Aan | io 2e || i0K2e [ hbJZ | io 2e DON | io 2e ^ HBJZ io 2e

[TOKH] DGRW I

CC I0 2e ON |
Onderwerp RE Nader rapport wijziging Waterbesluit en inwerkingtredingsbesluit wijziging bijiagen
Waterwet en Barro

] rws nl]10 2e

CCD10 2e

] DGRW10 2e

Hoi| 10} 2e

Ik heb geen verdere opmerkingen bij de stukken betreffende de HoogwatergeuI Veessen

Wapenveld

Volgens de laatste informatie die ook in ons MT is gedeeld komt de HoogwatergeuI met aan

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid omstreeks 1 januari 2017 gereed

Hartelijke groet
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G0H2e

jiminienm nl]Van I io 2e j io 2e P HBJZ [
Verzonden maandag 29 augustus 2016 11 29

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

I 10 2e CD I 10 2e 1 CD

CC I0 2e ON

10 2e

H] [X5RW I I0 2e I10 2e

DGRW

Onderwerp Nader rapfxirt wijziging Waterbesluit en inwerkingtredingsbesluit wijziging bijiagen
Waterwet en Barro

10 2e

Beste alien

Hierbij stuur ik jullie de documenten met betrekking tot het nader rapport bij het

ontwerpbesluit tot wijziging van de kaarten bij het Waterbesluit Bij het nader rapport

passen we op verzoek van de Raad van State de overzichtskaart aan Daarnaast

voegen we de aanwijzing voor het gebied rond de rwzi bij Brummen toe waarvoor ik

vanochtend de definitieve kaart heb ontvangen

In het ontwerpbesluit heb ik in renvooi de wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de

versie die naar de Raad van State is gestuurd Kunnen jullie het gewijzigde besluit de

beslisnota en het nader rapport controleren en opmerkingen en suggesties geven waar

dat nodig of wenselijk is Van io 2e heb ik al een reactie op het gewijzigde besluit

gehad en de opmerkingen zijn verwerkt

Zouden jullie in navolging van het verzoek van 12 juli ook nog naar de bijgevoegde
documenten betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen van de bijiagen bij de

Waterwet en het Barro kunnen kijken |T0 2^beeft al op de stukken gereageerd en de

opmerkingen zijn verwerkt Het betreft een ontwerpbesluitje en een beslisnota De

wijzigingen die in werking treden hebben te maken met de realisatie van de

HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

Voor iQ 2^ en tio 2e stond na het vorige overleg de vraag nog open om te bevestigen
dat de wijziging ten aanzien van Veessen Wapenveld echt per 1 januari 2017

gerealiseerd moet worden Graag verneem ik of dat met aan zekerheid grenzende

waarschijnlijkheid het geval is

Met vriendelijke groet

1Q 2e
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no 2e ifDom

riun^eicnraaftNi

Van

Aan

1Q 2e IfQhiV f10V2eT^iinMV[

| T0 2e‘ M^^I QlOK2e J{QN} [

1 frni m UK2e 1 fR ’t |IT0H2ePs |
10 2e

RvRwijziging wettelijk kaartmateriaal Aanpassing kaartWtr drag ere oevergebied uitlaat HoogwatergeuI
Veesse n Wapenveld

Cc nui 2e

cm

Onderwerp

Datum

Bijiagen

maandag 26 September 2016 10 15 03

2016 07 06 Verslaa AWBG V W v2016 08 17 fconceotl pdf

Drr ne eh natte f evers ndf

HoogPrioriteit

Zoals zonet telefonisch besproken bijgaand een schets van het gebied waar de betreffende

wijziging betrekking op heeft

Het betreft de uitlaat van de nieuwe hoogwatergeui noordzijde aantakking op huidige
beheergebied het uitvergrote deel direct bovenaan in de pdf
Hier ontstaat binnen het huidige beheergebied een stuk drogere oevergebied met dezelfde

overstromingsfrequentie als de rest van de hoogwatergeui

Uit het overleg met de mede bevoegde bestuursorganen in de AWBG zie punt 6 van het

verslag is alleen gevolgd dat de gemeente Heerde deze wijziging nog wilde bespreken Dit

gegeven samen met het gegeven dat de rest van de nevengeul wel op kaart is gezet door RWS

ON zorgt ervoor dat we de redenering vartio 20hiet kunnen volgen

Kun jij aan de hand van de bijgevoegde gegevens aangeven of RWS ON bevoegd gezag akkoord

is met deze wijziging En lukt dat uiterlijk a s woensdag

Met vriendelijke groeten
|1 QK2^

10K2e

10 2e

no 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van I0 2e H CD

Verzonden vrijdag 23 September 2016 12 47

Aan I 10 2^ I ON io 2e | DON [
CC | iQ 2e l ON | io 2e ICON [

rtBJZ | 10 2e |j10 2^ ON

Kt Aanpassing bestanden

□ CIV

CD I0 2e I bS 20H2§

10 2e

1Q 2e

10|HE|e io 2e

Onaerwerp
Urgentie Hoog

Bests

Ik kan je redenering niet zo goed volgen
De wijziging van de kaartbladen 190 191 en 192 is met alle bevoegd gezag instanties inclusief

RW5 0No 2e | besproken in de AWBG van 17 augustus 2016 zie bijgevoegd concept
verslag
Door RWS ON is toen geen enkel voorbehoud gemaakt
De kaartbladen 190 191 en 192 zijn gewijzigd door RWS ON aangeleverd in met dien

verstande dat dat het drogere oevergebied aan de noordzijde stopt bij de aansluiting op het

huidige beheergebied waterkwaliteit van RWS Dit is niet helemaal juist Het drogere
oevergebied loopt wat door in het huidige beheergebied van RWS

Wil je nu stellen dat voor de wijziging van betrokken kaartbladen door RWS ON groen licht is

gegeven behoudens voor het stukje waar de wijziging niet juist is doorgevoerd

Met groet
10 2e

10 2e
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10 2e

I 1uh2^

[iiangB]

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Kijk voor meer in formatie op www ruimtevoQrderivier nl

Werkdagen

Van tiQ 2e | qn

Verzonden vrijdag 23 September 2016 9 58

Aan | io 2e | DON [
CC | 10 2e IrON’ r~ T0 2e DfONl

10 2e 1 10 2^ 10 2e ^ HBJZ l 10K2e | fOK2 QN

OndenArerp RE Aanpassing Pestanaen

10 2e

] CIV10 2e

CD I0 2e [fi^ fCD10 2e

Beste collega s

Kaart 184 is gewoon gewijzigd en al eerder verspreid en het vrijstellingsgebied komt precies
overeen met kaart 88 Wtb zie bijiage

Voor kaart 192 is het bekende en vereiste proces niet gevoigd Voor elke wijziging van de

kaarten dient het bevoegde gezag RWS ON akkoord te geven In het geval van kaarten 190

191 en 192 is daarom wei de nieuwe geui in aiie3 de kaarten verwerkt en iigt het droge
oevergebied precies tussen de iniaat aan de zuidkant en de uitiaten aan de Noordkant Het

stukje waar |io 2e| het over heeft betreft een bestaande uiterwaard waar de waterkwaiiteit op
dit moment van toepassing is en het geen droge oevergebied betreft Voor deze wijziging is

geen groen licht gekomen van het bevoegde gezag RWS ON Als dit akkoord alsnog komt gaat
deze wijziging in de voigende ronde mee

cc meegenomen zodat hij weet dat het speeit
Met vriendeiijke groet

HuHZe

10 2e

10 2e

dunze

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Van | io 2e ] DON

Verzonden woensdag 21 September 2016 12 22

Aan I io 2e | ON

CC^ ioj 2^ [ON L
1Q 2e 1 BS 10 2e |

Onderwerp RE Aanpassirtg oestanaen

CIV10 2e

] ON [

1 HBJZ

CD | I0 2e fiQ ^ CD1Q 2e

10 2e
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t5S3i [{Toj^

Helaas constateer ik dat nog steeds niet alle benodigde aanpassingen correct op kaart staan

Kaart 184 waterstaatkundig beheer ontbreekt daarop dient het vergunningvrij gebied rwzi

Brummen overgenomen te worden conform kaart 88 Waterbesluit Beide kaarten worden

per 1 januari a s van kracht

Kaart 192 drogere oevergebieden is niet juist aan de noordzijde ontstaat binnen het huidige
beheergebied nieuw droger oevergebied vanwege de uitiaat van de nieuwe hoogwatergeui
die er gerealiseerd wordt Het drogere oevergebied is niet beperkt tot de nieuwe

hoogwatergeui

Kaart 88 Wtb heb je eerder ai aangepast Voor kaart 184 Wtr kunnen dezelfde

onderiiggende gegevens gebruikt worden

De benodigde gegevens voor kaart 192 heb ik je eerder meerdere keren toegestuurd Zie

ook bijgevoegde mails

Deadiine voor aanieveren definitieve kaarten staat op 1 oktober

Vriendeiijke groeten
m Q 2^

10 2e

10 2e

nuxze

1Q 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van

Verzonden dinsdag 20 September 2016 13 56

Aan I io 2e | ON I0 2e | DON

Onderwerp RE Aanpassing bestanden

CIV10 2e

Heren

Kunnen juliie ajb een iaatste sneile check uitvoeren op de kaarten voor de Waterregeiing
Als het kan deze week nog Ik wil de opdracht afronden

Alvast dank

Met vriendeiijke groeten

10 2e

Van io 2e | ON

Verzonden dinsdag 13 September 2016 14 56

CIV n 10 2e

Onderwerp RE Aanpassing bestanden

Klopt voor de kaarten 190 191 en 192 Sorry
Met vriendeiijke greet

GPOAan 10 2e

HUHZe

10 2e

10 2e
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t10 f2eT

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Van

Verzonden dinsdag 13 spnfpmhpr mfi 14 ^5
Aan I io 2e ~| ON

OndenArerp RE Aanpassing bestanden

CIV10 2e

GPO10 2e

Ik heb doorgegeven dat de kaarten van zowel Waterkwaliteit en Waterstaatswerken aangepast
moeten worden

Volgens de mail van| iO 2e^WeTransfer] was namelijk ook Waterstaatswerken aangepast

Met vriendelijke groeten

10 2e

Van |l pTOKZe I |ON
Verzonden dinsdag 13 September 2016 14 53

Aan

Onderwerp RE Aanpassing bestanoer
] GPO10 2e 10 2e

Beste | io 2e |

Dat zijn de kaarten 186 190 191 en 192 alleen Waterkwaliteit

Met vriendelijke greet

TTmTZeT

10 2e

10 2e

riLDizel ]

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Van

Verzonden dinsdag 13 September 2016 12 17

Aan | I0 2e | GPO io 2e 1 ON

Onderwerp RE Aanpassing bestanden

Beste i 6 2e|en 10K2jj

CIV10 2e

Dank jullie
Ik wil graag weten voor welke kaarten er precies iets is veranderd

Met vriendelijke groeten

10 2e
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GPOVan 10 2e

Verzonden dinsdag September 2016 11 22

Aan CIV10 2e

CC 10 2e 1 ON

Onderwerp Aanpassing bestanden

Hoi 10 2e

10 2^ en ik hebben de bestanden samen nogmaals gecontroleerd en een paar kleine

aanpassingen gedaan
Hopelijk waren dit de laatste

Ik stuur je zo eea via wetransfer

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

nu 2e ]

10K2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
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m
Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastmctum en Milieu

Griffioenlaan 2

3526 LA Utrecht

Postbus 24103

3502 MC Utrecht

T 088 7972900

f1Q 2iefkiimtevoorderivier nl

www ruimtevoorderivier nl

Contactpersoon

dmm
Rijkscoordinatie Wro

verslag
I Q 26’T

^rws nl10K2e
Verslag AWBG Veessen Wapenveld

Datum

17 augustus 2016

Bijlage n

6 juli 2016Datum bespreking

Deelnemers

3

l RWS RvdR

Waterschap Vallei en Veluwe

^RWS RvdR

pJsselweide
10 2e |[ 1M2e]l RWS 0N | 10 2e |

| 10 2el 1Q 2e | RWS RvdR

^ RWS ON 1Q 2e ^
Gemeente Olst Wijhe ^pr
^ Gemeente Heerde

^ Projectgoed

^ IJsselweide ^^^^

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

1Q 2e

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

zie bijiageAfschrift aan

4
1 Opening Voorstelronde

Del io 2e bpent de vergadering

Mededelingen Vaststellen agenda
Er zijn geen mededelingen en de agenda is akkoord Op verzoek van de| IQ 2e

I0 2e |wordt Opievering overdracht onder 3 als agendapunt toegevoegd

2

3 Update vanuit projectteam ^ 10 2e

Kabels en leidinaen

Hierover valt niet veel anders over te melden dan de vorige keren

• Vrijwel alle kabels en leidingen in het projectgebied zijn inmiddels verlegd
Ook de financiele afrekening is grotendeels afgerond met de betrokken

leidingbeheerders alleen met Vitens is nog geen overeenstemming bereikt

• Voor de wetering in het oeverwalgebied is nog voorzien dat enkele kabels en

leidingen verlegd moeten worden maar de realisatie hiervan is uitgesteld
Deze wetering is niet voorzien in het Rijksinpassingsplan RIP en maakt

daarom ook geen onderdeel uit van de projectscope van IJsselweide

• In de vorige AWBG is al aangegeven dat op een locatie in het projectgebied
onvoldoende vrije werkruimte tussen de dijk en een hoogspanningsleiding van

Tennet aanwezig is Geconstateerd is dat zowel tijdens de planvorming als in

de ontwerpfase afstemming met Tennet heeft plaatsgevonden en dat in de

uitvoering niet is afgeweken van het aan Tennet voorgelegde ontwerp

Pagina 1 van 7
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Desondanks is bij inmeting geconstateerd dat op de betreffende locatie minder programmadirectie Ruimte

dan 3 meter vrije werkruimte aanwezig is terwiji hier volgens Tennet

gegarandeerd 4 meter vrije werkruimte aanwezig zou moeten zijn Door

IJsseiweide moeten nu extra voorzieningen worden getroffen om hier te

kunnen werken wat tot extra kosten ieidt Ook vormt de nu beschikbare vrije
werkruimte een beperking voor de toekomstige beheerders gebruikers omdat

gebruik van de dijk ter piaatse in deze situatie niet is toegestaan vanuit

veiiigheidsoogpunt De projectorganisatie en IJsseiweide gaan er vanuit dat

Tennet hiervoor met een opiossing zai komen

voor de Rivier

Datum

17 augustus 2016

Sloop Stand van zaken fbodem sanerina Ziebroeksewea 51

Op deze sioopiocatie resteert nog een oiieverontreiniging Voor de sanering
hiervan is inmiddeis een plan van aanpak opgesteld en een vergunning voor het

onttrekken van grondwater aangevraagd om de put droog te maken De

verwachting is dat hiervoor nog circa 300 kuub verontreinigde specie moet worden

afgevoerd De uitvoering hiervan is gepiand in September

NBodem en verontreiniainaen

Hierover valt niet veel anders te melden dan de vorige keren Bij de

werkzaamheden in het projectgebied worden nog steeds regeimatig niet

verwachte kleinschaiige verontreinigingen aangetroffen

Qpleverina overdracht

Dit is een punt wat in de komende periode gaat spelen in het bijzonder voor de

objecten die in het projectgebied van de HoogwatergeuI zijn worden aangeiegd

dijken bruggen inlaat etc Vooral voor de objecten die onderdeel worden van

de nieuwe dijkringen is tijdige oplevering en overdracht van groot beiang omdat

het de bedoeiing is om de Werverdijk en IJsseidijk nog dit jaar te ontgraven Dit is

nodig om uiterlijk 31 december 2016 de hoogwaterveiligheidsdoelsteiling te halen

Hiervoor moeten dan in principe 6 weken voor het einde van 2016 complete
overdrachtsdossiers voor de dijken de inlaat en de brug werverdijk bij Waterschap
Vailei en Veluwe iiggen Deze planning begint te knelien onder andere omdat er

de afgelopen 5 weken niet gewerkt kon worden vanwege het hoogwater
De projectorganisatie ais opdrachtgever IJsseiweide ais opdrachtnemer en

Waterschap Vailei en Veluwe ais beheerder moeten nu met elkaar tot

procesafspraken komen voor de oplevering en overdracht Op die wijze moet

duidelijk worden wat iedereen van elkaar verwacht De belangrijkste vraag die

daarbij moet worden beantwoord is Is wat gebouwd is wordt in overeenstemming
met het ontwerp en de achterliggende contracteisen en kan op basis daarvan

aangetoond worden dat de hoogwaterveiligheidsdoelstelling wordt gehaald Door

de projectorganisatie en IJsseiweide wordt nu bekeken of al gestart kan worden

met de deeloplevering van afgeronde objecten met name de dijken
IJsseiweide gaat de capaciteit verdubbelen om de planning te kunnen halen maar

het wordt krap Ondertussen moet ook het proces van oplevering en overdracht

nog goed georganiseerd worden dus dit is wel een aandachtspunt
] geeft aan dat er een verschil is tussen het veilig kunnen

inzetten van de HoogwatergeuI op 1 januari 2017 en de toetsing of voldaan wordt

aan alle eisen inzake oplevering en overdracht Voor het halen van de

hoogwaterveiligheidsdoelstelling is vooral het eerste van beiang Voor de wijziging
van de kaartbijiagen bij de Waterwet en regeling wordt ook uitgegaan van 1

januari 2017 het is hiervoor wel van beiang om het tijdig te weten ais de

HoogwatergeuI pas later inzetbaar is

10 2e
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10 2e geeft aan dat de projectorganisatie vijf stappen onderscheid

die essentieel zijn voor het tijdig kunnen afronden van het project
1 Acceptatie van de nieuwe dijken en kunstiwerken door de beheerder

2 Wijziging kaartbijiagen Waterwet en regeling
3 Afstemming overeenstemming om in hoogwaterperiode te mogen werken bij

ontgraven IJsseidijk en Werverdijk
4 Archeoiogisch onderzoek coupures nemen van de te ontgraven dijken
5 Afstemming overeenstemming over protocol onvoorziene omstandigheden

De Programmadirectie Ruimte

voor de Rivier

Datum

17 augustus 2016

4 Update Werkvoorbereiding Uitvoering Planning Vergunningen

Werkvoorbereidina Uitvoerina 10 2e

Op dit moment wordt de uitvoering vertraagd door het hoogwater Bouwmateria

ien met name klei voor kritieke onderdeien in de pianning kunnen nu niet over

water worden aangevoerd
In hoofdzaak vinden nu de volgende werkzaamheden plaats
• Bouwen inlaatwerk

• Aanleg dijken
• Bouwen uitwateringssiuis
• Aanleg diverse wegen afgelopen week is de Plakkenweg weer open gegaan
• Werkzaamheden rondom kaveiaanvaarding nemen ook nog reiatief veei tijd in

beslag Betreft ruim 200 dossiers waarbij werkzaamheden nodig zijn voor de

aansiuiting van de dijken op aangrenzende percelen

\

10 2e

Met uitzondering van de deeis af te graven dijken is het archeoiogisch onderzoek

afgerond Wei is recent in het projectgebied nog een oude waterput aangetroffen
A

EcoloQie 10 2e

Op drie locaties in het projectgebied broeden nu oeverzwaluwen maar dit zijn

geen locaties die kritiek zijn in de planning Daarnaast eindigt het broedseizoen

halverwege juli

Notitie doorwerken diikenseizoen 10 2e

In de vorige AWBG is reeds een voorbeeldnotitie besproken De komende vier

weken worden de definitieve notities verder uitgewerkt

Veraunninoen

• Verlengen dagelijkse werktijden wijziging melding Activiteitenbesluit

Zoals in de vorige AWBG is gemeld is hiervoor een wijziging van de melding

op grond van het Activiteitenbesluit voor de laad en loswal nabij Marie nodig
Verder is afstemming met de bevoegd gezagsinstanties in het bijzonder de

gemeente Heerde gewenst onder andere voor wat betreft het langere dage-

lijkse gebruik van bouwwegen
De wijziging van de melding op grond van het Activiteitenbesluit is inmiddels

ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT en gedeeld met de

gemeenten Heerde en Olst Wijhe Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek

blijkt dat het verlengen van de werktijden past binnen het Activiteitenbesluit

Bedoeling is om tot 11 uur s avonds door te gaan werken en om ook op za

terdag te gaan werken

In het akoestisch onderzoek is ook bepaald wat de maatgevende geluidscon
tour rondom de bouwwegen in het projectgebied is dit is 120 meter Binnen

10 2e
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deze contour liggen maar een paar woningen Het akoestisch onderzoek wordt

deze week nog ingediend bij ILT en zal ook worden gedeeld met de gemeen

ten Daarnaast zal ook publiekscommunicatie plaatsvinden over de verlenging
en uitbreiding van de werktijden in het projectgebied

• Graafwerkzaamheden Cluster A ten noorden Werverdijk
De bemaling van dit gebied is meegenomen in de watervergunning die voor

alle bemalingen in het projectgebied verleend is zoals toegelicht in de vorige
AWBG Nu is echter gebleken dat ILT in dit deel van het projectgebied be

voegd gezag is en dat voor dit deel van de bemaling een melding op grond
van het Besluit lozen buiten inrichtingen BIbi had moeten worden ingediend
IJsselweide is nu in overleg met ILT over de vraag of alsnog een BIbi melding
moet worden ingediend Duidelijk is in ieder geval dat de graafwerkzaamhe-
den in dit gebied nog enige afstemming met ILT vragen

• Watervergunning nge onderzoek Werverdijk regulier
In een klein deel van de Werverdijk ter plaatse van een voormalige woning
moest nog een onderzoek naar niet gesprongen explosieven plaatsvinden
Hiervoor is een watervergunning aangevraagd

• Omgevingsvergunning kappen bomen De Stage gecodrdineerd

Langs De Stege is een bomenrij aanwezig die gekapt moet worden DS omge-

vingsvergunning die hiervoor nodig is zal worden aangevraagd door de pro

jectorganisatie l io 2ej| tiQ 2e y
• Omgevingsvergunning resterende duikers gecodrdineerd

Over de ontwerp omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen naar voren ge

bracht De definitieve omgevingsvergunning ligt vanaf vandaag ter inzage

Datum

17 augustus Z016

5 Toezicht en handhaving

Bij dit agendapunt zijn de voigende actuele zaken gemeld
• De kleinschalige puin en of asbestverontreinigingen worden goed opgepakt
• De voorgestelde verruiming van de werktijden is een aandachtspunt
• ILT heeft Dsselweide een waarschuwende brief gestuurd vanwege de bemalin

gen lozingen ten noorden van de Werverdijk zie ook agendapunt 4

• Kavelaanvaarding is ook een aandachtspunt zo wordt bijvoorbeeld nog wel

eens een sloot gedempt zonder melding op grond van het Besluit bodemkwali

teit Bbk

• In de dijken is grond vanuit het Ruimte voor de Rivier project Cortenoever

Voorsterklei toegepast waarvoor certificaten bewijsmiddelen mogelijk ontbre

ken IJsselweide weet precies waar deze grond is toegepast mogelijk dienen

hier alsnog enkele proefboringen plaats te vinden om zekerheid te krijgen over

de kwaliteit van deze grond
• Morgen staat een overleg gepland over het protocol onvoorzien omstandighe

den hierover is in de vorige AWBG uitgebreid gesproken De Provincie Gel

derland heeft al aangegeven hiermee in te kunnen stemmen

10 2e

6 Wijzigingen kaartbijiagen Waterwet en regeling
In de vorige AWBG is dit agendapunt uitgebreid besproken en toegelicht Naar

aanleiding hiervan is geconstateerd dat er nader overleg nodig was over twee

specifieke gebieden
• Het gebied voor de inlaat gaat als uiterwaard functioneren wanneer de geui

niet meestroomt het lijkt gewenst om dit gebied niet als drogere oevergebied
aan te wijzen

• Het gebied achter de uitlaat brug Werverdijk functioneert nu als uiterwaard

vraag is of dit ook als drogere oevergebied wordt aangewezen en of dit ge-

wenst is
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Voorafgaand aan de AWBG heeft hierover overleg plaatsgevonden tussen Rijkswa
terstaat de projectorganisatie en de betrokken bevoegde gezagsinstanties Hierbij
is geconstateerd dat het gebied aan de noordzijde van het projectgebied achter

de brug Werverdijk als drogere oevergebied kan worden aangewezen In het

Rijksinpassingsplan RIP zijn voor de zomerkades die dit gebied beschermen

normen vastgelegd die ervoor zorgen dat de overstromingskans hier even groot is

als in de Hoogwatergeul 1 op 100 Om dit te realiseren worden de bestaande

zomerkades in dit gebied opgewaardeerd Vanwege het voorgaande is het gewenst
om dit meest noordelijke deel van het projectgebied als drogere oevergebied aan

te wijzen Dit betekent echter wel dat de provincie Gelderland Wet bodembe

scherming en de gemeente Heerde Besluit bodemkwaliteit voor wat betreft

lozingen bevoegd gezag worden in dit gebied Daarmee is dus sprake van een

beperkte uitbreiding van het beheergebied van deze bevoegd gezagsinstanties De

provincie Geideriand heeft al aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben de

gemeente Heerde heeft aangegeven dat zij dit intern nog willen bespreken

Datum

17 augustus Z016

7 Verslag vorige vergadering doornemen actielijst
Over het versiag van de vorige vergadering zijn de volgende opmerkingen ge

maakt

• Het aangepaste verslag van de AWBG van 24 februari 2016 is niet met dit

verslag meegezonden Dit verslag is inmiddels nagezonden

De actieiijst is doorgenomen en bijgewerkt zie bijlage Daarbij is kort gesproken
over de actie Nagaan weike status kade voor inlaat krijgt Geconstateerd is dat

hier een kade met daarop een fietspad wordt aangelegd maar dat deze kade in

het RIP niet specifiek bestemd is in tegensteliing tot de kade ten noorden van de

uitlaat brug Werverdijk Om die reden is het gewenst dat deze kade door het

Waterschap wordt vastgelegd in de legger Dit is een aandachtspunt

8 Volgend overleg

Woensdag 14 September 2016 van 13 00 tot 16 00u kantoor projectorganisatie

Waterschap Veesser Enkweg 39 8194 LK Veessen projectbezoek

Digitaal vergaderverzoek is verzonden

9 Rondvraag

Hierbij zijn de volgende mededelingen gedaan
7 ^ Rijkswaterstaat Oost Nederland vraagt of de discussie

rondom de bedieninqswiize van de inlaat nu helemaal afgerond is D4 iO 2e

[I0 2e I geeft aan dat dit het geval is Een presentatie van de nu gekozen
bedieningswijze is voor wie geinteresseerd is als bijlage bij dit verslag ge

voegd

10 2e

Bijiagen
• Actielijst aangehecht
• Lijst verzonden afschriften aangehecht
• Definitief verslag AWBG 11 mei 2016 los meegzonden
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Bijiage Actielijst

Datum

17 augustus 2016Lopend Aandachtspunt
dd actie omschrijving dd gereed actie door status

11 05 16 Afstemmen welke status kade voor inlaat krijgt lopend

06 07 16 Terugkoppelen hoe kwestie rondom onvoldoende vrije
werkruimte onder hoogspanningsleidinq wordt opqelost

lopend
10 2e

06 07 16 Terugkoppeling definitieve notities doorwerken

dlj kenseizoen

14 09 16 lopend

06 07 16 Terugkoppeling reactie uitbreiding beheergebied Bbk 14 09 16 lopend

Afgerond

03 07 1611 05 16 Terugkoppeling stand van zaken met betrekking tot

wijziging werktijden

afgerond

11 05 16 Organiseren overleg protocol onvoorziene omstandigheden

bij ontgraven IJsseldijk Werverdijk

03 07 16 afgerond10 2e

Organiseren overleg wijziging kaartbijiage Waterregeling

aanwijzing drogere oevergebied

11 05 16 03 07 16 afgerondI 10 2e

c

o
c
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Bijiage lijst verzonden afschriften

Datum

17 augustus 2016y| io 2e Waterschap Vallei en Veluwe

io 2ei^WS RvdR

I Gemeente Heerde

Tilt
I0 q^etneente Heerde

Waterschap Vallei en Veluwe

[Gemeente Olst Wijhe

^rovincie Gelderland

Provincie Gelderland

^^ ^^emeente Olst Wijhe

pjQi^Waterschap Vallei en Veluwe

TJio 2plsselweide
KRWS RvdR

Tilt
m 2 ^Min EZ Nbw

Min EZ Ffw

Gemeente Heerde

i|0 2^K2e fWaterschap Vallei en Vtlu

ilg^WS RvdR

ij^emeente Heerde

vincie Gelderland
^

^

r Gemeente Heerde ^

0 2e| Waterschap Vallei en Velut^T^r
OD Noord Veluwe

RWS RvdR m

lin EZ Ffw M

^ RWS RvdR

I0 2e | Min EZ Ffw

RWS RvdR

Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente Heerde

jjgi^rovincie Gelderland

tJs^lweide
Waterschap Vallei en Veluwe

13 2|Gemeente Olst Wijhe

^^IJsselweide

si
Wf

10 2e

I0 2e

Her rUK
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Overzicht droge en natte overgebieden 8 7 2016
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10 2eAuteur

Nummer Geen

Tekening Verzamel_MXD pdf

Maatregel Veessen Wapenveld

Schaal 1 30 000

1QQB m
Legenda

I I Natte_oever

I I Droge_oever
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no 2e nfDom

I 1 Q 2e ifONi fmnria] cnrae^Ni

1Q 2ejrcD^ iUH2e nfRVR iURV nuKZe

Van

Aan

] fBS^ rrOK2e| Mny ^^j | HB3Z
RE RvR wijziging wetteiijk kaartmateriaal Aanpassing kaart Wtr drogere oevergebied uitlaat

HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

Cc raniTKEii

Onderwerp

woensdag 28 September 2016 12 48 15Datum

Best^|iO 24

Dit is al afgestemd in de AWBG Het onderwerp heeft er in ieder geval de laatste twee

bijeenkomsten op de agenda gestaan en komt ook in de verslaglegging terug

Voor RWS CD HBJZ en DGRW is bij de wijzigingen die we vanuit RvR aangedragen hebben de

onderlinge afstemming in de AWBG s tel kens voldoende geweest om aan te tonen dat

wijzigingen in beheergebieden en bevoegd gezag goed zijn afgestemd Veessen Wapenveld
wijkt daarin niet af

Op basis daarvan konden de kaarten bij de Waterregeling gewijzigd worden

Vriendelijke groeten
f|1 QK2ej

10 2e

10 2e

10 2e

1Q 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van I0 2e ^ON
Verzonden maandag 26 September 2016 22 52

Aan | lQ 2e | DON l l0 2e | fWi^ ON

Onderwerp Re RvR wijziging wetteiijk kaartmateriaal Aanpassing kaart Wtr drogere oevergebied
uitlaat HoogwatergeuI Veessen Wapenveld
Urgentie Hoog

Hoi |iO 2^jpOK^
Hebben de BG s ingestemd met de aanwijzing Wie is nu BG Geraeente of provincie
Voor CoVo zou er een briefwiseling zijn Klopt dat en is deze er ook voor veessen

Waar worden deze vastgelegd

Uit de email van tio 2el haal ik dat er alleen maar een AWBG verslag is waar Heerde ook

nog kantekeningm bij heeft gezet Of lees ik niet goed

Groetjes
10 {2e

Verzonden met Good Work let op voor tikfouten

Op 26 sep 2016 10 14 schreef | io 2e | DON ji 0 2e |[i o 2e@rws nl

Bestd®®

Zoals zonet telefonisch besproken bijgaand een schets van het gebied waar de betreffende

wijziging betrekking op heeft

Het betreft de uitlaat van de nieuwe hoogwatergeui noordzijde aantakking op huidige
beheergebied het uitvergrote deel direct bovenaan in de pdf
Hier ontstaat binnen het huidige beheergebied een stuk drogere oevergebied met dezelfde

overstromingsfrequentie als de rest van de hoogwatergeui

Uit het overleg met de mede bevoegde bestuursorganen in de AWBG zie punt 6 van het

verslag is alleen gevolgd dat de gemeente Heerde deze wijziging nog wilde bespreken Dit
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gegeven satnen met het gegeven dat de rest van de nevengeui wel op kaart is gezet door RWS

ON zorgt ervoor dat we de redenering van 10 2ainiet kunnen volgen

Kun jij aan de hand van de bijgevoegde gegevens aangeven of RWS ON bevoegd gezag akkoord

is met deze wijziging En lukt dat uiterlijk a s woensdag

Met vriendeiijke groeten
10 2e |

10 2e

10 2e

nu 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van io 2e | CD
Verzonden vrijdag 23 septembpL2Ql^ 12 47

Aan I io 2e | ON fi^J io 2e ^DON [
CC | I0 2e foN I 10K2S ^ 0N [

OOE^e I0 2e PH^JZ l 10K2eI Q 2^ ON

Onderwerp kIi Aanpassing bestanden

Urgentie Hoog

BesteltMi^

CIV10 2e

CD I0 2e 1 RS PiOK2^j1Q 2e

Ik kan je redenering niet zo goed volgen
De wijziging van de kaartbiaden 190 191 en 192 is met alie bevoegd gezag instanties inciusief

van 17 augustus 2016 zie bijgevoegd concept
versiag
Door RWS ON is toen geen enkel voorbehoud gemaakt
De kaartbiaden 190 191 en 192 zijn gewijzigd door RWS ON aangeleverd in met dien

verstande dat dat het drogere oevergebied aan de noordzijde stopt bij de aansluiting op het

huidige beheergebied waterkwaliteit van RWS Dit is niet helemaal juist Het drogere
oevergebied loopt wat door in het huidige beheergebied van RWS

Wil je nu stellen dat voor de wijziging van betrokken kaartbiaden door RWS ON groen licht is

gegeven behoudens voor het stukje waar de wijziging niet juist is doorgevoerd

Met groet
10 2e

10 2e

10 2e

nuiize

ioi 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Kijk voor meer in formatie op www ruimtevoQrderivier nl

10 2e

Van I0 2e 1 ON

Verzonden vrijdag 23 September 2016 9 58

Aan |iQ 2ehoH2ei [DON [
CC io 2e VoN | io 2e nXON I io 2e I CD io 2e n CD

1QX2e BS l 10 2e || Toj{2^j HBJZ | 10 2e | f^ QN

Onderwerp RE Aanpassing bestanden

] CIV10 2e
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Bests college s

Kaart 184 is gewoon gewijzigd en al eerder verspreid en het vrijstellingsgebied komt precies
overeen met kaart 88 Wtb zie bijiage

Voor kaart 192 is het bekende en vereiste proces niet gevoigd Voor elke wijziging van de

kaarten dient het bevoegde gezag RWS ON akkoord te geven In het geval van kaarten 190

191 en 192 is daarom wel de nieuwe geui in alle3 de kaarten verwerkt en ligt het droge
oevergebied precies tussen de inlaat aan de zuidkant en de uitlaten aan de Noordkant Het

stukje waar |iQ 2^ het over heeft betreft een bestaande uiterwaard waar de waterkwaliteit op
dit moment van toepassing is en het geen droge oevergebied betreft Voor deze wijziging is

geen groen licht gekomen van het bevoegde gezag RWS ON Als dit akkoord alsnog komt gaat
deze wijziging in de voigende ronde mee

cc meegenomen zodat hij weet dat het speelt
Met vriendelijke greet

l 1 U H ze l

10 2e

10 2e
dUHZe

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Van | io 2e ] DON

Vei^onden woensdag 21 September 2016 12 22

Aan I 10 2^ ON

CCj I0 2e | ON I I0 2e nXON [
1Q 2e n BS 10 2^ 10 2e ■ HBJZ

Onderwerp RE Aanpassing bestanden

] CIV10 2e

CD 1Q 2e H CD1Q 2e

Heiaas constateer ik dat nog steeds niet aiie benodigde aanpassingen correct op kaart staan

Kaart 184 waterstaatkundig beheer ontbreekt daarop dient het vergunningvrij gebied rwzi

Brummen overgenomen te worden conform kaart 88 Waterbesluit Beide kaarten worden

per 1 januari a s van kracht

Kaart 192 drogere oevergebieden is niet juist aan de noordzijde ontstaat binnen het huidige
beheergebied nieuw droger oevergebied vanwege de uitlaat van de nieuwe hoogwatergeui
die er gerealiseerd wordt Het drogere oevergebied is niet beperkt tot de nieuwe

hoogwatergeui

Kaart 88 Wtb heb je eerder al aangepast Voor kaart 184 Wtr kunnen dezelfde

onderliggende gegevens gebruikt worden

De benodigde gegevens voor kaart 192 heb ik je eerder meerdere keren toegestuurd Zie

ook bijgevoegde mails

Deadline voor aanleveren definitieve kaarten staat op 1 oktober

Vriendelijke groeten
|1 Q 2^

1Q 2e
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10 2e

iu 2e

lOKZe

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

CIVVan

Verzonden dinsdag 20 September 2016 13 56

Aan I io 2e | ON io 2e | DON

Onderwerp RE Aanpassing bestanden

10 2e

Heren

Kunnen jullie ajb een laatste snelle check uitvoeren op de kaarten voor de Waterregeling
Als het kan deze week nog Ik wil de opdracht afronden

Alvast dank

Met vriendelijke groeten

{10 2e

Van no 2e ~| ON

Verzonden dinsdag 13 September 2016 14 56
10 2e ] GPO] ClV j

Onderwerp RE Aanpassing bestanden

Aan 10 2e

Klopt voor de kaarten 190 191 en 192 Sorry
Met vriendelijke greet

nunze

10 2e

10 2e
nunzei

t 1 ui 2e i

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

CIV

Verzonden dinsdag 13 September 2016 14 55

Aan I 1QK2e 1 ON f^ I0 2e ^GPO
Onderwerp RE Aanpassing bestanden

Van 10 2e

Ik heb doorgegeven dat de kaarten van zowel Waterkwaliteit en Waterstaatswerken aangepast
moeten worden

Volgens de mail van iO {2e WeTransfer was namelijk ook Waterstaatswerken aangepast

Met vriendelijke groeten

10 2e
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Van foopMESlCON
Verzonden dinsdag 13 sepfremher 2016 14 53

Aan

Onderwerp RE Aanpassing bestanden

10 2eCIV GPO10 2e

Beste I0 2e

Dat zijn de kaarten 186 190 191 en 192 alleen Waterkwaliteit

Met vriendelijke groet

nrFra tiQ 2e

10 2e

10 2e

10 f2e I

1Ul 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

10 2e

Van

Verzonden dinsdaa 13 September 2016 12 17

GPO I0 2e igsg» CQN

Onderwerp RE Aanpassing bestanden

Beste|i0 2e|en tgMl

CIV10 2e

Aan 10 2e

Dank jullie
Ik wil graag weten voor welke kaarten er precies lets is veranderd

Met vriendeiijke groeten

10 2e

Van |
Verzonden dinsdag 13 September 2016 11 22

Aan

CC [ io 2e toE3XON
Onderwerp Aanpassing bestanden

] GPO10 2e

CIV10 2e

Hoip0 2e

10 2^ en ik hebben de bestanden samen nogmaals gecontroieerd en een paar kieine

aanpassingen gedaan
Hopeiijk waren dit de iaatste

Ik stuur je zo eea via wetransfer

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e
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liu 2e ~l

10 2el10K2el

[

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
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10l 2e i 1 fCDVan

Aan f10K2el 10 2e HBJZ

m Ze BSlCc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

FW Procedure aanpassing art 3 5 Waterregeling

maandag 3 oktober 2016 13 08 21

Ontbrekende biilaae Overeenkomst msQ

Ondertekende Overeenkomst msQ

Getekende stukken msq

Nota van Toelichtinci behorende bii de aanpassing van de Waterrecifelinci docx

AANPASSING ARTIKEL 3 5 WATERREGELING docx

HoogPrioriteit

Hallo| 10 2e

Naar aanleiding van je vraag van vanochtend naar de achtergrond van de wijzigingen bij
Ameland en Terschelling stuur ik je de toelichting die^ I0 2e ^van NN heeft opgesteld Hij
doet ook een tekstvoorstel voor artikel 3 5 Waterregeling
Is dit voldoende zo

Als er nog aanvullende vragen zijn dan hoor ik dat graag
Greet I0 2e

Met vriendelijke greet

10 2[ nUHZel

10 2e

Van | io 2^ m

Verzonden maandag 18 juli 2016 16 10

Aan I io 2e | CD

Onderwerp FW Procedure aanpassing art 3 5 Waterregeling
Urgentie Moog

Hoi I 1Q 2e

Inmiddels heeft onze HID een verzoek aan| io 2e [gedaan om de Waterregeling c a aan te

passen aan de nieuwe situatie

Wat moet ik verder nog doen Ik ben er deze week nog

Groeten

10 2e

Van | io 2e fNN
Verzonden maandag 18 juli 2016 15 41

Aan I noK2e ^BS
CC | I0 2ej ^ mN
Onderwerp Procedure aanpassing art 3 5 Waterregeling
Urgentie Hoog

Beste[i0 ^

Hierbij wil ik je vragen om een aanpassing van art 3 5 Waterregeiing formeei in werking te

zetten Het betreft hier een verandering in de beheersituatie op Terscheliing en Ameland m i v

1 1 2017

Na een lang en intensief onderhandelingstraject zijn we er uit gekomen met deze beide

gemeenten Op Terschelling krijgen we een deel van het veerhaventerrein in waterstaatkundig
beheer terug en op Ameland een deel van de veerdam Aanleiding hiervoor was het

onherroepelijk worden van de concessies van de rederijen Doeksen en Wagenborg in april 2014

In 2006 hebben we het waterstaatkundig beheer juist overgedragen aan deze beide eilanden

met dien verstande dat in de toenmalige overeenkomsten een voorbehoud zat t a v een

eventuele toekomstige concessie Mocht er een concessie komen dan zou de beheeroverdracht

terug kunnen worden gedraaid Nu deze concessie een feit is wil ik al hetgeen logischerwijs
functioneel deel uit maakt van deze concessie in eigendom bij Rijkswaterstaat houden en in

waterstaatkundig beheer terug nemen In de bijbehorende Nota van Toelichting staat er een

uitgebreidere toelichting op de achtergronden

De beide colleges van de gemeenten hebben ingestemd met de overeenkomsten en de

burgemeesters hebben ondertekend In beide overeenkomsten zit nog een voorbehoud van

206195 0197



instemming van de gemeenteraad aug sept maar dit is naar verwachting slechts een

formaliteit

Naast de Nota van Toelichting stuur ik je ook nog de ondertekende overeenkomsten de

bijbehorende en ondertekende kaarten en een voorstel van aanpassing van de Waterregeling
Het kaartmateriaal is inmiddels intern in procedure gebracht

Voor een inhoudelijke toeiichting desgewenst kun je deze week nog contact opnemen met

io 2e 1 In de periode daarna met| io 2e ] l iQ 2e i10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e
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10 2e I
10 2e tNN

Van

Aan

~^j [10 2e 10 2e 10 2eCc 10 2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Ontbrekende bijiage Overeenkomst

vrijdag IS juli 2016 14 31 24

Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat van Xerox cdf

Ter aanvulling
Gemeente Terschelling | Postbus 14 | 8880 AA | Burgemeester van Heusdenweg lOA | West Terschelling |
telefoon 0562 446244 | fax 0562 446299 | e mail gemeente@terschelling nl

mailto gemeente@tersclielling li] | website www terschelling nl http \\ww terschelling nl
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10 2e I
10 2e tNN
10 2e |£WQ| 10 2e ^NNl 10 2e 1022|e

Ondertekende Overeenkomst

vrijdag IS juli 2016 14 07 00

Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat van Xerox cdf

Van

Aan

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Best^10 2e

Het heeft toch iets longer geduurd maar hierbij de getekende overeenkomst retour

Groeten en prettig weekeinde

10 2e

Gemeente Terschelling | Postbus 14 | 8880 AA | Burgemeester van Heusdenweg lOA | West Tersdielling |
telefoon 0562 446244 | fax 0562 446299 | e mail gemeente@terschelling nl

mailto gemeente@teraclieHing Ti1 | website www terschelling nl bttp www tersclie11iTig n1
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Rijkswaterstaat
Minisrerie van Infrastrucoturen Milieu

Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS ONGECLASSIFICEERD

College van burgemeester en wethouders

van Terschelling
Postbus 14

8880 AA West Terschelling

Rijkswaterstaat
Noord Nederland

District IVoordMederiand

West

Oedsmawel 32

9001 2J Grou

PbStbus 2232

3500 GE Utrecht

T OSB 797 44 20

F 0566 62 42 70

www rijkswaterstaat nl

Contactpersoon

10 2e

T0S66pK2i^eDatum

Onderwerp Vaststellingsovereenkomst tussen de Staat en de

gemeente Terschelling betreffende de afwikkellng
elgendom beheer en onderhoud van werken en gefaieden

gelegen over en langs het veerhaventerrein

12juli 2016
niu ^0 r

I 1Q 2e jtrws ni

0ns kamnerk

RWS 2016 29920

Bijlsge n

Vaststellingsovereenkomst
met drie bijiagenGeacht college

Bijgaand doe Ik u ter ondertekening toekomen twee exemplaren van een

Vaststellingsovereenkomst met bijbehorende bijiagen betreffende de afwikkellng
van het elgendom beheer en onderhoud van werken en gebieden gelegen over en

langs het veerhaventerrein te West Terschelling

Deze Vaststellingsovereenkomst Is een uitvloeisel van eerdere afspraken tussen

de Staat en uw gemeente zoals overeengekomen in de overeenkomst met

kenmerk NN 4899 d d 27 april 2005

Voor de verdere inhoud van de reeds door mij ondertekende

Vaststellingsovereenkomst verwijs ik naar de bijiagen behorende bij deze brief

Graag ontvang ik na ondertekening een exemplaar van de

Vaststellingsovereenkomst indusief de bijiagen retour Het andere exemplaar kunt

u behouden

Hoogachtend

DE MINISTER VANJNEHASTRUCTUUR EN MIUEU

namens deze I0 2e

hoofdlngenieur dlrecteur

Rijkswaterstaat NoVd Nederland1 D 2

10 2e

Ir S J Poel

10 2e
RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 1 van 1
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Rijbwaterstaat
Mfoistertf van tji ni5 ruciuur n Alfftftr

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

DIRECTORAAT GENERAAL RIJKSWATERSTAAT

Noord Nederland

Vaststellingsovereenkomst ex 7 900 BW

e v tussen de Staat en de gemeente

Terschelling betreffende de afwlkkeling
eigendom beheer en onderhoud van werken

en gebleden gelegen over en langs het

veerhaventerrein ter plaatse van de

kadastraie percelen Terschelling sectie A

nummers 2909 2910 3574 3591 3782 en

3591

Nr 31120726

Met tekening Veerkade Terschelling
12 juli 2016

DE OIMDERGETEKENDEN

1 De Minister van Infrastructuur en Milieu handelend in hoedanigheid als

bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der IMederlanden

gezeteld te s Gravenhage in overeenstemming met Het besluit mandaat volmacht

en machtiging Rijkswaterstaat 2013 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

Hoofdingenieur directeur van Rijkswaterstaat Noord Nederland de heer ir S l Poel

hierna te noemen het Rijk

en

2 De gemeente Terschelling ten deze overeenkomstig artikel 171 Gemeentewet

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester de heer J B Wassink hierna te

noemen de gemeente

samen te noemen partijen

OVERWEGENDE DAT

• Partijen op 27 aprii 2005 bij overeenkomst NN 4899 bijiage 1 zijn overeengekomen
het beheer onderhoud en de eigendom van onder andere de rijkshaven met

bijbehorende werken waartoe tevens behoort het veerhaventerrein en de

bijbehorende damwanden aan de gemeente over te dragen
• Het Rijk met ingang van 20 oktober 2006 zijnde de datum van inwerkingtreding van

het Koninklijk Besluit aan de gemeente het beheer en onderhoud van voornoemd

waterstaatwerk formeel heeft overgedragen
• Het Rijk bij overdracht in beheer en onderhoud van de waterstaatswerken een

afkoopsom in de vorm van een eenmalige vergoeding aan de gemeente heeft

verstrekt van € 4 480 000 — zegge vier miljoen vterhonderdtachtig dulzend euro

met als kapitalisatiefactor 22 22
• In betreffende overeenkomst NN 4899 artikel 14 lid 3 tevens is bepaald dat die

delen van het veerhaventerrein In eigendom worden overgedragen die behoren tot

het niet openbare concessiegerelateerde gedeelte met als voorbehoud dat indlen

en zodra er een wijziging zou komen in de juridische status voor de veerdienst bijv
concessie van dit overeengekomen principe zou kunnen worden afgeweken

• De Minister van Infrastructuur en Milieu bij besluit van 24 mei 2011 de

Vervoerconcessie Waddenveren West IENM BSK 2011 78460 heeft vastgesteld
hetwelk op 18 aprii 2014 onherroepelijk is geworden Staatscourant 15 mei 2014 Nr

13970

• Gezien de nieuwe inzichten het wenselijk is dat partijen komen tot nieuwe afspraken
omtrent afbakening van het beheer en onderhoud overdracht van eigendom en

fmancign daarbij invulling gevend aan genoemd artikel 14 lid 3 van overeenkomst

NN 4899

10 2e

10 2e

1Overeenkomst RWS 2016 29920
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Rijkswaterstaat
Mfiiisterie ran n nistnjauijr«n Aliffetrm

• Partijen ter beeindiging c q voorkoming van de onzekerheid rondom de

beheersituatie bij het veerhaventerrein onderhavige vaststelllngsovereenkomst
wensen te sluften de gemaakte afspraken op ambtelijk en bestuurlijk niveau

schriftelijk wensen vast te leggen en door de gemeenteraad van de gemeente te laten

bekrachtigen

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

a De eigendom van de niet openbare gedeelten van het veerhaventerrein het

concessiegerelateerde gedeelte van de veerhaventerrein dat binnen de hekken is

gelegen inclusief de bijbehorende damwanden en het aangrenzende water blijft
gelegen bij de Staat Er zal geen eigendomsoverdracht van dit deel meer

plaatsvinden
b Het waterstaatkundig beheer van de niet openbare gedeeiten van het

veerhaventerrein het concessiegerelateerde gedeelte van de veerhaventerrein

dat binnen de hekken is gelegen inclusief de bijbehorende damwanden en het

aangrenzende water wordt door de gemeente overgedragen aan het Rijk
c De Gemeente houdt met betrekking tot deze overeenkomst In waterstaatkundig

beheer en onderhoud het openbare gedeelte van het veerhaventerrein inclusief

het aangrenzende water

ZULKS GESCHIEDT QNDER DE NAVOLGENDE VQQRWAARDEN EN BEDINGFN

Artikel 1 Tekening beheergebieden
Het aan het Rijk en de gemeente toekomende deel van het waterstaatkundig beheer is

aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende tekening Veerkade Terschelling
d d 28 juni 2016 bijiage 2 Partijen verklaren met deze tekening in te stemmen

Artikel 2 Aanpassing eigendom
1 De grenzen van de omschreven beheergebieden komen niet overeen met de huidige

eigendomsgrenzen Dit geeft aanlelding tot het wijzigen van de bestaande

eigendomsgrenzen onder het adaglum eigendom volgt beheer Er vindt derhalve

een eigendomsoverdracht pfaats naar aanlelding van deze overeenkomst Het laten

inmeten van de over te dragen gronden en het formed regelen van de

eigendomsoverdracht middels het Rijksvastgoedbedrijf geschiedt door en voor

rekening van het Rijk De gemeente verbindt zich om hier alle vereiste medewerking
aan te verlenen

2 De overige op basis van genoemde overeenkomst NN 4899 over te dragen
eigendommen zijn inmiddels of worden nog geeffectueerd voor zover het hier de

Staatseigendommen betreft

3 Eigendomsoverdracht vindt plaats per 1 januari 2017

Artikel 3 Formeei wetteiijke beheeroverdracht

1 De gemeente stemt bij deze in met de formeei wetteiijke beheeroverdracht op basis

van de Waterwet Waterbesluit en de kaarten bij de Waterregeling Het Rijk neemt

daartoe het initiatief

2 De formeei wetteiijke beheeroverdracht vindt plaats per 1 januari 2017

3 Het Rijk wordt alsdan Bevoegd Gezag Bevoegde Autoriteit op grond van de Waterwet

Scheepvaartverkeerswet en Binnenvaartpolitiereglement voor hetgeen in beheer is

overgedragen

Artikei 4 Financieei

1 Partijen komen overeen dat de Gemeente aan het Rijk een deel van de afkoopsom
zijnde een bedrag groot e 1 190 000 ail in zegge een

miljoenhonderdnegentigduizend euro terugbetaalt Voor de berekening wordt

verwezen naar bijiage 3 Partijen verklaren met deze berekening In te stemmen

2 Voor de betaling van dit bedrag zal het Rijk in december 2016 een factuur naar de—

10 2e 10 2e

2Overeenkomst RW5 2016 29920
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Rijkswaterstaat
Mfnfster wn |ji^s ruauur ji Mf fetf

gemeente sturen die in januari 2017 door de gemeente zal worden betaald

Artikel 5 Toestemming
1 Bij beheer en onderhoudsdaden die van invtoed zijn op een of meer onderdelen

van het werk in elkaars beheersgebieden dan wel direct daaraan grenzend treden

partijen vooraf in overleg met elkaar

2 Indian partijen ten behoeve van het te verrichten beheer of onderhoud toegang nodig
hebben tot een onderdeel van het beheersgebied van of direct grenzend aan dat

van de andere partij dan geldt onderhavige overeenkomst als de privaatrechteiijke
toestemming daartoe Eventueei benodigde publiekrechtelijke toestemming zal

worden verleend mits de toepasselijke wettelljke voorschriften zich hiertegen niet

verzetten

3 Van de door partijen te houden besprekingen waarbij belangen of een onderdeel

van het werk in het beheersgebied van de andere partij of direct daaraan

grenzend betrokken zijn zal de andere partij tijdig in kennis worden gesteld om

desgewenst hierbij aanwezig te kunnen zijn
4 Indien een van de situatles zoals omschreven in lid 1 tot en met 3 zich voordoet

zullen partijen zich eveneens houden aan de eventueei door de andere partij zijnde
de beherende partij van het betreffende onderdeel opgelegde regeis en voorschriften

Artikel 6 Ontbinding en toepassetijk recht

1 Op deze vaststellingsovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend IMederlands

recht van toepassing
2 Nadat de Vaststellingsovereenkomst over en weer correct is nagekomen doen Partijen

reeds nu voor alsdan afstand van eventuele rechten om de vaststellingsovereenkomst
door middel van ontbinding opzegging vernietiging of anderszins te beeindigen
respectievelijk te vernietigen

Artikel 7 vrijwaring aansprakelijkheid
1 Partijen doen afstand van alle aanspraken welke zij jegens eikaar zou kunnen doen

gelden wegens schade door hen geieden ten gevolge van de uitvoering van

onderhavige overeenkomst behoudens opzet of grove schuld

2 Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade

geieden ten gevolge van de uitvoering van onderhavige overeenkomst behoudens

opzet of grove schuid

Artikel S slotbepaling
1 Partijen hebben na effectuering van hetgeen in deze vaststellingsovereenkomst

Is vastgelegd niets meer van elkaar te vorderen Zij verlenen elkaar derhalve

finale kwijting
2 Deze overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring van de

gemeenteraad in de raadsvergadering d d 27 September 2016

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend

Datum

Handtekening io 2e

10 2e

2 De Gemeente

Plaats

Datum \ W I V XotU
Handtekening^l s i ze

10 2e

10 2e

Overeenkomst RWS 2016^^M 3

10 2e
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Rijbwaterstaat
Mfjiistene van In^^truauurfn Mi tfnm

Bijiagen
1 Overeenkomst NN 4899

2 Tekening Veerkade TerschelMng d d 28 juni 2016

3 Uitgangspunten berekening terugkoopsom

De bijlage n maken onderdeel nit van deze overeenkomst

10 2e

10 2e

4Overeenkomst RWS 2016 29920
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Bijiage 1
behorende bij Vaststellingsovereenkomst nr 31120729 d d 12 juli 2016

10 2e
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1

Overeenkomst Ministerie van Verkeer cn Watcrslaat

RijkswatefStaat Noord Nederland

Nr NN 4899

met 3 tekeningen
nr s AWZ 05 001 _31

AWZ 05 002_32

AWZ 05 003_33

Overeenkomst tot het vastleggen van de afspraken inza

ke de overdracht in eigendom beheer en onderhoud van

de rijkshaven c a en van een aantal strandovergangen te

Terschelling aismede de eigendomsoverdracht van di-

verse onroerende zaken

De ondergetekenden

1 de hoofdmgenieur directeur van Rijkswaterstaat Noord Nederland te Leeuwarden ir J R Hoogiand
handelende namens de Minister van Verkeer en Waterstaat en namens de Directeur der Domeinen te

Zwolle

en

2 De gemeente Terschelling gevestigd te Terschelling vertegenwoordigd door de loco burgemeester
de heer W de Haan htema te noemen de Gemeente”

Overwegende dat

het beheer en onderhoud en de eigendom van de rijkshaven en van een aantal strandovergangen in de

gemeente Terschelling bij het Rijk berusten

het Rijk het beheer en onderhoud daarvan niet langer tot zijn taak acht te behoren

het bij overdracht in beheer en onderhoud wenselljk is dat tevens de eigendom wordt overgedragen

het in het kader van het streven naar decentralisatie van het beheer van natte waterstaatswerken wense

lijk wordt geoordeeld om tot overdracht in beheer en onderhoud van het desbetreffende waterstaatswerk

aan een lagere overheid over te gaan

partijen bij deze overeenkomst hun overeenstemming inzake de overdracht tot uiting brengen

de Gemeente bereid is tot overname van het beheer en onderhoud van het betreffende waterstaatswerk

de Gemeente medewerking zal verlenen aan een spoedige eigendomsoverdracht van de waterstaatswer-

ken

in deze overeenkomst door partijen afspraken zijn vastgeiegd over het waar nodig op kosten van het

Rijk alsnog in goede staat van onderhoud brengen van de waterstaatswerken

zijn overeengekomen als voIgt

10 2e
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OMSCHRiJVING VAN HET WERK

Artikei 1

De volgende objecten ifggend binnen de gemeente Terschelling en aangegeven op de bij deze overeen

komst behorende en daarvan a s bijiage 1 t m 3 deel uitmakende tekeningen nr s AWZ 05 001 31

AWZ 05 002_32 en AWZ 05 003_33 worden in deze overeenkomst aangeduid als de waterstaatswer

ken

a de rijkshaven waartoe behalve het uit water bestaande gebied behoren

de keermuur langs de Wtifem Barentszkade

de glooiingen Dellewal en Croene Strand

de Westhavendam hoofd P en de Oosthavendam

de kaden

de loskade Dellewal

hetopslagterrein
de houten stelgers
de Plaat

b zeven strandovergangen
2 Het beheer en onderhoud van de strandovergangen omvat een gebied ter breedte van 14 m bij ver

harde overgangen en 12 m bij onverharde overgangen

3 Tot het onderhoud van de duinovergangen behoort o m het zonodig herprofileren er van het zo

nodig verteggen van de betonplaten het onderhoud van de afrastering het onderhoud van hekwer

ken het onderhoud van recreatief meubilair en het opruimen van afval

4 Door de overname van de in het 1 lid genoemde werken neemt de Gemeente uitdrukkelijk geen

primaire waterkeringstaken op zich

BEREIDHEID TOT OVERDRACHT

Artikei 2

1 De Gemeente verbindt zich om medewerking te verlenen aan een formele regeling waarbij het be-

heer en onderhoud van de waterstaatswerken aan de Gemeente wordt overgedragen in de zin van

artikei 1 Waterstaatswet1900

2 Het Rijk verbindt zich om zo spoedig mogelljk de nodige initiatieven te nemen om het beheer en on-

derhoud van de waterstaatswerken aan de Gemeente over te dragen volgens de daarvoor geldende

wettelijke regels

BEHEER EN ONDERHOUD

Artikei 3

De Gemeente is met ingang van de datum van mwerkingtreding van het koninklijk besiuit waarmee

de waterstaatswerken in beheer en onderhoud wordt overgedragen verantwoordelijk voor het be-

heer en onderhoud van de waterstaatswerken m de zin van de Waterstaatswet 1900

De Gemeente verbindt zich om vooruitlopend op de formele overdracht van het beheer en onder-

houd met ingang van 1 juli 2005 reeds het feitelijk onderhoud van waterstaatswerken ten behoeve

van het Rtjk te zullen uitvoeren

De Gemeente verbindt zich voorts om te alien tjde vrije toegang tot de verharde strandovergangen
te verlenen aan medewerkers en materiee van de Rijkswaterstaat diens onder aannemers en diens

eventuele rechtsopvolgers als onderhoudspiichtige van waterstaatswerken op Terschelling

1

2

3

206195 0197



DE VERGOEDINC VOOR BEHEER DERHOUD

Artike 4

1 Het Rijk geeft bij overdracht in beheer en onderhoud van de wateretaatswerken aan de Gemeente

een eenmalige vergoeding ter grootte van € 4 480 000 VIER MIUOEN VtERHONDERDTACHTIG

DUIZEND EURO

2 De in het 1 lid genoemde vergoeding zal in idn termijn worden betaald en wel uiterlijk 30 Juni 2005

nadat de Gemeente daartoe bij de Rijkswaterstaat een dedaratie heeft ingediend Bij latere betaling
heeft de Gemeente recht op een rentevergoeding tegen het wettelijk percentage met ingang van de

dag volgend op de dag waarop de betaling had moeten geschieden
3 De dedaratie dient te worden gezonden aan de Afdeling Bedrijfsvoeringsdiensten {Financiele Admini-

strate van Rijkswaterstaat Noord Nederland Postbus 2301 8901 JH Leeuwarden onder vermelding
van het overeenkomst nummer CNN 4899

4 Op de in het eerste lid genoemde vergoeding zijn reeds in mindering gebracht de vergoeding voor de

overdracht aan de Gemeente van de eigendom van de in artike 14 genoemde werken objecten

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD

Artikel 5

Door en voor rekening van het Rijk zullen in het jaar 2005 nog de volgende werkzaamheden worden uit

gevoerd
a het reguliere onderhoudsbaggerwerk in de rijkshaven
b de reparatie van de damwand ter plaatse van de aanleginrichting aan de Veerboolkade

PERSONEEL

Artikel €

1 Onder het Sociaal Statuut wordt in deze overeenkomst verstaan het Sociaal Statuut Decentralisatie

Beheer Natte Waterstaatswerken dat ais bijiage 4 bij deze overeenkomst is gevoegd en hiervan deel

uitmaakt

2 De definities en begrippen zoals vastgelegd in het Sociaal Statuut zijn op de arttkelen 6 t m 9 van

toepassing

Artikel 7

Partijen accepteren het Sociaal Stahiut en zullen het daarin gestelde naleven

Artikel 8

1 Met inachtneming van het daaromtrent in het Sociaal Statuut gestelde garandeert de nieuwe beheer

der dat de bij de beheersovergang betrokken personeelsleden uitgaande van de in bijiage 5 van deze

overeenkomst genoemde functionarissen die op 1 juli 2005 bij de oude beheerder in dienst zijn
door de nieuwe beheerder in dienst worden genomen

2 De oude beheerder biedt namens de nieuwe beheerder het personeeislid een functie bij de nieuwe

beheerder aan Dit aanbod betreft een functie

a die het personeeislid in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden redelijkerwijs kan

worden opgedragen
b die zoveel mogelijk overeenkomt met de functie van het personeeislid in dienst bij de oude be-

heerder

c die aangegaan wordt onder arbeidsvoorwaarden die in hun gehee beschouwd niet ongunstiger

zijn dan die welke voor het personeeislid golden uit hoofde van zijn dienstverband bij de oude

beheerder op de dag voorafgaande aan de overgangsdatum
3 De nieuwe beheerder stelt in overeenstemming met de oude beheerder in de periode voor de fae

heersovergang de arbeidsvoorwaarden en eventuele overgangsvoorzieningen vast
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Ar^ket 9

De oude beheerder verbindt zicb om in de periode tussen de ondertekening van deze overeenkomst en

de datum van overgang in beheer en onderhoud nieuwe aansteilingen c q wtjzigingen in de bestaande

aanstellingen van personeelsleden die direct of indirect bij bet waterstaatswerk betrokken zijn niet door

te voeren dan na overleg met de nieuwe beheerder

PRIVAATRECHTELUKE CEVOLGEN

Artikef 10

Het Rijk vrijwaart de Gemeente voor aanspraken van derden tot vergoedtng van schade ontstaan ten

gevolge van een feit dat zich voor de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit heeft voor

gedaan en dat is toe te rekenen aan het Rijk

Artikel 11

Wijzigingen van deze overeenkomst of aanvutlingen daarop zijn rechtsgeldig indien en voorzover deze

schnftelijk tussen parttjen zijn overeengekomen
Indien een of meer bepatingen van deze overeenkomst nietig of niet rechtsgeldig verklaard worden zul

len de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven Partijen zullen over de bepalingen
welke nietig zijn of niet rechtsgeldig verklaard worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling
te treffen in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft

Artikel 12

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht

Artikel 13

1 Elk geschil betreffende de totstandkoming de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of van

nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien alsmede elk ander geschil terzake van of

in verband met de overeenkomst hetzij juridisch hetzij feitelijk geen uitgezonderd zal door de be

voegde rechter te s Gravenhage beslecbt worden

2 Een geschil Is aanwezig indien een der partijen zulks stelt

3 indien een der partijen stelt dat er sprake is van een geschil als bedoeld in het eerste lid dient deze de

andere parti onverwijld hiervan schriftelijk in kennis te stellen Partijen zullen zich inspannen om het

geschil in der minne te beslechten

EtGENDOM

Artikel 14

1 Het Rijk bevordert dat de eigendom van de waterstaatswerken aan de Gemeente wordt overgedra
gen uitsluitend voor zover dat berust bij de ministeries van Financien en van Verkeeren Waterstaat

2 Daarbij zullen tevens de volgende onroerende zaken door het Rijk aan de Gemeente in eigendom
worden overgedragen
a het veerhaventerrein {Inclusief onderhoud

b de jachthaven blote eigendom
c het kantoor met garage Willem Barentszkade 26

d de woning met garage Willem Barentszkade 26a

e de loods Willem Barentszkade 43a

f het opslagterrein aan de Dellewai

3 Ten aanzien van de in het 2 lid onder a genoemde veerhaventerrein wordt het voorbehoud ge

maakt dat de eigendom hiervan slechts zal worden overgedragen indien en voor zover dit in de toe
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\

komst niet nodig mocht zijn oi

veerdienst

4 De eigendomsoverdracht vindt plaats op de voeE van de als bijiage 6 bij deze overeenkomst gevoeg
de modelakte De Gemeente is op de hoogte van de voorwaarden die het Rijk aan de eigendoms-
overdracht wenst te verbinden

5 Partijen verbinden zich om binnen drie maanden na ondertekening van deze overeenkomst de nodige
initiatleven te nemen c q medewerking te verlenen met het oog op de eigendomsoverdracht van de

wraterstaatswerken biJ notarleie akte

tbmen tot een andere juridische status bijv concessie voor de

ONTBINDENDE BEPALtNC

Deze overeenkomst vervait onmiddellijk als de minister van Verkeer en Wateretaat of de raad van de ge-

meente Terscheiling daaraan hun goedkeuring onthouden

ONDERTEKENING EN BIJUGEN

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend te

Leeuwarden 27 aprl 2005 Terscheiling 27 april 2005

DE HOOFDINCENIEUR DIRECTEURVAN RIJKS

WATERSTAAT NOORD NEDERLAND

DE LOCO BURCEMEESTER VAN DE GEMEENTE

TERSCHELLING

1

10 2e
10 2e

CTr J R Hooglanj}^ W de Haan10 2e 10 2e

10 2e

Bijiagen
1 t m 3 tekeningen met aanduiding waterstaatswerken artikel 1

4 Sodaal Statuut arb kel 6

5 Overzicht van de functionarissen die bij de overdracht van de objecten betrokken zijn {artikel 8

6 modelakte eigendomsoverdracht artikel14
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Vaststellingsavereenkomst nr 31120372 d d 28 juni 2016

Finandeel Terschelling
Het uitgangspunt voorde terugkoopmethode van het concessiegerelateerde areaal zljn de

finandele overeenkomsten afspraken uit 2005

Damwanden

Afkoopsom rendement x jaar uitgaven Terugkoopsom

Over te dragen naar RWS ^|°E§’^Tieter
Priis per meter 2005 |iOK^

10 2b K€
10 2b

Rendement vand0 2biis gecorrigeerd naar{l0 2b]vanweqe perlode 2005 2016 i p v

eeuwigdurende afkoop intentie in 2005

Uitgaven In de perlode 2005 2016 bedraagt K«0O 2 5

10 2b K€ 10 2b

Veerhaventerrein

Methode overdracht RWS Gemeente 2005

Totale iaarliikse vaste onderhoudskosten afkoopfactor Totale afkoopsom
K€ 0 2|| [i0 2^ K€| 10 2b |

Methode overdracht Gemeente RWS vanaf 2017

af te kopen veerhaven terrein x totale afkoopsom GWW index

Af te kopen veerhaventerrein 41o 2i|i
GWW index 2005 2015 i p v 2016 indexen worden pas later bekend [ °^

KC 0 2b10 2b

Gederfde huur en

In 2005 door RWS K

eigendommen terminal veerterrein Door ultbtijven eigendomsoverdracht heeft gemeente deze

inkomsten mtsgelopen en zljn bij het Rijk gebleven RVB

pachtinkomsten
|lOK2b| noehouden op afkoopsom vanwege toekomstige inkomsten

Vopcfitel inqehouden afkoopsom corrfgeren GWW Index

KP0K2bXt0^ K€l0 2b

Liggelden
In 2005 door RWS K€ ^i0 2b| K€ 0 2b ip^o 2b ingehouden op afkoopsom vanwege toekomstige
inkomsten liggelden Hiervan is een deel t b v liggelden Doeksen Kgo 2i|]

Voorstet correctie i0 2b afkoopfactor inkomsten afgelopen 11 jaar
10 2b

Totale financien

Damwanden

Veerhaventerrein

Correctie inkomstenderving

Liggelden
Totaal

10 2b

1 190

10 2e

Ministerie van Infrastructuur Milieu

Paraaf

Geme

Paraaf
KChelling

10 2e 10 2e

10 2e
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10 2eVan

Aan 10K2e

Motfitnr^
Getekende stukken

donderdag 14juli 2016 12 00 23

Overeenkomst Staat en aemeente Ameland waterstaatswerken pdf

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen
Billaden overeenkomst Staat en oemeente Ameland waterst5atswerkeri pdf

Goedemorgen

Hierbij de getekende en gescande stukken en bijiagen retour

Met vriendelijke groet

10 2e

Gemeente Ameland

T 0519 555 555

E Ql0K2eOameland nl

I www ameland nl
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Rijkswacerstaat
Ministerie van Infrasavctuuren Milieum

Retouradfes Pnstbus 2232 3Sfla GE Utrecht

RWS BEDRI3FSINFORMAT1B

College van burgemeester en wethouders

van Ametand

Postbus 22

9160 AA Hotium

RIjtuwDterstaat
Noortl—Nederland

Zuideralngel 3

6911 AV Leeuwarden

Posttius 2232

3500 GE Utrecht

T 088 797 99 00

F 069 797 94 12

www dikswaterstaat nl

Contactperaeon

10 2e

Tl l 10 2el
10 2e lairws nl

Datum 12jul12016

Onderwerp Vaststellingsovereenkomst tussen de Staat en de

gemeente Ameland betreffende de afVvikkellng elgendom
beheer en onderhoud van diverse waterstaatswerken

□n kenmerh

RWS 2016 29919

Bljlage n

7

Geacht college

Bijgaand doe ik u ter ondertekening toekomen twee exemplaren van een

Vaststellingsovereenkomst met bijbehorende bijlagen tot overdracht aan de

gemeente Ameiand van bet elgendom beheer en onderhoud van de losstoep en

het opslagterrein In de Ballumerbocht het fletspad door de dulnen lopend
vanaf de zuidzijde van het Hollumer bos tot de Oerderdulnen de

vuurtoren 36 strandovergangen en de veerdam met bijbehorende werken

waartoe tevens behoren de verhardingen op het openbare gedeelte
butten de hekken de oeververdedigingen glooiingen en damwanden

en een gedeelte aangrenzend water

Deze Vaststellingsovereenkomst Is een uitvioeisel van eerdere afspraken tussen

de Staat en uw gemeente zoals overeengekomen In de overeenkomst met

kenmerk NN 4836 d d 12 december 2004 en overeenkomst met kenmerk NN

4913 d d 23 mei 2005

Voor de verdere Inhoud van de reeds door mlj ondertekende

Vaststellingsovereenkomst verwtjs Ik naar de bijlagen behorende bij deze brief

Graag ontvang Ik na ondertekening wn exemplaar van de

Vaststellingsovereenkomst inclusief bijlagen retour Het andere exemplaar kunt u

behouden

Hoogachtend

DE MINISTER VAN INFR^gT^CTUUR EN MILIEU

namens deze 10 2e

o 2e i^oofdiiiyeiifeuf dii txLeur

Ryjffiwaterstaat Noord flederland

10 2e

RWS BEDRUFSINFORMATte Paglna 1 van 1
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RijkswBterstaat
Mintstfrfe van n^sjroauurfn Milm

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

DIRECTORAAT GENERAAL RUKSWATERSTAAT

Noord Nederland

Vaststellingsovereenkomst ex 7 900 BW e vO
tussen de Staat en de gemeente Ameland

betreffende de afwikkefing eigendom beheer

en onderhoud van werken en gebteden gelegen
over en langs het veei iaventerreln ter plaatse
van de kadastrale percefen Nes sectie E

nummer 43 en sectie F nummers 494 515

516 517 SIS 519 520 en 521 het

opslagterreln en de losstoep Ballumerbocht

kadastraal bekend gemeente Batium sectie H

nummer 696 en gemeente Nes sectie E

nummer 40 het fietspad door de dutnen

lopend vanaf de zuidzijde van Hollum tot de

Oerderduinen en 36 strandovergangen

Nr 31120729

Met diverse tekeningen zie bijlagen
12juli 2016

DE ONDERGETFKENDFN

1 De Minister van Infrastructuur en Milieu handelend in hoedanigheid van

bestuursorgaan en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van het Rijk der Nedertanden

gezeteld te s Gravenhage in overeenstemming met Het besluit mandaat voJmacht

en machtiging Rijkswaterstaat 2013 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

Hoofdlngenieur directeur van Rijkswaterstaat Noord Nsderland de heer Ir SJ Poef

hiema te noemen het Rijk

en

2 De gemeente Ameland ten deze overeenkomstig artikel 171 Gemeentewet

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester de heer A de Hoop hiema te

noemen de gemeente

samen te noemen partijen

OVERWEGENDE DAT

• Het In het kader van het streven naar decentrallsatie van het beheer van de

zogenoemde natte waterstaatswerken’ door het Rijk wenselljk werd geoordeeld om

tot Dverdracht in beheer en onderhoud van de desbetreffende waterstaatswerken aan

een lagere overheid over te gaan
• Het bij overdracht In beheer en onderhoud wenselljk Is dat tevens de eigendom wordt

overgedragen
» Partijen in juli 2004 zijn overeengekomen als uitwerking van de Intentieverklaring

zeeverkeersposten d d 12 juli 2004 tot het maken van afspraken over de overdracht

in eigendom beheer en onderhoud van diverse waterstaatswerken

• Partijen hiertoe op 12 december 2004 en 23 mei 2005 bij overeenkomst NN 4836 en

overeenkomst NN 4913 zijn overeengekomen het beheer onderhoud en de eigendom
van de losstoep en het opslagterreln in de Ballumerbocht het fietspad door de duinen

lopend vanaf de zuidzijde van het Hollumer bos tot de Oerderduinen de vuurtoren

35 strandovergangen en de veerdam met bfjbehorende werken waartoe tevens

behoren de verhardingen op het openbare gedeelte {buiten de hekken de

oeververdedigingen glooiingen en damwanden en een gedeelte aangrenzend water

aan de gemeente over te dragen
• De gemeente medewerking zal verienen aan een spoedige eigendomsoverdracht van

voornoemde waterstaatswerken

• De overdracht van de eigendom van de genoemde waterstaatswerken In deze

vaststellingsovereenkomst verzorgd wordt door hat Rijksvastgoedbedrijf RV^ De i0 2e

10 2e

10 2e

Overeenkomst RWS 2016 29919
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kosten die gemoeid zljn met de overdracht van eigendom voor rekening zijn van het

RIjk en de gemeente op de hoogte Is van de voorwaarden die het Rfjk aan de

elgendomsoverdracht wenst te verbinden
• Het RIjk met ingang van 1 december 2006 zijnde de datum van inwerkingtredlng van

het Konfnklijk Eeslult d d 27 oktober 2006 fnr 06 003896 aan de gemeente het

beheer en onderhoud van voornoemde waterstaatwerken formeel heeft

overgedragen
• De gemeente vooruitlopend op de formele overdracht van het beheer en onderhoud

met ingang van 1 januari 2005 het beheer en onderhoud van voornoemde

waterstaatswerken ten bahoeve van het Rijk uitvoert maar de elgendomsoverdracht
van deze werken met ultzondering van de vuurtoren formeel nog ntet is

geelTectueerd
• Het Rijk bij overdracht in beheer en onderhoud van de voornoemde waterstaats-

werken indusief personeel een afkoopsom in de vorm van een gekapitaliseerde
vergoedlng voor overname door de gemeente van het beheer en onderhoud indusief

personeelskosten verminderd met de waarde van de aan de gemeente over te

dragen eigendommen aan de gemeente heeft verstrekt van € 3 354 000 zegge drie

miijoen driehonderdvierenvljftigduizend euro en een eenmallge vergoedlng voor

achterstallig onderhoud van de asfaitverharding op de veerdam van € 240 000

zegge tweehonderdenveertlgduizend euro

• De gemeente een eenmallge vergoedlng voor eigendom van de vuurtoren het daarblj
behorende gedeelte van een perceel grond en het opslagterreln in de Baliumerbocht

het Rijk heeft verstrekt van € 678 000 zegge

zeshonderdenachtenzeventigduizend euro

• In betreffende overeenkomst NN 4836 artlkei 8 is bepaald dat de gemeente zich

verblndt mee te werken aan een elgendomsoverdracht van een gedeelte n van de

veerdam aan het Rfjk indien en voor zover dat in de toekomst nodIg mocht zfjn om te

komen tot een andere jurldlsche status bijvoorbeeid concessle voor de veerdienst
• Aan deze elgendomsoverdracht door de gemeente geen voorwaarden zullen worden

verbonden die uitgaan boven hetgeen in de gegeven situatle redelijk en billijk Is te

achten
• De Minister van Infrastructuur en Milieu bIJ besluit van 24 met 2011 de

Vervoerconcessie Waddenveren Cost IENM BSK 2011 78469 heeft vastgesteld
hetwelk op 18 april 2014 onherroepelijk Is geworden Staatscourant 15 mel 2014 Nr

13970

• Gezien de nleuwe inzichten het wenselijk is dat partijen komen tot nieuwe afspraken
omtrent afbakenlng van het beheer en onderhoud overdracht van eigendom en

finanden daarblj invulltng gevend aan genoemd artlkei 8 van overeenkomst NN

4836
• Partijen ter beSindiging c q voorkoming van de onzekerheid of potentieel geschil

rondom de beheersItuaUe bij het veerhaventerrein onderhavige vaststellingsovereen
komst wensen te siuiten de gemaakte afspraken op ambtelijk en bestuurlijk niveau

schriftelijk wensen vast te leggen en door de gemeenteraad van de gemeente te laten

bekrachtlgen
• Met het slulten van deze vaststellingsovereenkomst de overeenkomst NN 4836 en

overeenkomst NN 4913 komen te vervailen

aan

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

a De eigendom van de niet openbare gedeelten van het veerhaventerrein het

concessiegerelateerde gedeelte van de veerhaventerrein dat blnnen de hekken is

gelegen indusief de bijbehorende damwanden en het aangrenzende water en

een gedeelte van de kop van de veerdam blljfl gelegen bij het Rijk Er zal geen

elgendomsoverdracht van dit deel meer plaatsvtnden
b Het waterstaatkundig beheer en onderhoud waaronder in deze overeenkomst

wordt begrepen het beheer in het kader van de Waterwet en de Scheepvaart
verkeetswet c a van de niet openbare gedeeften van het veerhaventerrein het

concessiegerelateerde gedeelte van het veerhaventerrein dat binnen de hekken is
J 10 2e |
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geiegen Inclusief de bijbehorende damwanden het aangrenzende water en een

deeJ van de kop van de veerdam zoals aangegeven op tekening 31 02 Veerdam

Ameland d d 21 juni 2016 bijiage 1 wordt door de gemeente overgedragen aan

het Rijk
c De gemeente houdt met betrekking tot deze overeenkomst In waterstaatkundig

beheer en onderhoud waaronder het wegbeheer zoals aangegeven op tekening
Wegbeheer in openbare ruimte d d 22 junI 2016 bijiage 2 het openbare
gedeelte van het veerhaventerrein incluslef het aangrenzende water en indusief

een deel van de kop van de veerdam zoals aangegeven op tekening “31 02

Veerdam Ameland d d 21 juni 2016 bijiage 1

d} De losstoep en het opslagterreln in de Ballumerbocht het fietspad door de duinen

lopend vanaf de zuidzijde van het Holtumer bos tot de Oerderduinen en 36

strandovergangen worden voor zover het hier Rljkselgendqmmen betreft door

het Rijk aan de gemeente in elgendom overgedragen
e De gemeente verkrljgt anders dan gesteld in overeenkomst NN 4913 een

uitbreiding van het aan de losstoep grenzende water in de Ballumerbocht in

elgendom en waterstaatkundig beheer overgedragen zoals afgebeeld op tekening
Ballumerbocht Ameland d d 13 jun 2016 bijiage 3

0 Artikel 3 5 lid 4 van de Waterregeling zal overeenkomst g hetgeen In deze

vaststellingsovereenkomst is overeengekomen worden gewijzigd De

waterstaatkundige begrenzingen bepalen de wettelijke verantwoordeiijkheden

ZULK5 GE5CHIEDT QWDER DE MAVOLGENDE VOORWAARDEM EW BEDINGEM

Artikel 1 Tekening en beheergebieden
Partljen verklaren met de volgende tekening en In te stemmen

1 Het aan het Rijk en de gemeente toekomende deel van het waterstaatkundig beheer

op het veerhaventerrein Is aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende

tekening 31 02 Veerdam Ameland d d 21 juni 2016 bijiage 1

2 Het aan de gemeente toekomende deel van het wegbeheer op het veerhaventerrein is

aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende tekening Wegbeheer in

openbare ruimte d d 22 juni 2016 bijiage 2
3 Het aan de gemeente toekomende deei van het waterstaatkundig beheer van de

vaargeui naar de Ballumerbocht en het vaarwater ter plaatse van de losstoep is

aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende tekening Ballumerbocht

Ameland d d 13 juni 2016 bijiage 3

4 Het aan de gemeente toekomende deel van het elgendom beheer onderhoud van

de fietspaden en strandovergangen is aangegeven op de bij deze overeenkomst

behorende tekenlngen
StrandovergangFietspadOl t m 26 d d 19 oktober 2015 bijiage 4

“AmelandStrandovergangOl t m 07 d d 12 oktober 2015 bijiage 5

Artikel 2 Aanpassing elgendom
1 De grenzen van de omschreven beheergebieden komen nlet overeen met de huidige

eigendomsgrenzen Dit geeft aanleidlng tot het wljzigen van de bestaande

eigendomsgrenzen onder het adagium elgendom voigt beheer Er vindt derhalve

een elgendomsoverdracht plaats naar aanleidlng van deze overeenkomst Het laten

inmeten van de over te dragen gronden op het veerhaventerrein en het formed

regelen van de elgendomsoverdracht middels het Rljksvastgoedbedrljf geschiedt door

en voor rekening van het Rijk De gemeente verbindt zlch hieraan alte vereiste

medewerking te verlenen

2 De overige op basis van genoemde overeenkomsten NN 4836 en fJN 4913 over te

dragen eigendommen ztjn Inmiddels of worden nog overgedragen voor zover het hier

Rijkseigendommen betreft

3 Elgendomsoverdracht vindt plaats per 1 januari 2017 en geschiedt om niet
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Artikel 3 Formeel wettelQke beheeroverdracht

1 De gemeente stemt bij dese In met de formeel wettelijke beheeroverdracht op basis

van de Waterwet Waterbeslult en de kaarten blJ de Waterregeling Het Rijk neemt

daartoe het initiatief

2 De foimeel wettelijke beheeroverdracht vindt plaats per 1 januart 2017 Tot die

datum geldt hetgeen Is overeengekomen omtrent beheer en onderhoud van de in de

overeenkomsten NN 4836 en NN 4913 benoemde waterstaatswerken

3 Het Rljk wordt alsdan Bevoegd Gezag Bevoegde Autoritelt op grond van de Waterwet

Scheepvaartverkeerswet en Binnenvaartpolltiereglement voor hetgeen op 1 januari
2017 In beheer Is overgedragen

Artikel 4 FInancleel

Partijen komen gezien onderstaande overeen dat de temgoverdracht In beheer en

onderhoud alsmede de eigendomsoverdracht om nlet plaatsvindt Partijen zljn elkaar

over en weer derhalve geen geld verschuldigd
1 Het ultgangspunt voor de terugkoopmethode van het concessiegerelateerde areaal

zljn de financlele afspraken uit 2004 Overeenkomst NN 4836

2 Veerdam

In 2004 Is het niet openbare gedeelte van de veerdam voor € 0 00 euro afgekocht
aan de gemeente aangezien de afkoopsom voor beheer en onderhoud is verminderd

met de waarde van de aan de gemeente over te dragen eigendommen Blj de terug
overdracht van het nlet openbare gedeelte van de veerdam naar het Rtjk wordt

dezelfde methodiek gehanteerd door deze om te draalen Dit betekent dat er voor de

terugoverdracht ook geen afkoopsom hoeft te worden betaald doorde gemeente aan

het Rijk

Artikel 5 Toestemming
1 Blj beheer en onderhoudsdaden die van invioed zljn op een of meer onderdelen

van het werk in elkaars beheersgebleden dan wel direct daaraan grenzend treden

partijen vooraf in overleg met elkaar

2 Indlen partijen ten behoeve van het te verrichten beheer of onderhoud toegang nodIg
hebben tot een onderdeel van het beheersgebied van of direct grenzend aan dat

van de andere partlj dan geldt onderhavige overeenkomst als de privaatrechtelijke
toestemming daartoe Eventueel benodlgde publiekrechtelljke toestemming zal

worden verleend mits de toepasselljke wettelijke voorschriften zich hlertegen nlet

verzetten

3 Van de door partijen te houden besprekingen waarbij belangen of een onderdeel

van het werk In het beheersgebied van de andere party of direct daaraan

grenzend betrokken zljn zai de andere party tljdlg in kennis worden gesteld om

desgewenst hierbij aanwezlg te kunnen zljn
4 Indlen een van de situatles zoals omschreven in lid 1 tot en met 3 zich voordoet

zulien partijen zich eveneens houden aan de eventueel door de andere partlj zijnde
de beherende partlj van het betreffende onderdeel opgelegde regels en voorschriften

Artikel 6

Een aantal onderdelen uit de overeenkomsten NN 4836 en NN 4913 zljn onverminderd

van beiang en worden onderetaand opgesomd en hiermee opnieuw overeengekomen
1 De vaargeul naar de Ballumerbocht en het vaarwater ter plaatse van de iosstoep zaJ

door en voor rekening van het Rijk worden onderhouden op een diepte van 2 00 m

NAP tot 2 50 m NAP Het baggerviak zoals hler bedoeld is weergegeven op tekening
Ballumerbocht Ameland d d 13 junl 2016 bljlage 3

2 De over te dragen fietspaden hebben een breedte van ca 2 meter en zuilen Incluslef

een strook van gemiddeld 1 25 meter aan weerszijden van het pad afhankelijk van

de situatie ter plekke in elgendom beheer en onderhoud worden overgedragen
totaal 4 5 meter De exacte ligging van de fietspaden is weergegeven op de

tekeningen behorende blj de eigendomsoverdracht
10 2e|
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3 Het beheer en onderhoud van de strandovergangen omvat een gebied van ca 10

meter tenzij anders aangegeven op de tekeningen behorende bij de eigendoms
overdracht Tot het onderhoud van de strandovergangen behoort het zo nodig
herprofileren het zo nodig verleggen van stekonplaten het onderhoud aan de

afrastering het onderhoud aan hekwerken en het opruimen van afval

4 Oe gemeente zal indlen gewenst een gedeelte van het in de nabljheld van de iosstoep
gelegen opslagterrein kadastraal bekend gemeente Ballum sectle H nr 696 zoals

aangegeven op tokening Ballumerbocht Ameland d d 12 oktober 2015 bijiage 6

beschikibaar stellen aan het Ri|k voor de opslag van een minimale werkvoorraad

materiaal dan we daarvoor een alternatieve gelegenheid aanbleden

5 De gemeente werkt er aan mee dat het RIjk de in de vuurtoren aanwezige
apparatuur ten behoeve van de zeeverkeerspost en het markeringsiicht en alles wat

daartoe in de meeste brede zin toe behoort of wat daarvoor in de plaats zat komen

nu en In de toekomst zodanlg zal kunnen gebrulken als nodig is voor het functioneren

als niet bemenste zeeverkeerspost Hiervoor is het Rijk geen vergoedlng verschuldigd
aan de gemeente

6 De gemeente verleent ongehinderd toegang aan de medewerkers van het Rijk belast

met onderhoud en instandhouding enz van de In de toren aanwezige apparatuur en

stelt daartoe de nodige sleutels beschikbaar en meldt tijdig eventuele wijziglngen van

de toegang
7 Eventuele storingen aan de verlichtingsinstallatle zullen door de gemeente te alien

tijde direct nadat zij daarvan kennis heeft gekregen worden gemeld aan het Rijk
6 De door het Rijk gebruikte delen van de toren zullen door de gemeente niet voor het

publiek worden opengesteld
9 De kleursteliing van de toren mag niet worden gewijzigd deze is als zodanlg vermetd

in de lichtenlijst voor de scheepvaart
10 De gemeente mag de vuurtoren niet zonder toestemmlng van het Rijk doorverkopen

aan derden

11 Voor de aanwezige nutsvoorzieningen zuilen voor rekening van het Rijk geschelden
systemen met eigen meters worden aangelegd

Artikel 7 ToegangsgeuI Jachthaven

Het Rijk verbindt zich de toegangsgeul tot de jachthaven oude veerdam zolang de

jachthaven als zodanlg in stand blijft en voor zover deze toegangsgeul gezien de grens
van het waterstaatkundig beheer voor rekening van het Rijk komt op de huldige diepte
te zuilen onderhouden

Artfkef 8 Ontbinding en toepasselijk recht

1 Op deze vaststeflingsovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing
2 Nadat de vaststellingsovereenkomst over en weer correct is nagekomen doen Partijen

reeds nu voor alsdan afstand van eventueJe rechten om de vaststellingsovereenkomst
door middel van ontbinding opzegging vernietiging of anderszins te beSindigen
respectievelijk te vernietigen

Artikel 9 Vrijwaring aansprakelijkheid
1 Partijen doen afstand van alle aanspraken welke zlj jegens elkaar zou kunnen doen

gelden wegens schade door hen geleden ten gevoige van de uitvoering van

onderhavige overeenkomst behoudens opzet of grove schutd

2 Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden tot vergoedlng van schade

geleden ten gevoige van de uitvoering van onderhavige overeenkomst behoudens

opzet of grove schuld

10} 2e
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Artikel 10 Slotbepaling
1 Nadat de vaststellingsovereenkomst over en weer correct is nagekomen vervallen de

overeenkomsten NN 4836 en NN 4913 en komt hetgeen in deze vaststellingsovereen
komst is bepaald daarvoor in de piaats

Z Partijen hebben na effectuerlng van hetgeen in deze vaststellingsovereenkomst
is vastgetegd nlets meer van elkaar te vorderen Zij verlenen elkaar derhalve

finale kwijting
3 Deze overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring van de

gemeenteraad

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend

^ U I ntif I nOKZe

Datum
v ^

HandtPkpnlng

10 2e

10 2e

2 De gemeente
Piaats

Datum c
^

Handtekening

10 2e

10 2e

10 2e

Bijlageni io 2e

1 Tekening met kenmerk 31^2 Veardam Ameland

Z Tekening met kenmerk Wegbeheer in openbare ruimte d d U juni ZCiIt f2

3 Tekening met kenmerk Batiumerbocht Ameland d d l3JuiH ZQ16 tz 3 t i

4 Tekeningen met kenmerk StrandovergangFletspadOl t m 26 d d 19 oktobar

2015

5 Tekeningen met kenmerk “AmelandStrandovergangOl t m 07 d d 12 juli 2016

6 Tekening met kenmerk Ballumerbocht Ameland d d 12 juli 2016
7 Financieel overzicht Ameland

d d 21 juni 2016

De bljiage n maken onderdeel uit van deze overeenkomst
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Vergoeding eigendon Vergoeding asfaltTotaalOvereenhomst NN 4836 d d 12 07 2004 Afkoop B O

Een fletspad van circa 24 km lengte e 237 970e 237 970

€ 1 054 000 € ■552 H54

De veerdam blj Nes Inclusief de verhardingen

op het openbare gedeelte buiten de hekken

Afkooppersoneel
NIet openbare dee veerdam

Subtotmal

C 501 146

€ 1 560 884€ 1 560 884

296 856 € 296 856e e

C 2 300 000

y ergoeding herstel asfalt veerdam 240 000 € 240 000e

Subtotaal C 2 540 000

500 000 IAankoop vuurtoren door gemeente € € SOO OOO

Totaal C 2 040 000

Overeenkomst NN 4913 d d 23 05 2005 Afkoop B O

Losstoep Balllumerbocht

Duinovergangen

Afkooppersoneel
Subtotaal

€ 400 000

438 000

216 000

C

e

C 1 0S4 000

Opslagterrein Reeweg Ballum vergoeding C

eigendom

178 000

Totaal 876 000C

10 2e
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Nota van Toelichting behorende bij de aanpassing van art 3 5 Waterregeling

Inleiding
In juli 2016 zijn er door het Rijk de HID van RWS NN namens de Minister van Infrastructuur en

Miiieu overeenkomsten gesioten met de gemeenten Terscheiiing resp Ameiand inzake de

terugoverdracht van een deei van het waterstaatkundig beheer van het veerhaventerrein resp
veerdam Aanieiding hiertoe vormde het op 18 aprii 2014 Staatscourant 2014 nr 13970

onherroepeiijk worden van de concessies voor de rederijen Terscheiiinger Stoomboot Maatschappij
B V en Wagenborg Passagiersdiensten B V

Historische context

Beheeroverdracht van de genoemde assets door het Rijk naar de desbetreffende gemeenten heeft

in 2006 piaatsgevonden bij Koninkiijke Besiuiten op basis van de Waterstaatswet 1900^ Dit naar

aanieiding van een herverdeiing van natte waterstaatswerken tussen Rijk provincies gemeenten
en waterschappen stuurgroep Brokx nat^ In het kort kwamen de beginseien en uitgangspunten
van de stuurgroep Brokx nat erop neer dat in het kader van de decentraiisatie van

waterstaatszorg het Rijk siechts die zorg dient uit te oefenen die ook uitsiuitend adequaat door het

Rijk kan worden behartigd Het Rijksbeheer beperkt zich in beginsel tot die waterstaatswerken die

behoren tot de hoofdsystemen en die bovendien van een zodanige schaai zijn en dynamiek
hebben dat aiieen het Rijk deze doeimatig kan beheren Op basis van het rapport van de

stuurgroep Brokx nat is destijds vanuit Rijkswaterstaat Noord Nederiand het initiatief genomen tot

het overdragen van natte waterstaatswerken in eigendom beheer onderhoud aan decentrale

overheden zo ook op Terscheiiing en Ameiand

Ten aanzien van Terscheiiing zijn er in 1998 en in 2005 twee overeenkomsten gesioten In de

overeenkomst uit 1998 werd het beheer en onderhoud van een waterkering op Terscheiiing aan het

Wetterskip Fryslan overgedragen In de overeenkomst uit 2005 werden de eigendom beheer en

onderhoud van onder andere de rijkshaven en enkele kades aan de gemeente overgedragen De

aanleginrichtingen voor de veerdienst werden uitgesloten van de overdracht Naast deze natte

waterstaatswerken was ook overeengekomen om enkele overtollig gestelde percelen onroerende

zaken in eigendom over te dragen De gemeente ontving voor de afkoop van het beheer

onderhoud van de natte waterstaatswerken een gekapitaliseerde vergoeding

De situatie voor Ameiand is vergelijkbaar met die op Terscheiiing In 2004 2005 en 2006 is een

drietal overeenkomsten met de gemeente gesioten In de overeenkomst uit 2004 worden onder

andere een fietspad de veerdam en een aantal andere natte waterstaatswerken in eigendom
beheer en onderhoud door de gemeente overgenomen De aanleginrichting van de veerdienst met

alles wat daarvan functioneel deei uitmaakt blijft in eigendom beheer en onderhoud bij het Rijk
De gemeente ontving hiervoor eveneens een gekapitaliseerde vergoeding

Heroverweging
Het onherroepeiijk worden van de concessies van bovengenoemde rederijen in 2014 vormde de

aanieiding om de beheeroverdrachten van 2006 te heroverwegen met als uitgangspunt betreft

het hier een hoofdsysteem en is er sprake van een zodanige schaai en dynamiek dat aiieen het

Rijk doeimatig kan beheren Het antwoord hierop iuidde bevestigend De betreffende objecten en

terreinen vormen namelijk een onmisbare schakel in de afhandeling van het personenvervoer

Redeneerlijn is dan ook geworden al hetgeen concessie gerelateerd is of daarvan

logischerwijs functioneel deei uitmaakt bijv aanleginrichtingen damwanden veerhaventerreinen

terminals behoort in eigendom beheer en onderhoud van het Rijk te zijn

Welke consequenties deze heroverweging heeft voor de vaste wai Hariingen Holwerd en

Lauwersoog Vlieland en Schiermonnikoog is thans nog onderwerp van gesprek maar

Terscheiiing en Ameiand vormen de opmaat

Aanpassing art 3 5 Waterregeling
Bovenstaande leidt ertoe dat er in de leden 1 en 4 van artikel 3 5 Waterregeling een uitzondering
gemaakt moet worden voor het openbare niet concessie gerelateerde deei van het

veerhaventerrein resp veerdam Deze onderdelen vallen niet onder het waterstaatkundig beheer

van het Rijk de overige onderdelen wel De kaarten behorende bij de Waterregeling zijn

dienovereenkomstig aangepast

1
Terscheiiing bij KB van 20 10 2006 nr 06 003786 Ameiand bij KB van 27 10 2006 nr 06 003896

^
Eindrapport Stuurgroep Decentraiisatie Beheer van Natte Waterstaatswerken februari 1991
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AANPASSING ARTIKEL 3 5 WATERREGELING m i v 1 1 2017

1 De volgende onderdelen van en de inliggende kunstwerken binnen het oppervlaktewaterlichaam

Waddenzee op Terschelling zijn niet in beheer bij het Rijk

a de voormalige rijkshaven bij West Terschelling inclusief de keermuur iangs de Wiilem

Barentszkade de giooiingen Deilewai en Groene Strand de Westhavendam hoofd P de

Oosthavendam de kaden de ioskade Deilewai het opslagterrein de houten Steigers en de

Plaat het openbare niet concessiegerelateerde deel van het veerhaventerrein en de hiervoor

niet met name genoemde dammen

b de binnen de gemeente Terschelling gelegen zeven strandovergangen met bijbehorende

werken en voorzieningen en het parkeerterrein bij de strandovergang paal 18 Oosterend

2 De damwand en aanleginrichtingen van de veerdam op Schiermonnikoog en de

terreingedeelten die bij de veermaatschappij in pacht zijn met uitzondering van het

weglichaam op de veerdam en de verhardingen en taluds daarvan maken onderdeel uit van het

oppervlaktewaterlichaam Waddenzee en zijn in beheer bij het Rijk

3 De volgende onderdelen van en de inliggende kunstwerken binnen het oppervlaktewaterlichaam

Waddenzee te Harlingen zijn niet in beheer bij het Rijk

a de voormalige rijkshavenwerken te Harlingen bestaande uit de Voorhaven de Willemshaven

en de Nieuwe Willemshaven

b de tot deze havens behorende kunstwerken te weten de havendammen wegen kaden

waterkering steigers en kompaspaal en alle overige tot de haven behorende werken met

uitzondering van het kantonniersverblijf nabij de visafelag de aanleginrichting voor de

veerdiensten van Harlingen naar Terschelling en Vlieland de aanlegsteiger aan de

Zuiderhavendam en de drijvende steiger in de vluchthaven met de daarbij behorende opstal

4 De volgende onderdelen van en de inliggende kunstwerken binnen het oppervlaktewaterlichaam

Waddenzee te Ameland zijn niet in beheer bij het Rijk

a het openbare niet concessiegerelateerde deel van de veerdam bij Nes Ameland a de

losstoep in de Ballumerbocht

b het fietspad door de duinen lopend vanaf de zuidzijde van het Hollumerbos tot de

Oerderduinen

c de binnen de gemeente Ameland gelegen 36 strandovergangen met bijbehorende werken en

voorzieningen
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Datum
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Prioriteit

HBJZ

|f10K2e10 2e U HBJZ

FW Verzoektot wijziging waterregeling

maandag 10 oktober 2016 17 21 06

Memo aan DGRW wiiziainaen waterreaelinaen per 1 ian 2017 doc

Hoog

hier is het verzoek tot aanpassing waterregeling

Groet

■fOK2^

DGRWVan

Verzonden maandag 10 oktober 2016 17 12

Aan ll lQX2e P | l0_ 2e | I HBJZ

CC [
Onderwerp FW Verzoek tot wijziging waterregeling
Urgentie Moog

10 2e

10 2e1Q 2e 10K2e ] DGRW DGRW

Zie bijgaand verzoek van RWS tot aanpassing van de Waterregeling
Wat mij betreft akkoord

Pak jij dit op

Dank

10 2e

Van

Verzonden maandag 10 oktober 2016 14 38

Aan [
Onderwerp FW Verzoek tot wijziging waterregeling
Urgentie Floog

10 2e DGRW

^ DGRW10 2e

Geleidjij dit weer door

gr 10 2e

Verzonden met Good Work www hlackherry coni

Van 1 I0 2e HtBS I0 2e ^rws nl

Tlatiim maaTiflag 1 0 nkt 701 1 12 PM

Aan

Kopie

Onderwerp Verzoek tot wijziging waterregeling

10 {2e DGRW I0 2e giniinienm nl

BS 10 2e |@rws nlI0 2e

Beste I0 2e

In de bijiage vind je een overzicht van en een toelichting op de gewenste wijzigingen in de

waterregeiing per 1 januari 2017

Het overzicht is ingedeeld naar beheersgebied
Ik verzoek je deze wijzigingen door te zetten naar HBJZ^^5I1MII5I11 | | lQ 2e |
De digitale kaarten zijn al separaat bij HBJZ aangeleverd

Met vriendelijke groet

10 2e
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bestuursstaf RWS
10 2e

Koningskade 4

2596 AA Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

T 070 456 SO 80

F 070 351 83 35

www rijkswaterstaat nl

Contactpersoon

T at

memo Wijzigingen waterregeling per 1 januari 2017

Datum

oktober 2016

BesteCMUl

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

waterregeiing per 1 januari 2017

Wijziging kaartbijiagen Waterregeiing per 01 01 2017

• Apeldoorns Kanaai 6e pand kaarten 192 en 193 Waterstaatswerken

Waterkwaiiteit Waterkwantiteit

• Zwoile IJsseikanaai kaarten 193 en 194 Waterstaatswerken

• Fort Everdingen kaart 153 Waterstaatswerken en Waterkwaiiteit

• Noorderhaven Zutphen kaart 186 Waterstaatswerken Waterkwaiiteit

Waterkwantiteit

• Hoogwatergeui Veessen Wapenveid kaarten 190 191 en 192

Waterstaatswerken Waterkwaiiteit en Waterkwantiteit

• RWZI Brumtnen kaart 184 Waterstaatswerken en kaart 088 Waterbesluit

• Lent kaart 130 Waterstaatswerken

• Terscheiiing en Ameiand wijzigingen in leden 1 en 4 van art 3 5 en kaarten

273 268 269

• IJburg kaarten 176 F177

• Gennep kaarten 22 van waterregeiing en waterbesiuit

Waar nodig is eea bestuuriijk afgestemd In de bijiage vind een toeiichting Ik

verzoek je deze wijzigingen met spoed doorte zetten naar HBJZ

Vriendeiijke greet

10 2e

Pagina 1 van 3
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Toelichting wijzigingen waterregeling Bestuursstaf RWS

DatumWilziainaen in beheersaebied RWS Oost Nederland

In het beheergebied van RWS ON heeft RvR een aantal projecten zo goed als

opgeleverd hierdoor zijn een aantal wijzigingen in de beheergrenzen van RWS

ontstaan Daarnaast heeft de aanleg van de Noorderhaven in Zutphen

plaatsgevonden Bij het verwerken van de genoemde wijzigingen zijn verschillende

fouten in de kaarten ontdekt deze worden met deze wijziging hersteld Deze

wijzigingen zijn op de bijbehorende kaarten van de Waterregeling en het

Waterbesluit overgenomen

• Apeidoorns Kanaal 6e pand kaarten 192 en 193 Waterstaatswerken

Waterkwaliteit Waterkwantiteit

In 2013 is een deei van het 6e pand van het Apeidoorns Kanaal overdragen van

RWS ON naar het toenmalig Waterschap Veluwe

Deze overdracht heeft plaatsgevonden in het kader van Doelmatig Waterbeheer

De exacte contouren van de afspraken uit de overdracht zijn niet correct

overgenomen in de beheergrenzen dit is in deze ronde hersteld

• Zwolle IJsselkanaal kaarten 193 en 194 Waterstaatswerken

Bij een controle van de kaarten voor de beheergrenzen bieek dat de kaarten

waterkwantiteit en waterkwaliteit op dit moment al correct zijn
De grenzen van waterstaatswerken iiepen deels door het water deeis door

havens en deels over grondlichamen De grens waterstaatswerken is daarom in

deze ronde gewijzigd en loopt nu parallel met de grens van de primaire

waterkeringen van het waterschap Drents Overijsselse Delta

• Fort Everdingen kaart 153 Waterstaatswerken en Waterkwaliteit

De huidige grens loopt over de verkeerde kant van het fort betreft een fout uit

het bronbestand van 2009 van Deltares die recent ontdekt is

• Noorderhaven Zutphen kaart 186 Waterstaatswerken Waterkwaliteit

Waterkwantiteit

Betreft een binnendijks aangelegde haven die recent gerealiseerd is en in open

verbinding staat met de IJssel

• HoogwatergeuI Veessen Wapenveld kaarten 190 191 en 192

Waterstaatswerken Waterkwaliteit en Waterkwantiteit

Betreft wijzigingen nav een project in het kader van Ruimte voor de Rivier

• RWZI Brummen kaart 184 Waterstaatswerken en kaart 088 Waterbesluit

Betrefteen vrijstelling van de Waterwetvergunningsplicht voor de RWZI in de

RvR geuI van Cortenoever dit is geregeld in het kader van Ruimte voor de

Rivier

• Lent kaart 130 Waterstaatswerken

Betreft de aanwijzing van het vrijstellingsgebied in het Waterbesluit per 1 januari
2017 moet consistent in de Waterregeling overgenomen worden in lijn met de

afspraken die RWS ON met de gemeente Nijmegen gemaakt heeft

Pagina 2 van 3
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WiizlQinaen in het beheersaebied van RWS Noord Nederland

• Terschelling en Ameland wijzigingen in leden 1 en 4 van art 3 5 en kaarten 273

268 269

In de leden 1 en 4 van artikel 3 5 Waterregeling meet een uitzondering gemaakt
worden voor het openbare niet concessie gerelateerde deel van het

veerhaventerrein resp veerdam Deze onderdelen vallen niet onder het

waterstaatkundig beheer van het Rijk de overige onderdelen wel De kaarten

273 268 269 behorende bij de Waterregeling moeten dienovereenkomstig
worden aangepast

Bestuursstaf RWS

Datum

Wilzloinoen in het beheersaebied van RWS Midden Mederland

• Ijburg kaarten 176 177

Betreft het aanwijzen van een gedeelte van het Centrumeiland te IJburg als

vrijgesteld gebied van Waterstaatkundig beheer

Het Centrumeiland van IJburg is dusdanig gerealiseerd dat de

definitieve contouren zichtbaar zijn Vanaf begin 2017 gaat hier woningbouw

plaatsvinden Door de gemeente Amsterdam is de referentiekruinlijn van de

toekomstige dijk aangeleverd Over de overdracht van beheergebied kering

lopen gesprekken met de gemeente Amsterdam Waternet RWS NOV en lenM

Vooruitlopend op deze overdracht dit kan nog enkele jaren duren wil RWS

graag dat het gebied binnen de referentiekruinlijn vrijgesteld gebied en drogere

oevergebied wordt waarbij de prioriteit ligt op vrijgesteld gebied Zo hoeft RWS

niet voor de woningbouw op Centrumeiland watervergunningen te gaan verlenen

Wilziainoen in het beheersaebied van RWS Zuid Nederland

• Gennep kaart 22

Het terrein van AVG Heijen transport bouwstoffen is deels gelegen achter een

primaire dijkring l 250e van de Maas Het terrein is in de loop van de jaren

volledig volgebouwd en is deels stroom voerend Gezien de bedrijfsvoering is

het voor het bedrijf noodzakelijk dat er in het geel gearceerde gebied achter de

kering nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden Het betreffende gebied is

volledig volgebouwd en voor RWS niet meer relevant voor afvoer of

bergingscapaciteit Ook is deze locatie geen feitelijke belemmering voor het

vergroten van de afvoercapaciteit De wijziging moet zowel op de kaart bij het

Waterbesluit als bij de Waterregeling worden aangepast

Pagina 3 van 3
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10 2e iVan

Aan

Onderwerp

Datum

f10K2e^ 10 2e

FW aangepaste planning procedure wijzigen Waterregeling

maandag 10 oktober 2016 11 06 24

Hallo | 10 2e |
Hieronder de aanvullende toelichting bij Apeldoorns Kanaal en Zwolle IJsselkanaal

Is dit voldoende helder

Groet iQ 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e

Van io 2e | ON

Verzonden maandag IQ oktober 2Q16 1Q 4Q

Aan

Onderwerp RE aangepaste planning procedure wijzigen Waterregeling

] CD I iQ 2e BS1 Q 2e

Bests collega s

buiten verzoekVorige week was

Een korte toelichting

n daarom nu pas een reactie

Apeldoorns Kanaal

In 2013 is een deel van het 6® pand van het Apeldoorns Kanaal overdragen van RWS ON naar

het toenmalig Waterschap Veluwe

Deze overdracht heeft plaatsgevonden in het kader van Doelmatig Waterbeheer

De exacte contouren van de afspraken uit de overdracht zijn niet correct overgenomen in de

beheergrenzen dit is in deze ronde hersteld

Zwolle IJsselkanaal

Bij een controle van de kaarten voor de beheergrenzen bleek dat de kaarten waterkwantiteit en

waterkwaliteit op dit moment al correct zijn
De grenzen van waterstaatswerken liepen deels door het water deels door havens en deels

over grondlichamen De grens waterstaatswerken is daarom in deze ronde gewijzigd en loopt nu

parallel met de grens van de primaire waterkeringen van het waterschap DOD

Is dit voldoende toelichting
Met vriendelijke groet

iiUKZe

10 2e

nuM^e

lU {2e

Water Wegen Werken Rijl^waterstaat

10 2e

] CDVan [

Verzonden donderdag 6 oktober 2016 9 01

Aan

Onderwerp RE aangepaste planning procedure wijzigen Waterregeling

10 2e

BS 1Q 2e I ON10 2e
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Goedemorgen

^I0 2e| Is het gelukt om een aanvullende toelichting te schrijven
@jio 24 De deadline voor het aanleveren van stukken van 4 okt is inmiddels verstreken

wanneer stuur je het officiele verzoek aan DGRW HBJZ Of heb je dat al gedaan
Groet iP 2e I

Verzonden met Good Work www hlackherry cnm
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Van

Aan

T

jfCDI iUHZe ijpONVI
HRJZ T

lnOK2e10 2ey ]]fCD^ ^rnjK2e Pe1UH^6

10 2e 1 DGRW

Onderwerp
Datum

RE Waterkaarten

dinsdag 11 oktober 2016 16 20 56

| 10 2e |

Akkoord op nota

Grt ® 2^

llunkeTI

10 2e

I i1un e1 I

Van

Verzonden dinsdag 11 oktober 2016 10 00

Aan |l I0 2e l| CD j | fiQ 2e || CD | noK2e^ DON

HBJZ |I iok^ICT^bS io 2e io 2e | PGRW

Onderwerp Waterkaarten

HBJZ [[ ]3minienm nl]10 2e

10 2e

Beste alien

Hierbij stuur ikjullie het ontwerp van de wijziging van de Waterregeling per 1 januari
2017 Verzoek aan jullie om te kijken of hij klopt Indlen akkoord kan ik het stuk

doorgeleiden naar de toetspool van HBJZ Hierbij doe ikjullie ook de bijbehorende
beslisnota voor de minister toekomen Daarop zijn suggesties en opmerkingen ook van

harte welkomj t5E3 en I io 2e i indien jullie akkoord zijn met de nota zouden

jullie dan via de e mail een medeparaaf kunnen geven

En hierbij ook nog de stukken die jullie van mij tegoed hadden de publicaties van de

wijziging van de kaarten bij het Waterbesluit en het inwerkingtredingsbesluit van de

wijziging van de kaart en norm bij de Waterwet

Met vriendelijke greet

1Q 2e
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10 2e ^ nr RWVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

KJK^ej ^ 10 2e | HBJZ

FW Stand van zaken IJburg

dinsdag 11 oktober 2016 09 19 31

FW Kfirinn Cftntmmftiland Tlhum Fasft J msn

Goedemorgen | io 2e

Ter info RWS zit op schema Voor het vervolg moet de provincie nog wel aan de bak om

een nieuwe keringbeheerder aan te wijzen

Grnefen FfOK2^

Van io 2e MN [[
Vei^onden maandag 10 oktober 2016 8 38

Aan I io 2e ^ MN | io 2e
_ ^ dgRW

Onderwerp RE Stand van zaken IJburg

girws nl]10 2e

GoedemorQef1l°K2Mn |i Q 24J

De aanpassing van beheergrenzen gaat mee in de ronde van 1 januari 2017

De provincie dient ook nog voor de nieuwe contouren AGV ais keringbeheerder aan te wijzen of

ze zijn dit al aangezien Centrumeiland aansluit op Haveneiland hierover had de provincie nog

vragen en hiervoor dient een proces opgestart te worden De provincie wist niet of het

aanwijzen ais vrijgesteid gebied door RWS hiervoor voidoende is Tijdens en na het overieg
had ik aangeven dat binnen het beheergebied van RWS MN veelal RWS waterstaatskundig
beheerder is en een waterschap keringbeheerder Ik heb dit bij de CD gecheckt Het antwoord

heb ik aan de provincie gestuurd en tot heden nog niks vernomen

Bij vragen hoor ik dit graag

Met vriendelijke groet

10 2e

1Q 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van | Q0K2e | mN
Verzonden vrijdag 7 oktober 2016 17 18

Aan | iQ 2e DGRW | I0 2e ^ MN
Onderwerp RE Stand van zaken IJburg

lio 2ei dank voor de info

iO 2eEi weet jij hoe het staat

Met vriendelijke greet

f^

] DGRW I mailtoj ^I0 2e ^minienm nl]Van 10 2e

206197 0201



Veraonden vrijdag 7 oktober 2Q16 17 14

Aan

Onderwerp btano van zaken IJburg

MN | I0 2e | MN10 {2e

Beste tio 2e]eKri^

In augustus hebben we omzetten van het beheer IJburg fase 2 van RWS MN naar de

provincie Toen vlak voordat wij overleg hadden met de gemeente Amsterdam had ik

vaitii|0K2^en mail gekregen dat alles toch nog op tijd kon worden meegenomen dus heel

fijn Maartoen in het overleg waar jij bij zattio 2ej was het me toch weer niet helemaal

duidelijk of het nu wel of niet helemaal ging lukken

Is er inmiddels overleg geweest met de provincie over hoe het nu moet gaan Ik ben

benieuwd hoe het ervoor staat Een update van mijn kant is

Het stappenplan voor het verkrijgen van een norm voor nieuwe dijktrajecten is

intern lenM goedgekeurd Het wordt nu komende weken in diverse overleggen

besproken en daarna hopelijk vastgelegd Ik verwacht dat ik het het volgende
overleg kan meesturen

De aanvraag bij RWS WVL loopt inmiddels We hebben hiermee dus niet

gewacht op de definitieve vaststelling van het stappenplan

Fijn weekend

Groeten fl0 2g
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10 2e ^Van

Aan

Onderwerp

Datum

1 1Ul 2e BNfinrd Holland nl I luti^eicnoord holland nl

FW Kering Centmmeilard Dburg Fase 2

woensdag 28 September 2016 10 58 14

Goedemorqenti0 2e^en| i0 2e [

Hierbij de reactie van de CD Mochten jullie hierover in overleg willen dan hoor ik dit graag

Groeten io 2e

Van [

Verzonden woensdag 28 September 2016 10 45

Aan

OndenArerp RE Kering Centrumeiland Uburg Fase 2

] CD10 2e

l MN10 2e

Bestefio 2e

De provincie is op grond van art 3 2 van de Watenrvet bevoegd een waterschap aan te wijzen voor

het beheer van een primaire waterkering
De meeste primaire waterkeringen rondom het Dmeer Markermeer zijn in beheer bij de

waterschappen een uitzondering vormen de Houtribdijk en de kade rondom Marken

Waterschap AGV is reeds waterkeringbeheerder van de primaire keringen die onderdeel uitmaken

van het dijkringgebied 13a De nieuw aan te leggen primaire kering rondom Uburg fase 2 vormt een

onderdeel van het dijktraject 13a zo begrijp ik uit de stukken Je zou kunnen zeggen dat het een

aanpassing van dat dijktraject betreft Het is daarom goed verdedigbaar om reeds nu AGV aan te

wijzen als waterkeringbeheerder van de nieuwe kering rondom Uburg fase 2 AGV kan dan op grond
van artikel 5 4 Waterwet een projectplan vaststellen om de primaire kering aan te leggen

Uburg fase 2 zal per 1 januari 2017 op de kaart bij de Waterregeling als vrijgesteld gebied worden

aangeduid Het aanvragen van een watervergunning is dan niet meer nodig RWS Rijk heeft dan

geen zeggenschap meer

Op de kaart bij de Waterregeling is Uburg fase 2 nog wel als oppervlaktewater aangeduid het ligt
immers wel binnen het beheergebied van het rijk maar is alsVergunningvrij aangewezen Het komt

misschien enigszins vreemd over als in dat water gebied ook een keringbeheerder wordt

aangewezen Echter bij de aanleg wijziging van waterstaatswerken is er altijd sprake van een

overgangssituatie Deze overgangssituatie is lastig bijna onmogelijk op kaart aan te geven Op het

moment dat de primaire kering daadwerkelijk gerealiseerd is zullen alle kaarten aangepast moeten

worden zodat de kaarten overeenkomen met de feitelijke situatie buiten

Ik hoop dat ik je vraag zo voldoende beantwoord heb Mocht je nog meer vragen hebben dan hoor

ik dat graag
Groet I 10 2e I

Met vriendelijke groet

10 2e ]
10 2e

Van I0 2e MN

Verzonden dinsdag 20 September 2016 17 35

Aan [

Onderwerp Kering Centrumeiland Uburg Fase 2

1 CD10 2e

Hallo iQ 2e I

Van

Centrumeiland Uburg Fase 2
begreep ik dat je bezig bent met de aanpassing beheergrenzen10 2e

Tijdens het afgelopen Waterkeringenoverleg kreeg ik van de provincie Noord Holland een vraag
over het aanwijzen van een keringbeheerder voor de nieuw te maken primaire kering rondom

Centrumeiland Vanuit lenM is I iQ 2e | hierbij betrokken

Ik heb aangegeven dat in ons beheergebied wij vanaf de buitenkruin van de toekomstige
waterkering waterstaatskundig beheerder zijn en het betreffende waterschap de

keringbeheerder De provincie vraagt zich af of ze AGV Waternet keringbeheerder kunnen

206197 0201



maken terwiji RWS nog waterstaatskundig beheerder is

Heb jij hier ervaring mee of een juridisch antwoord op

Ik kan me voorstellen dat je wellicht meer toelichting nodig hebt wellicht is dan handig om een

telefonische afspraak in te plannen

Aivast bedankt en ik zie je reactie graag tegemoet

Met vriendeiijke groet

10 2e

10 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
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M 0 f2e ] fCD1Van

Aan f10K2e] 10 2e J HBJZ

10 2e [MlCc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

FW Waterkaarten

dinsdag 11 oktober 2016 18 27 24

20161011 Beslisnota M wliziama Waterreaelina 1 ianuari 2017 versli4^l^d6cx
Gewigiade tekst bii taelichtina Waterreaejina ver5 4p 2ddcx

HoogPrioriteit

Bests 10 2e

Ik heb de documenten nog even voorgelegd aan

overdracht van areaal op Terschelling en Ameland

Hieronder zijn reactie en de tekstvoorstellen in de biilagen Ik hoop dat e e a duidelijk is

Voor vragen hierover kun je het beste| iQ 2e [rechtstreeks benaderen omdat ik zelf

morgen niet aanwezig ben

10 2e die betrokken is bij de

Ik heb zelf overigens geen opmerkingen bij de stukken Succes met de afronding

Groeten I lQX2e |

Met vriendelijke greet

[ 10 2e ]
10 2e

Van | io 2e ^NN
Verzonden dinsdag 11 oktober 2016 17 33

Aan [

Onderwerp RE Waterkaarten

Urgentie Hoog

UCD10 2e

Hoi I 10 2e

Ik heb een paar aanvullingen verbeteringen doorgevoerd in de tekst Zie bijiagen

De stalling in de Beslisnota dat de wijzigingen geen financiele gevolgen hebben is voor wat

RWS NN betreft niet juist We krijgen er een behooriijk areaai in beheeren onderhoud bij met

veel damwanden

De gemeente Terscheiling gaat hiervoor 1 2 mio terugbetaien van de toenmaiige afkoopsom
voor Ameiand gaat dit met gesioten beurzen Maar al met al wordt het areaal dus groter en dus

ook de onderhoudslast

Mochten er nog vragen zijn dan beantwoord ik die natuuriijk graag

Mvg

10X2e

10 2e

llU 2e

I t1D 2e
10J

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van [ ] CD10 2e
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Veraonden dinsdag 11 oktober 2016 10 24

Aan | io 2e | NN
Onderwerp i w waterkaarten

Urgentie Hoog

HoI [1Q 2^
Hierbij het ontwerp van de gewijzigde Waterregeling per 1 januari Is de tekst correct

gewijzigd ter zake van Terschelling en Ameland

Groet I iQX2e I

Met vriendelijke groet

|l^ nu 2e ]

1Q 2e

liminienm nllVan I iQ 2e | Tope HBJZ \\
Verzonden dinsdag 11 oktober 2016 10 00

Aan I io 2e | CD iQ 2e | CD I0 2e DON

HBJZ I 10 2e BS | ToT 2e | n0 2e DGRW

OndenArerp Waterkaarien

10 2e

]10 2e

Beste alien

Hierbij stuur ikjullie het ontwerp van de wijziging van de Waterregeling per 1 januari
2017 Verzoek aan jullie om te kijken of hij klopt Indien akkoord kan ik het stuk

doorgeieiden naar de toetspooi van HBJZ Hierbij doe ik juiiie ook de bijbehorende
beslisnota voor de minister toekomen Daarop zijn suggesties en opmerkingen ook van

harte welkomltSESten I io 2e indien jullie akkoord zijn met de nota zouden

jullie dan via de e mail een medeparaaf kunnen geven

En hierbij ook nog de stukken die jullie van mij tegoed hadden de publicaties van de

wijziging van de kaarten bij het Waterbesluit en het inwerkingtredingsbesluit van de

wijziging van de kaart en norm bij de Waterwet

Met vriendelijke groet

1Q 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlijke er

]uridische Zaken

Afdeling WIR

Plesmanweg 1 6

DEN HAAG

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

Contactpersoon

HaTOPe 1Bl2B
10 2e

beslisnota
M 131 0 6^ 10 2e I

n0 2e tuninienm nl

Datum

19 oktober 2016Wijziging van de Waterregeling kaarten 2017 1

Kenmerk

IENM BSK 2016

Bijlage njInleiding

Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden een ontwerp van een ministeriele

regaling tot wijziging van de Waterregeling kaarten 2017 1

3

Geadviseerd besluit

Indian akkoord zowel de regaling als de toeiichting ondertekenen

Beslistermijn
Met het oog op inwerkingtreding op 1 januari 2017 en spoedige publicatie in de

Staatscourant wordt u verzocht voor 14 november de stukken te ondertekenen

Argumentatie
Er worden kaarten bij de Waterregeling gewijzigd Deze zijn bepalend voor het

waterkwaliteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer door RWS De

wijzigingen vioeien voort uit technische correcties en beheeroverdrachten door

overeenkomsten en de uitvoering van projecten De wijzigingen hebben gevolgen
voor de administratieve lastendruk noch voor de uitvoeringslasten van overheden

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 hoogstens eenmaal per halfjaar
verzocht noodzakelijke wijzigingen door te voeren

Krachtenveld afstemming en financiele implicaties
• De wijzigingen zijn volgens RWS afgestemd met de betrokken overheden

De besiuitvorming is geheel afgerond en onherroepelijk
• De wijzigingen hebben geen financiele gevolgen met uitzondering van

Noord Nederland

DE HOOFDDIRECnE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

paraaf

DGRW BR

paraaf

RWS

paraaf

HBJZ WIR

paraaf

HBIZ Dir

paraaf

Toetspool
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Noord Nederland artikel 3 5 en kaarten onder nummers 268 269 en 273

In Juli 2016 zijn er door het Rijk overeenkomsten gesloten met de gemeenten Terschelling en

Ameland inzake de retour overdracht door de gemeenten naar het Rijk van een deel van het

iwaterstaatkundig beheer van het veerhaventerrein respectievelijk de veerdam Aanleiding hiertoe

vormde het op 18 april 2014 onherroepelijk worden van de concessies voor de rederijen B V

Terschellinger Stoomboot Maatschappij en Wagenborg Passagiersdiensten B V Stcrt 2014

13970

Beheeroverdracht van de genoemde gronden plus opstallen door het Rijk naar de desbetreffende

gemeenten heeft in 2006 plaatsgevonden bij koninkiijke besluiten op basis van de Waterstaatswet

1900 1 Qjt naar aanleiding van een afgesproken herverdeling van natte waterstaatswerken tussen

Rijk provincies gemeenten en waterschappen in de Stuurgroep Decentralisatie Beheer van Natte

Waterstaatswerken Brokx nat In het kort kwamen de beginseien en uitgangspunten van de

Stuurgroep Brokx nat erop neer dat in het kader van de decentralisatie van waterstaatszorg het

Rijk slechts die zorg uitoefent die ook uitsluitend adequaat door het Rijk kan worden behartigd Het

Rijksbeheer beperkt zich in beginsei tot die waterstaatswerken die behoren tot de hoofdsystemen
en die bovendien van een zodanige schaal zijn en dynamiek hebben dat alleen het Rijk deze

doelmatig kan beheren Op basis van het rapport van de stuurgroep is destijds vanuit

Rijkswaterstaat Noord Nederland het initiatief genomen tot het overdragen van waterstaatswerken

in eigendom beheer en onderhoud aan medeoverheden zo ook aan Terschelling en Ameland

Het onherroepelijk worden van de concessies van eerdergenoemde rederijen in 2014 vormde de

aanleiding om de beheeroverdrachten van 2006 te heroverwegen De kernvragen of het hier een

hoofdsysteem betreft en of sprake is van een zodanige schaal en dynamiek dat alleen het Rijk het

waterstaatswerk doelmatig kan beheren warden bevestigend beantwoord De betreffende objecten
en terreinen vormen namelljk een onmisbare schakel in de afhandeling van het personenvervoer

Redeneerlijn is dan ook geworden al hetgeen concessiegerelateerd is of daarvan logischerwijs of

functioneel deel uitmaakt bijvoorbeeld aanleginrichtingen damwanden veerhaventerreinen

behoort in eigendom beheer en onderhoud van het Rijk te zijn

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat in het eerste lid onderdeel a en vierde lid onderdeel a van

artikel 3 5 van de Waterregeling nog slechts een uitzondering op het beheer van het Rijk op de

inliggende kunstwerken binnen het oppervlaktewaterlichaam Waddenzee te Terschelling en

Ameland gemaakt wordt voor het openbare niet concessiegerelateerde deel van het

veerhaventerrein respectievelijk de veerdam Voorheen waren enkel de aanleginrichtingen nog in

beheer bij het Rijk nu wordt dat Rijksbeheer uitgebreid tot het concessiegerelateerde deel De

overige onderdelen vallen nog steeds niet binnen het beheergebied van het Rijk De betreffende

kaarten behorende bij de Waterregeling zijn dienovereenkomstig aangepast

Alle betreffende gewijzigde kaarten liggen ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

en zijn digitaal te raadplegen op en te downloaden van www waterwet nl

1
Voor Terschelling bij Besluit van 20 oktober 2006 nr 06 003786 houdende de overbrenging in beheer en

onderhoud van het Rijk bij de gemeente Terschelling van de rijkshaven te West Terschelling en zeven

strandovergangen met bijbehorende werken en voorzieningen gelegen in de gemeente Terschelling Voor

Ameland bij Besluit van 27 oktober 2006 nr 06 003896 houdende de overbrenging in beheer en onderhoud

van het Rijk bij de gemeente Ameland van de veerdam bij Nes de losstoep in de Ballumerbocht het fietspad
doorde duinen lopend vanaf de zuidzijde van het Hollumer bos tot de Oerderduinen en 36 strandovergangen
met bijbehorende werken en voorzieningen gelegen in de gemeente Ameland
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FORMULIER I en M REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving Regeling tot wijziging van de Waterregeling kaarten 2017 1

Telefopn 06 | lQ 2eNaam opsteller 10 2e

KIWI nummer

Keten ID

7687

Datum verzending 14 oktober 2016

Eindtoets^ X Tussentoets^ Q Spoedtoets^DAangeboden als

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

10 2eWie heeft de aangeboden
toetszaak kwalitatief beoordeeld

voor aanbieding toetszaak aan

toetspool

Bijzonderheden

Indien wetsvoorstel

referendabel

Zo nee waarom niet®

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

toetser]

Nummer toetszaak

Naam toetser

Datum uitvoering toets

Datum afronding toetsing
Wel geen® akkoord toetser en bij
geen akkoord reden aangeven

T 2016

10 2e

19 oktober 2016

19 oktober 2016

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 waarin 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
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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 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

geen

Verdragen

Wetgevingskwaliteit en

vtfetgevingstechniek

Evt opmerkingen

geen

Grondslag en delegatie

Integraal afwegingskader marginale
toets of de zeven centrale vragen in de

context van de regeiing voidoende en

herkenbaar beantwoord zijn in de

toeiichting Zie www naarhetiak ni

Afstemming andere regels aigemene
wetten bv Awb Wrr en

wetssystematiek

Aanwijzingen voor de regelgeving
techniek en algemene leerstukken bijv
Zbo s wederzijdse erkenning
ACTAL berekening adm burger en

bedrijf cf standaardkostenmodel BET

inclusief nalevingskosten NLK MET

UaH Zie www naarhetiak nl fase 3

gevolgenbeoordeling
Uitvoeringstoets Inspectie RWS ZBO

Overig bijv CBP bij bescherming

persoonsgegevens ex art 96

Comptabiliteitswet 2001 met Algemene
Rekenkamer

Gebruik uitzonderingsgrond WM

systeem zo ja welke Zie

http intranet minienm ni Onderst6unina

Juridisch Wetaevinasaanaeleaenheden V

174 onder4 a

aste Verandermomenten

Voorhang nahang verplichting

IENM BSK 2012 83817 2
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Notificatitle Evt optnerkingen

geen

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 optnerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handleiding

schrijven algemeen deel toelichting
Resultaten toetsen afstemming

ja

geen

Transponeringstabel bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelit^

nvt

ja

Uitzondering o g v artikel 5Wrr

aangegeven en toegelicht
Resultaten notificatie

nvt

nvt

IENM BSK 2012 83817 3
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlfjke en

Duridische Zakert

Afdeling WIR

PlEsmanweg 1 6

DEN HAAG

Postbus Z0901

2500 EX DEN HAAG

Contactpersoon

beslisnota
M 31 0 6 10 2e

10 2e Bmlnienm rl

Datum

19 oktober 2016
Wiiziging van de Waterregeting kaarten 2017 1

Kenmerk

1ENM BSK 2016 2Z2576

Bijlage nInleiding

Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden een ontwerp van een ministeriele

regeling tot wijziging van de Waterregeling kaarten 2017 1

3

Geadviseerd besluit

Indien akkoord zowel de regeling a is de toelichting ondertekenen

Beslistermijn
Met het oog op inwerkingtreding op 1 januari 2017 en spoedige pubiicatie in de

Staatscourant wordt u verzocht voor 14 november de stukken te ondertekenen

Argumentatie
Er worden kaarten bij de Waterregeling gewijzigd Deze zijn bepalend voor het

waterkwafiteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer door RWS De

wtjzigingen vioeien voort uit technische correcties en beheeroverdrachten door

overeenkomsten en de uitvoering van projecten De wijzigingen hebben gevoigen
voor de administratieve lastendruk noch voor de uitvoeringsiasten van overheden

Kader

• Op grond van het Waterbesiuit kunnen bij ministeriele regeling

beheergrenzen worden vastgesteld waarbinnen het Rijk beheerder is

• RWS controieert regelmatig de grenzen Via de Bestuursstaf van RWS

wordt naar aanleiding van de controles hoogstens eenmaal per halfjaar
verzocht noodzakelijke wijzigingen door te voeren

Krachtenveld afstemming en financiele implicaties
• De wijzigingen zijn volgens RWS afgestemd met de betrokken overheden

• De besiuitvorming is geheel afgerond en onherroepelijk
• De wijzigingen hebben op zichzeif geen financiele gevoigen

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e

lOffie ESH

paraaf
DGRW BR

paraaf
HBJZ WIR

paraaf

HBJZfDir

paraaf
RWS

paraaf

Toetspool akk 19 10

Ho
10 2e

Pagina 1 van 1
\
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10 2e
■HBJZ

Van

Verzonden

Aan

rrri0 2e ^rws nll

dmsaagTXoRToDer 2016 16 21

HBJZ fT

10K2e I

^ CD tlTOI t1Q 2e h0i^ T7cnv10 2e 10 2e

HBJZ Ii 2e 1Q 2e \ 10 2e UGHW

Onderwerp RE Waterkaarten

10 2e i

Akkoord op nota

ilu i deii

10 2e

I 10^ 2eT

HBJZ rmailto io 2e

Verzonden dinsdag 11 oktober 2016 10 00

Aan |l i0K2e || CD || io 2e || CD

BS lQ 2el lQ 2eQ DGRW

Onderwerp Waterkaarten

Van l 10 2e [l0W2e^ Siminienm nl l

I0 2e DON HBJZ 1Q 2e10 2e

Beste alien

Hierbij stuur ik jullie het ontwerp van de wfjziging van de Waterregeling per 1 januari 2017 Verzoek

aan jullie om te kijken of hij klopt Indian akkoord kan ik het stuk doorgeleiden naar de toetspool van

HBJZ Hierbij doe ik jullie ook de bijbehorende beslisnota voor de minister toekomen Daarop zijn

suggesties en opmerkingen ook van harte welkom^ Mg^ ^n | io 2e indien jullie akkoord zijn met
de nota zouden jullie dan via de e mail een medeparaaf kunnen geven

En hierbij ook nog de stukken die jullie van mij tegoed hadden de publicaties van de wljziging van de

kaarten bij het Waterbesluit en het inwerkingtredingsbesluit van de wijziging van de kaart en norm bij
de Waterwet

Met vrlendelijke groet

10 2e

1
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10 2e HBJZ

10K2^ 10 2el |DGRW[
3er2016 12 08

HBJZ

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

io 2e minienm nl]

10X2e [lOK2e^

hw waterkaarten

Hallo 10 2e

Hierbij medeparaaf van DGRW

Groet Kio 2e

Van

Verzonden ditisdag 11 oktober 2016 11 59

Aan

Onderwerp RE Waterkaarten

10 2e DGRW

10 2ej M2e] DGRW

l 10 2e |

Ik ben akkoord

10 2e

I 10 2e |n0 2el 10 2e DGRW

Verzonden dinsdag 11 oktober 2016 10 26

DGRWAan 10 2e

Onderwerp FW Waterkaarten

10 2e |

Ik heb de regeling en beslisnota bekeken Wat mij betreft kunnen de medeparaaf verlenen Het betreft

deals aanpassingen van kaarten die ook net in het Waterbesluit zijn aangepast RWS geeft aan dat de

wijzlgingen zijn afgestemd met betrokken overheden

Groet |l io 2e |

Van rriO 2e l10K2e HBJZ

Verzonden dinsdag 11 oktober 2016 10 00

|CD || iOK2ir
10 2e l TQ 2^] DGRW

Onderwerp Waterkaarten

|CD j| i0 2ej^ DONjAan 10 2e HBJZ10 2e 10 2e

BS

Bests alien

Hierbij stuur ik jullie het ontwerp van de wijzlging van de Waterregeling per 1 januari 2017 Verzoek

aan jullie om te kijken of hij klopt Indian akkoord kan ik het stuk doorgeleiden naar de toetspool van

HBJZ Hierbij doe ik jullie ook de bijbehorende beslisnota voor de minister toekomen Daarop zijn

suggesties en opmerkingen ook van harte welkom fQ 2^ en io 2e |^ indien jullie akkoord zijn met
de nota zouden jullie dan via de e mail een medeparaaf kunnen geven

En hierbij ook nog de stukken die jullie van mij tegoed hadden de pubiicaties van de wijziging van de

kaarten bij het Waterbesluit en het inwerkingtredingsbesluit van de wijziging van de kaart en norm bij
de Waterwet

Met vriendelijke groet

1Q 2e

1
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M 0 f2e ] fCD1Van

Aan f10K2e] 10 2e ■ HBJZ

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

notitie overlappend beheer riviergebied

donderdag 3 november 2016 12 00 38

memo overlappend beheer riviergebied O31116 docx

uitvHfits ert iniaatw^sririQgn in rsiatifi tot de watfirffigslinoka^ftferi RW5 Wstfirkw^ntiteit mst r^actifi

RG docx

Halloti0 2e^

In het laatste overleg wijziging kaarten RvdR 10 okt vertelde ik dat in gesprek ben met waterschap
Rivierenland over de on mogelijkheden om een legger op te stellen voor watergangen die beiangrijk zijn
de waterhuishouding binnendijl« taak van waterschap maar die uitkomen in de rivier en op de kaart staan

aangeduid a is watergang in beheer bij het rijk

Ik heb geprobeerd de systematiek van het waterbeheer op papier te zetten en een onderbouwing te geven
voor de stalling dat detailwateren in de uiterwaarden van de rivier prima door het waterschap beheerd

kunnen worden en dat zij daarvoor een legger kunnen opstellen Een uitzondering hierop vormen de

zijwateren oppervlaktewaterlichamen in open verbinding met hoofdwateren Zijwateren zijn in beginsel in

beheer bij het rijk tenzij zij expliciet op kaart zijn uitgezonderd

In ons overleg van 10 oktober waren [i Q 2~^m2^n jij van mening dat het mogelijk zou moeten zijn voor het

waterschap om een legger op te stellen voor watergangen die binnendijks liggen maar beiangrijk zij voor de

detailwaterhuishouding Ik heb dit ook zo proberen te onderbouwen in de notitie

Op 10 oktober hebben we niet expliciet stilgestaan bij de zijwateren die in open verbinding staan met de

hoofdwateren

voor

De voorbeelden die waterschap Rivierenland heeft aangedragen betreffen in mijn optiek vaak zijwateren die

in open verbinding staan met hoofdwateren Om het beheer van deze watergangen door het waterschap te

laten uitvoeren zullen naar mijn mening de kaarten bij de Waterregeling aangepast moeten worden In de

bijgevoegde memo van waterschap Rivierenland geef ik aan wat de consequenties zijn van de conclusies uit

mijn memo

De uitkomst is niet helemaal wat ik gehoopt had aanpassen van de kaarten gaat ons veel werk opieveren

Ik hoor graag of jij je kunt vinden in de onderbouwing en de conclusies van mijn notitie Opmerkingen en

aanvullingen zijn welkom

Groeten

10 2e

I 10 2^

10 2e
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Rijkswaterstaat
Minrsterie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Corporate
Dienst

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Griffioenlaan 2

3526 LA Utrecht

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T OSS 797 11 11

ISE^^s nl

www riikswaterstaat nl

Contactpersoon
I i1U 2ei

memo
10 2e

Overlappende beheer riviergebied 10^ 2e ~lT [

rws nl1Q 2e

Datum

26 oktober 2016
Vraagstelling

Is het waterschap bevoegd een legger vast te stellen voor watergangen en

kunstwerken in die deien van het rivierbed waar Rijkswaterstaat het

waterkwantiteitsbeheer over de rivier heeft

Bijlage nj

Beheer van ODPerviaktewateriichamen en verschillende beheertvoen

In artikei 1 1 van de Waterwet is beheer gedefinieerd ais de overheidszorg met

betrekking tot een of meer afzonderiijke watersystemen of onderdeien daarvan

gericht op de in artikei 2 1 genoemde doeisteiiingen Van beiang is hier dat het dus

gaat om een of meer 50eaf7eAe objecten waar het beheer over wordt uitgeoefend

In artikei 3 1 van de Waterregeiing worden definities gegeven van de verschiiiende

vormen van beheer

Waterkwaiiteitsbeheer uitvoeren en handhaven van bij of krachtens de wet gesteide
regeis met betrekking tot iozen als bedoeld in artikei 6 1 of 7 1 van de wet of de

verontreiniging of aantasting van de bodem of oever van een

oppervia ktewaterlichaam

Waterkwantiteitsbeheer uitvoeren en handhaven van bij of krachtens de wet

gesteide regeis ten aanzien van peiibesiuiten of het brengen van water in of het

onttrekken van water uit oppervlaktewateriichamen

Waterstaatkundig beheer hdne c van oppervlaktewateriichamen anders dan

waterkwaiiteitsbeheer en waterkwantiteitsbeheer

In de RWS praktijk verstaan wij daaronder hetzorgdragen voor hetgoed
functioneren veilig en doetmatig gebruik van het waterstaatswerk Concreet het

beheer en onderhoudzodat het waterstaatswerk bUjft voidoen aan de Hgging vorm

afmeting en constructie zoais omschreven in de iegger

Toedeiino beheer van ODPerviaktewateriichamen

Rijkswateren
De Minister van Infrastructuur en Miiieu is verantwoordeiijk voor het

hoofdwatersysteem Het gaat om de grote wateren zoais de Noordzee de

Waddenzee en de grote meren en kanaien

Voigens art 3 1 van de Waterwet worden bij of krachtens amvb de watersystemen

aangewezen die in beheer zijn bij het Rijk In bijiage II van het Waterbesluit staan

de opperviaktewateriichamen vermeid die in beheer zijn bij het Rijk In bijiage III bij

RWS BEDRIJFSINFORMATIE Pagina 1 van 6
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RWS BEDRIJFSINFORMATIE Rijkswaterstaat Corporate
Dienst

Datum

26 oktober 2016
het Waterbesluit staan de waterkeringen vermeld die in het beheer zijn bij het Rijk
In het Waterbesluit is tevens bepaald dat de beheergrenzen waterkwaiiteitsbeheer

waterkwantiteitsbeheer waterstaatkundig beheer de grenzen van drogere
oevergebieden en vrijstellingsgebieden bij ministerieie regeling worden vastgesteld
Dit is gebeurd op de kaarten van bijiage II IV bij de Waterregeling Deze grenzen

geven dus aan tot waar precies het beheer met betrekking tot bovengenoemde
oppervlaktewateriichamen reikt

Regionale wateren

Op grond van artikel 3 2 van de Waterwet worden bij provinciate verordening voor de

regionale w«te e 7overheidsiichamen aangewezen die geheel of gedeeiteiijk zijn
beiast met het beheer met inachtneming van artikel 2 tweede lid van de

Waterschapswet

Uit artikel 1 van de Waterschapswet vaIt af te leiden dat waterschappen openbare
lichamen zijn welke de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied ten

doel hebben De taken die tot dat doel aan waterschappen zijn of worden

opgedragen betreffen de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren

van afvalwater op de voet van artikel 3 4 van de Waterwet Daarnaast kan de zorg

voor een of meer andere waterstaatsaangelegenheden zijn of worden opgedragen
De bevoegdheid tot het opheffen en het instellen van waterschappen tot regeling
van hun gebied taken inrichting samenstelling van hun bestuur en tot de verdere

reglementering van waterschappen behoort aan provinciale Staten De uitoefening
van deze bevoegdheid geschiedt bij provinciale verordening art 2 eerste lid

Waterschapswet

Artikel 4 van het Reglement voor waterschap Rivierenland luidt

1 De taak van het waterschap is de waterstaatkundige verzorging van

zijn gebied voor zover deze taak niet aan andere publiekrechtelijke
lichamen is opgedragen

2 De taak bedoeld in het eerste lid omvat de zorg voor het

watersysteem en de zorg voor het zuiveren van afvalwater

hieronder mede begrepen het stedelijk afvalwater dat afkomstig is

vanuit het beheersgebied van een aangrenzende
waterkwaliteitsbeheerder en dat krachtens artikel 15a eerste lid

van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren om

doelmatigheidsredenen wordt gezuiverd op een zuiveringstechnisch
werk dat in beheer is bij het waterschap

De kaart bij het Reglement geeft de grenzen aan van het beheersgebied van

Rivierenland De grenzen van hetgebied zijn ingetekend in het midden van de grate
rivieren

Legger

Op grond van artikel 5 1 Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van

een legger waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging vorm

afmeting en constructie moeten voldoen Van de legger maakt deel uit een

overzichtskaart waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende

beschermingszones staat aangegeven Aangenomen moet worden dat de beheerder
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RWS BEDRIJFSINFORMATIE Rijkswaterstaat Corporate
Dienst

Datum

26 oktober 2016
uitsluitend voor de bij hem in beheer zijnde waterstaatswerken een legger kan

vaststellen

Tevens wordt in artikel 78 Waterschapswet bepaalt dat het algemeen bestuur van

het waterschap een iegger vaststeit waarin onderhoudspiichtigen of

onderhoudsverplichtingen worden aangewezen

Op de ieggers vastgesteid door het waterschap staan dus de opperviaktewateren en

dijken aangegeven die in beheer zijn bij het waterschap en waarop de keur van

tc^passing is In de keur zijn regeis opgenomen om te voorkomen dat dijken en

oevers beschadigen Ook zijn er regels voor het onderhoud van sloten beken

rivieren en andere waterlopen om de waterafvoer in dit oppervlaktewaterte
waarborgen

Vormen van overlappend beheer

In de praktijk komt het voor dat er sprake is van overlappend beheer Het betreft

hier overlappend beheer in geografische zin Ten aanzien van een deel van een

oppervlaktewaterlichaam kan het voorkomen dat bijvoorbeeld het waterkwaliteits en

waterkwantiteitsbeheer is toebedeeld aan het Rijk maar dat het waterstaatskundig
beheer bij een andere beheerder berust Ook kan het voorkomen dat het

beheergebied van Rijkswaterstaat ten dele overlapt met dat van een waterschap of

provincie voor hetzelfde type beheer bijvoorbeeld waterstaatkundig beheer Het gaat

hierbij dan wel om beheer met betrekking tot verschiHende beheerobjecten die

geografisch in hetzelfde gebied liggen er kan geen sprake zijn van dubbel beheer

waarbij hetzelfde beheerobject voor hetzelfde beheertype meerdere beheerders

kent In deze situaties waarin er dus in hetzelfde gebied meerdere beheerders zijn

geldt bij vergunningverlening de samenloopregeling van art 6 17 Waterwet

Voorbeelden

Waterkering en naastgelegen oppervlaktewaterlichaam

Bij een dijk die langs een watergang ligt kan het voorkomen dat er sprake is van

overlappend beheer Het waterstaatkundig beheer van een

oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk loopt door tot de buitenkruin van de

waterkering Het beheer van de waterkering behelst het instandhouden van de

kerende functie van de waterkering Het grondlichaam van de dijk loopt door tot in

het water In de situatie dat de dijk in beheer bij een waterschap is dan is er dus

sprake van overlappend beheer

Watergangen in drogere oevergebieden
Op grond van artikel 1 1 van de Waterwet omvatten oppervlattewaterlichamen
tevens als zodanig aangewezen bijbehorende drogere oevergebieden Binnen deze

drogere oevergebieden kunnen echter ook afzonderlijke kleinere

oppervlaktewaterlichamen aanwezig zijn Deze oppervlaktewaterlichamen bevinden

zich dus binnen een ander oppervlaktewaterlichaam nu de drogere oevergebieden
ook onder de definitie van oppervlaktewaterlichaam vallen Het gaat hier om

zogenoemde inliggende oppervlaktewaterlichamen
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Deze oppervlaktewaterlichamen en overigens ook gemalen en kunstwerken die

binnen aangewezen drogere oevergebied liggen kunnen in beheer zijn bij een

waterschap De Waterwet is hierop van toepassing De Toeiichting bij de

Waterregeling zegt hierover hetvolgende

Paragraaf3 2 uitde Toeiichting bij de Waterregeling
Voorde duideiijkheid warden de drogere oevergebieden daarom vastgeiegd op

dezeifde kaart waarop de begrenzing van hetgebied wordt vastgeiegd waarbinnen

hetRijkhet waterkwaiiteitsbeheer voert De Wet Bodembescherming biijft van

toepassing op de drogere oevergebieden Binnen de drogere oevergebieden die in

deze regeiing warden aangewezen iiggen in veelgevallen kieinere

oppervlaktewaterlichamen gemaien en kunstwerken die niet in Rijksbeheer zijn
Deze vaiien op grand van artikei3 3 van deze regeiing niet onder het regime iw

drogere oevergebieden Op dergeiijke iniiggende oppervlaktewaterlichamen

gemaien en kunstwerken is de Waterwet dus onverkort van toepassing zij het dat
niet het Rijk maar een regionaie waterbeheerder hier bevoegdgezag is Voorbeeiden

hiervan zijn de sloten in de uiterwaarden van de Rijn die drogere oevergebieden
doorsnijden en zorgen voor de afwatering van deze gebieden en de in het winterbed

van de Maas geiegen beken

Lokaie watergangen in uiterwaarden van een rivier

Eenzelfde situatie als bij de drogere oevergebieden kan zich voordoen bij kieine

watergangen die geiegen zijn in de uiterwaarden van de rivieren Deze wateren

kunnen van primair beiang zijn voor het waterbeheer van binnendijks geiegen
gebied Deze watergangen zijn opperviaktewaterlichamen ais bedoeid in artikei 1 1

van de Waterwet De Waterwet definieert een oppervlaktewaterlichaam immers als

een samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water en

geeft vervolgens onder meer een ruimtelijke afbakening van wat daar precies bij
hoort te weten de daarbij behorende bodem oevers en drogere oevergebieden Uit

jurisprudentie voIgt dat niet a het aan de oppervlakte voorkomend water onder deze

definitie valt Een watermassa die zich slechts incidenteel aan het aardoppervlak
bevindt of waarin geen ecosysteem aanwezig is is geen oppervlaktewaterlichaam
Wanneer deze uitzonderingen zich echter niet voordoen dan zijn de watergangen

oppervla ktewaterlicha men

De uiterwaarden behoren tot het rivierbed dat in beheer is bij het Rijk omdat deze

gebieden in de winterperiode kunnen overstromen Zij maken in die zin onderdeel uit

van het oppervlaktewaterlichaam rivier dat immers begrensd is op de

buitenkruinlijn van de dijk en daarmee de uiterwaarden omvat Dit betreft dus ook

het geografische gebied waarin de in de uiterwaarden voorkomende watergangen

liggen Ook deze watergangen zijn dus analoog aan de situatie die de toeiichting
bij de Waterregeling beschrijft iniiggende oppervlaktewaterlichamen zelfstandige
oppervlaktewaterlichamen die aanwezig zijn binnenheX oppervlaktewaterlichaam
rivier Zij maken slechts onderdeei uit van het oppervlaktewaterlichaam rivier

wanneer zij daarmee in open verbinding staan Zij zijn dan zijwateren van de rivier

als bedoeid in artikei 1 1 eerste lid van het Waterbesluit

Van beiang is dat het Rijk in het Waterbesluit slechts het beheer istoebedeeld voor

het oppervlaktewaterlichaam rivier het beheer van a 7tfe Hweliswaar in
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hetzelfde gebied voorkomende oppervlaktewaterlichamen De beheergrenzen voor

de verschillende beheertypen die zijn gegeven in de Waterregeling geven de grenzen

aan waarbinnen het Rijk het beheer voert over dat oppervlaktewaterlichaam Ytvier

deze grenzen geven 7 efaan dat binnen dat gebied ook andere

oppervlaktewaterlichamen onder beheer van het Rijk vailen daarvoor ontbreekt

immers de grondslag in het Waterbesluit Alleen het beheer van met de rivier in open

verbinding staande zijwateren behoort ook het Rijk toe voor zover deze althans

binnen de op de kaarten bij de Waterregeling aangeduide beheergrenzen vailen

Ingevolge artikel 4 van het Reglement voor waterschap Rivierenland is het

waterschap beheerder van deze inliggende oppervlaktewaterlichamen binnen zijn

gebied nu deze taak immers niet aan andere publiekrechtelijke lichamen is

opgedragen met uitzondering dus van de zijwateren

Het gebied waarbinnen de beschreven watergangen liggen behoort tot het

beheergebied van het Rijk als onderdeel van de rivier e 7 tot het beheergebied van

het waterschap detailwaterhuishouding De watergangen ze f dus los van het

gebied waarin zij liggen zijn uitsluitend in beheer bij het waterschap behalve

wanneer het zijwateren betreft De beheertypen die het Rijk uitoefent binnen dit

gebied zijn begrensd op de kaarten bij de Waterregeling en afhankelijk daarvan heeft

het Rijk een twee of drie beheertypen in het betreffende gebied Het waterschap
oefent in dat gebied in brede zin de waterstaatkundige verzorging uit

Zijwateren

Het verdient opmerking dat niet altijd even duidelijk is of de betreffende

watergangen als zijwater moeten worden bestempeld Zijwater is volgens artikel 1 1

eerste lid van het Waterbesluit gedefinieerd als oppervlaktewaterlichaam dat in open

verbinding staat met een van de hoofdwateren De toelichting geeft niet aan

wanneer sprake is van zo n open verbinding

Op grond van artikel 3 1 tweede lid van het Waterbesluit berust het beheer van de

zijwateren bij het Rijk Slechts uitgezonderd zijn de onderdelen van beheer van

bepaaide zijwateren die zijn gelegen buiten de desbetreffende bij ministeriele

regeling vastgestelde beheergrenzen
In de Nota van Toelichting bij het Waterbesluit staan voorbeelden genoemd van

situaties waarbij zijwateren niet in beheer zijn bij het rijk Onder meer zijwateren
waar sprake is van een 5fe fe e waterhuishoudkundige samenhang met het beheer

van wateren die bij waterschappen in beheer zijn dan wisselwerking met het beheer

van de hoofdwateren zouden uitgezonderd kunnen worden Dit zal op de kaarten in

de bijiage bij de Waterregeling moeten worden gevisualiseerd door deze wateren

buiten de beheergrenzen te brengen

Conclusie

Het rijk en het waterschap hebben verschillende taken De detailwaterhuishouding
en het l^debeheer van de sbtenz\]v\ taken die belegd zijn bij de waterschappen Het

rijk is verantwoordelijk voor het oppervlaktewaterlichaam de rivier Omdat zij tot een

watersysteem behoren hebben zij invioed op elkaar en is er een bepaaide mate van

geografische overlap Functioneel is er een duidelijk verschil tussen het beheer van

een rivier en het beheer van de kleinere watergangen in de uiterwaarden Er is dan

ook geen sprake van dubbel beheer maar van geografisch overlappend beheer
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Hoewel uit het hierboven beschreven systeem van de Waterwet a I voIgt wie

beheerder is van de in uiterwaarden gelegen watergangen biijkt er in de praktijk
onduidelijkheid over te bestaan In de provinciale verordening en het reglement van

het waterschap kan dan ook expiicieter duidelijk worden gemaakt wat deze taken en

bevoegdheden zijn en tot hoever deze reiken In woord en of op kaart kan expliciet
worden aangegeven waar in het rijksoppervlaktewater nog lokale wateren zijn

geiegen die tot het regionale watersysteem behoren en waarvan het beheer is

toegedeeld aan het waterschap Men zou er bijvoorbeeid voor kunnen kiezen om op

de i^art bij het Reglement nauwkeuriger aan te geven waar detaiiwateren iopen die

in beheer zijn bij een waterschap

Aangezien het waterschap beheerder is van deze watergangen kan het waterschap
voor dergelijke watergangen een iegger opstellen en het beheer en onderhoud

piegen

De wens van het waterschap om de begrenzing van het waterkwantiteitsbeheer

weergegeven op de kaarten bij de Waterregeiing aan te passen zodat detaiiwateren

in buitendijks gebied worden uitgezonderd kan niet worden ingewiliigd omdat deze

detaiiwateren ookonderdeel uitmaken van het rivierbed en dus bij het beheergebied
van het rijk moeten biijven horen

Voor zijwateren oppervlaktewateriichaam in open verbinding met een hoofdwater

wordt geconciudeerd dat deze in beginsel in beheer zijn bij het rijk Alieen ais op de

kaarten bij de Waterregeiing dit anders staat aangegeven zijn deze wateren niet m

rijksbeheer Wei is niet altijd even duidelijk of een watergang in open verbinding
staat met de rivier en dus een in beheer bij het Rijk zijnd zijwater is of dat het een

afzonderlijk iniiggend oppervlaktewateriichaam betreft in beheer bij het waterschap
In het geval dat weliswaar sprake is van een zijwater in open verbinding met de

rivier maar dat het rijk en een waterschap beiden van oordeei zijn dat dit specifieke
zijwater een waterhuishoudkundige samenhang heefl met het beheer van

wateren die bij waterschappen in beheer zijn dan wisseiwerking heeft met het

beheer van de hoofdwateren dan kan de procedure voor het aanpassen van de

kaarten in gang worden gezet om zo het betreffende zijwater uit te zonderen van

rijksbeheer en onder het beheergebied van het waterschap te brengen

10 2e

10 2e
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Bezoekadres De Blomboogerd 1 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599 4000 AN Tiel

T 0344 64 90 90

E info@wsrl nl

Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69

BICNWABNL2G

F 0344 64 90 99

I www waterschaprivierenland nl

Rivierenland

Memo

Aan RWS

10 2e pVan

22 September 2016

Conflicteerde belangen waterregeling kaart beheergrens waterkwaliteit

Datum

Onderwerp

Binnen de beheergrenzen waterkwantiteit waarbij RWS het bevoegd gezag voor wat betreft bet

waterkwantiteitsbeheer heeft Waterschap Rivierenland wateren liggen die van primair belang zijn
voor het waterbeheer van binnendijks gelegen gebied

Het gaat daarbij om inlaten of uitviieten van gemalen Het water wordt tijdens normale

rivierstanden niet zijnde de hoogwater periodes onder vrij verval in of uitgelaten Dit is alleen

mogelijk als de ontwerpafmetingen van deze wateren in stand worden gehouden

Vanwege het primaire belang van deze wateren voor het watersysteem in het beheer van het

waterschap is het wenselijk dat de begrenzing van het waterkwantiteitsbeheer weergegeven op de

waterregeling kaarten hierop wordt aangepast Zie de hieronder staande voorbeelden

Reactie I 10 2e |

De watergangen die worden beschreven kunnen in mijn optiek onder de definitie

zijwateren vallen namelijk oppervlaktewaterlichamen die in open verbinding staan met

hoofdwateren

In lijn met de notitie Overlappend beheer riviergebied concludeer Ik dat het beheer van

deze wateren nu bij het rijk ligt voor zover ze op de kaarten staan aangeduid binnen de

beheergrens van het rijk Het waterschap kan geen beheer voeren op deze zijwateren en

dus geen legger vaststellen

Als RWS en waterschap samen van oordeel zijn dat het waterschap een groter belang heeft

bij deze watergangen en men zou kunnen onderbouwen dat de watergangen een sterkere

waterhuishoudkundige samenhang hebben met het beheer van wateren die bij waterschap
Rivierenland in beheer zijn dan wisseiwerking hebben met het beheer van de rivier in

beheer bij het rijk dan zouden de kaarten bij de Waterregeling aangepast moeten worden
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Uitviiet buitenpolder Huissen uitmondend op de Rijn
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Inlaat watering de Blauwe sluis bij de Gouden ham aan de Maas [FM nog een cirkel aanbrengen
waar dit gemaal ligt ]
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Vender is bet wenselijk duidelijkheid te geven over de visie van bet waterkwantiteitsbeheer van

RWS In bet bieronder weergegeven gebied wordt een deel van de Afgedamde Maas weergegeven

ter boogte van bet H C de Jongb gemaal Naast de weteringen met de functie voor de aan en

afvoer van oppervlaktewater in en uit de polder bevinden zicb ook watergangen die van belang

zijn voor de lokale afvoer van oppervlaktewater in de uitwaarden

Wie is bet bevoegd gezag voor bet in stand bouden van deze wateren Met waterscbap is van

mening dat zodra bet invioed beeft op bet gevoerde waterpeil van oppervlaktewateren door de

aanwezigbeid van keringen stuwen of gemalen zij bet bevoegd gezag is voor bet

waterkwantiteitsbeheer van de betreffende wateren Met uitzondering de voormelde weteringen

Op deze buitendijks gelegen wateren voert bet waterscbap geen peilbebeer maar zijn ze van

belang voor bet peilbebeer van bet binnendijks gelegen gebied

Bij wie moeten belangbebbenden aankloppen als er problemen zijn met de afwatering van percelen

gelegen binnen de bebeergrenzen waterkwantiteit volgens de Waterregeling
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lM0V2e^fi n^ 7pVrn^Van

Aan 10K2e l IQX^e HBJZ 1 fCD^10K2elr

10 2e I HBJZ

RE notitie overlappend beheer riviergebied

dinsdag 22 november 2016 14 17 08

memo overlappend beheer riviergebied 041116 oon^l QK2e| docx

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Hoi I 1Q 2e 1^

Weliswaar wat laat maar ook van mij een aantal vragen en suqqestie in de bijiage
Wellicht goed om over de uiteindelijke memo bij geiegenheid met | io 2ej ei i1OK20te overleggen

Gr

fiOK^

10 2e

10 {2e

I l1UH2eT

finish 10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Kijk voor meer in formatie op www ruinntevoorderivier nl

10 2e

Iminienm nl]Van l iOK2e io 2e HBJZ[
Verzonden rnaandag november 2016 11 17

Aan [
CC tiQ 2e n CD | I0 2e \ HBJZ

Onderwerp RE notitie overlappend beheer riviergebied

Hallo I 10K2e I

10 2e

KCD10 2e

Dank voor de notitie s Nu staat een en ander ook op papier en kunnen we er altijd nog

een keer op temgkomen Je weergave in de notitie klopt volgens mij in grote lijnen
maar hierbij in de documenten toch nog wat aanpassingen en opmerkingen Hoofdlijn is

dat de waterschappen best ruimte hebben om te opereren omdat de aanwijzing van het

rijksbeheer niet per se geheel absoluut en exclusief is en andere beheersvormen en

beheerders mogelijk blijven

Daarom denk ik ook dat je redenering ten aanzien van de zijwateren niet helemaal

klopt Volgens mij kan je daar hetzelfde over denken als de inliggende wateren

waterschappen kunnen hier ook best beheer voeren en leggers opsteilen voor zover het

behoort bij hun taken en niet bij die van het Rijk Beide bestuursorganen zijn dus actief

maar doen iets anders Dat hoeft elkaar niet te bijten Wei ben ik het met je eens dat

met wijzigingen van de kaarten zeker waar dat voor het concrete geval echt nodig zou

zijn omdat het waterschap veel meer belang heeft en beheer voert dan het Rijk een en

ander misschien wel duidelijker kan worden in de kaarten maar dat het veel werk is

voor waterschappen en het Rijk

Met vriendelijke groet

1Q 2e
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Van [

Verzonden donderdag 3 november 2016 12 00

Aan I iOK2eg io 2e | HBJZ

CC [io 2e
^

I CD

Onderwerp notitie overlappend beheer riviergebied

] CD [[ firws nl]10 2e 10 2e

Hall0 1QK2e

In het laatste overleg wijziging kaaiten RvdR 10 okt vertelde ik dat in gesprek ben met waterschap
Rivierenland over de on mogelijkheden om een legger op te stellen voor watergangen die beiangrijk zijn voor
de waterhuishouding binnendijiffl taak van waterschap maar die uitkomen in de rivier en op de kaart staan

aangeduid a is watergang in beheer bij het rijk

Ik heb geprobeerd de s^tematiek van het waterbeheer op papier te zetten en een onderbouwing te geven
voor de steiiing dat detaiiwateren in de uiterwaarden van de rivier prima door het waterschap beheerd

kunnen worden en dat zij daarvoor een iegger kunnen opstelien Een uitzondering hierop vormen de

zijwateren oppervlaktewateriichamen in open verbinding met hoofdwateren Zijwateren zijn in beginsei in

beheer bij het rijk tenzij zij expiiciet op kaart zijn uitgezonderd

In ons overleg van 10 oktober waren [i 0 2~^^]{2ie^n jij van mening dat het mogelijk zou moeten zijn voor het

waterschap om een legger op te stellen voor watergangen die binnendijks liggen maar beiangrijk zij voor de

detailwaterhuishouding Ik heb dit ook zo proberen te onderbouwen in de notitie

Op 10 oktober hebben we niet expiiciet stilgestaan bij de zijwateren die in open verbinding staan met de

hoofdwateren

De voorbeelden die waterschap Rivierenland heeft aangedragen betreffen in mijn optiek vaak zijwateren die

in open verbinding staan met hoofdwateren Om het beheer van deze watergangen door het waterschap te

laten uitvoeren zullen naar mijn mening de kaarten bij de Waterregeling aangepast moeten worden In de

bijgevoegde memo van waterschap Rivierenland geef ik aan wat de consequenties zijn van de conclusies uit

mijn memo

De uitkomst is niet helemaal wat ik gehoopt had aanpassen van de kaarten gaat ons veel werk opieveren

Ik hoor graag of jij je kunt vinden in de onderbouwing en de conclusies van mijn notitie Opmerkingen en

aanvullingen zijn welkom

Groeten io 2e

v n^nrlpliilc^ nropf

10 2e

I 10 2^

1Q 2e
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memo Overlappend beheer riviergebied 10^ 2e ~lT [
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Datum

26 oktober 2016
Vraagstelling

Is het waterschap bevoegd een legger vast te stellen voor watergangen en

kunstwerken in die deien van het rivierbed waar Rijkswaterstaat het

waterkwantiteitsbeheer over de rivier heeft

Bijlage nj

Beheer van ODPerviaktewateriichamen en verschillende beheertvoen

In artikei 1 1 van de Waterwet is beheer gedefinieerd ais de overheidszorg met

betrekking tot een of meer afzonderiijke watersystemen of onderdeien daarvan

gericht op de in artikei 2 1 genoemde doeisteiiingen Van beiang is hier dat het dus

gaat om een of meer 50eaf7eAe objecten waar het beheer over wordt uitgeoefend

In artikei 3 1 van de Waterregeiing worden definities gegeven van de verschiiiende

vormen van beheer

Waterkwaiiteitsbeheer uitvoeren en handhaven van bij of krachtens de wet gesteide
regeis met betrekking tot iozen als bedoeld in artikei 6 1 of 7 1 van de wet of de

verontreiniging of aantasting van de bodem of oever van een

oppervia ktewaterlichaam

Waterkwantiteitsbeheer uitvoeren en handhaven van bij of krachtens de wet

gesteide regeis ten aanzien van peiibesiuiten of het brengen van water in of het

onttrekken van water uit oppervlaktewateriichamen

Waterstaatkundig beheer hdne c van oppervlaktewateriichamen anders dan

waterkwaiiteitsbeheer en waterkwantiteitsbeheer

In de RWS praktijk verstaan wij daaronder hetzorgdragen voor hetgoed
functioneren veilig en doetmatig gebruik van het waterstaatswerk Concreet het

beheer en onderhoudzodat het waterstaatswerk btijft voidoen aan de tigging vorm

afmeting en constructie zoais omschreven in de legger

Toedeiino beheer van ODPerviaktewateriichamen

Rijkswateren
De Minister van Infrastructuur en Miiieu is beheerder van het hoofdwatersysteem
Het gaat om de grote wateren zoais de Noordzee de Waddenzee de grote rivieren

en de grote meren en kanaien

Voigens artikei 3 1 eerste lid van de Waterwet worden bij of krachtens amvb de

watersystemen aangewezen die in beheer zijn bij het Rijk In bijiage II van het

Waterbesluit staan de oppervlaktewateriichamen vermeld die in beheer zijn bij het
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Datum

26 oktober 2016Rijk In bijiage III bij het Waterbesluit staan de waterkeringen vermeld die in het

beheer zijn bij het Rijk In het Waterbesiuit is tevens bepaald dat de beheergrenzen
waterkwaiiteitsbeheer waterkwantiteitsbeheer waterstaatkundig beheer de

grenzen van drogere oevergebieden en vrijstellingsgebieden bij ministeriele regeling
worden vastgesteld Dit is gebeurd op de kaarten van bijiage II IV bij de

Waterregeling Deze grenzen geven dus aan tot waar precies de verschillende

soorten van het beheer met betrel^ing tot bovengenoemde

oppervlaktewaterlichamen reikt

Regionale wateren

Op grond van artikel 3 2 van de Waterwet worden bij provinciale verordening voor de

regionale iv5fe e 7 0verheidslichamen aangewezen die geheei of gedeeltelijk zijn
belast met het beheer met inachtneming van artikel 2 tweede lid van de

Waterschapswet

Artikel 1 van de Waterschapswet bepaalt dat waterschappen de waterstaatkundige

verzorging van een bepaald gebied ten doel hebben De taken die tot dat doel aan

waterschappen zijn of worden opgedragen betreffen de zorg voor het watersysteem
en de zorg voor het zuiveren van afvalwater op de voet van artikel 3 4 van de

Waterwet Daarnaast kan de zorg voor een of meer andere

waterstaatsaangelegenheden zijn of worden opgedragen
De bevoegdheid tot onder meer regeling van het gebied de taken en de verdere

reglementering van waterschappen behoort aan provinciale staten De uitoefening
van deze bevoegdheid geschiedt bij provinciale verordening artikel 2 eerste lid

Waterschapswet

Ter uitwerking van het gestelde in de waterwet bepaalt door Provinciale Staten van

Gelderland vastgestelde reglement van het Waterschap Rivierenland het volgende
Artikel 4

1 De taak van het waterschap is de waterstaatkundige verzorging van

zijn gebied voor zover deze taak niet aan andere publiekrechtelijke
lichamen is opgedragen

2 De taak bedoeld in het eerste lid omvat de zorg voor het

watersysteem en de zorg voor het zuiveren van afvalwater

hieronder mede begrepen het stedelijk afvalwater dat afkomstig is

vanuit het beheersgebied van een aangrenzende
waterkwaiiteitsbeheerder en dat krachtens artikel 15a eerste lid

van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren om

doelmatigheidsredenen wordt gezuiverd op een zuiveringstechnisch
werk dat in beheer is bij het waterschap

De kaart bij het Reglement geeft de grenzen aan van het beheersgebied van

Rivierenland De grenzen van hetgebied zijn ingetekend in het midden \mn de grote
rivieren

Leqqer

Op grond van artikel 5 1 Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van

een legger waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging vorm

afmeting en constructie moeten voldoen Van de legger maakt deel uit een
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overzichtskaart waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende
beschermingszones staat aangegeven Aangenomen moet worden dat de beheerder

uitsluitend voor de bij hem in beheer zijnde waterstaatswerken een legger kan

vaststellen

Tevens wordt in artikel 78 Waterschapswet bepaald dat het algemeen bestuur van

het waterschap een legger vaststelt waarin onderhoudsplichtigen of

onderhoudsverplichtingen worden aangewezen

Op de legger vastgesteld door het waterschap staan dus de oppervlaktewateren en

dijken aangegeven die in beheer zijn bij het waterschap en waarop de keur van

toepassing is In de keur zijn regels opgenomen om te voorkomen dat dijken en

oevers beschadigen Ook zijn er regels voor het onderhoud van sloten beken

rivieren en andere waterlopen om de waterafvoer in dit oppervlaktewater te

waarborgen

Vormen van overlappend beheer

In de praktijk komt het voor dat er sprake is van overlappend beheer Het betreft

hier overlappend beheer in geografische zin Ten aanzien van een deel van een

oppervlaktewaterlichaam kan het voorkomen dat bijvoorbeeld het waterkwaliteits en

waterkwantiteitsbeheer is toebedeeld aan het Rijk maar dat het waterstaatskundig
beheer bij een andere beheerder berust Ook kan het voorkomen dat het

beheergebied van Rijkswaterstaat ten dele overiapt met dat van een waterschap of

provincie voor hetzelfde type beheer bijvoorbeeld waterstaatkundig beheer Het gaat

hierbij dan wel om beheer met betrekking tot verschitlende beheerobjecten die

geografisch in hetzelfde gebied liggen er kan geen sprake zijn van dubbei beheer

waarbij hetzelfde beheerobject voor hetzelfde beheertype meerdere beheerders

kent In deze situaties waarin er dus in hetzelfde gebied meerdere beheerders zijn

geldt bij vergunningveriening de samenloopregeling van artikel 6 17 Waterwet

Voorbeelden

Waterkering en naastgelegen oppervlaktewaterlichaam
Bij een waterschapsdijkdie iangs een oppervlaktewater in bheer bij het Rijk{rivier
Ijsselmeer estuaria of Noordzee ligt kan het voorkomen dat er sprake is van

overlappend beheer Het waterstaatkundig beheer van een

oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk loopt door tot de buitenkruin van de

waterkering Het beheer van de waterkering behelst het instandhouden van de

kerende functie van de waterkering Het grondlichaam van de dijk loopt door tot in

het water In de situatie dat de dijk in beheer bij een waterschap is is er dus sprake
van overlappend beheer

Watergangen in drogere oevergebieden
Op grond van artikel 1 1 van de Waterwet omvatten oppervlaktewaterlichamen als

zodanig aangewezen drogere oevergebieden waar het krachtens artikel 6 2

Waterwet geldende verbod om stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam in

beheer bij het Rijk niet geldt Binnen deze drogere oevergebieden kunnen echter ook

afzonderiijke kieinere oppervlaktewaterlichamen aanwezig zijn Deze
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26 oktober 2016oppervlaktewaterlichamen bevinden zich dus binnen^ n ander

oppervlaktewaterlichaam nu de drogere oevergebieden ook onder de definitie van

oppervlaktewaterlichaam vallen Het gaat hier om zogenoemde inliggende
oppervlaktewaterlichamen Te denken valt hier aan delen van het winterbed van de

grote rijksrivieren die door kaden worden beschermd tegen overstroming door

rivierwater zodat ze met een lage frequentie overstromen Binnen die gebieden in

het winterbed liggen waterlopenstelsel en kunstwerken stuwen en gemalen die het

mogelijk maken om die delen van het winterbed te benutten voor agrarisch gebruik

Deze kleinere waterlopenstelsels en kunstwerken die binnen aangewezen drogere
oevergebied liggen kunnen in beheer zijn bij een waterschap De Waterwet is

hierop van toepassing De toelichting bij de Waterregeling zegt hierover het

volgende

Paragraaf3 2 uitde Toelichting bij de Waterregeling
Voorde duideiijkheid worden de drogere oevergebieden daarom vastgeiegd op

dezeifde kaart waarop de begrenzing van hetgebied wordt vastgeiegd waarbinnen
het Rijk het waterkwaiiteitsbeheer voert De Wet Badembescherming biijft van

toepassing op de drogere oevergebieden Binnen de drogere oevergebieden die in

deze regeiing worden aangewezen iiggen in veelgevallen kieinere

oppervlaktewaterlichamen gemaien en kunstwerken die niet in Rijksbeheer zijn
Deze vaiien op grond van artikei3 3 van deze regeiing niet onder het regime voor

drogere oevergebieden Op dergeiijke iniiggende oppervlaktewaterlichamen

gemaien en kunstwerken is de Waterwet dus onverkort van toepassing zij het dat
niet het Rijk maar een regionaie waterbeheerder hier bewegdgezag is Voorbeeiden

hiervan zijn de sioten in de uiterwaarden van de Rijn die drogere oevergebieden
doorsnijden en zorgen voor de afwatering van deze gebieden en de in het winterbed

van de Maas geiegen beken Stcrt 2009 19353 p 71

Lokaie watergangen in uiterwaarden van een rivier

Eenzelfde situatie als bij de drogere oevergebieden kan zich voordoen bij andere

kleine watergangen die geiegen zijn in de uiterwaarden van de rivieren Deze

wateren kunnen van primair belang zijn voor het waterbeheer van binnendijks
geiegen gebied

De uiterwaarden behoren tot het rivierbed dat in beheer is bij het Rijk omdat deze

gebieden in de winterperiode kunnen overstromen Zij maken in die zin onderdeel uit

van het oppervlaktewaterlichaam rivier dat immers begrensd is door de

buitenkruinlijn van de dijk en daarmee de uiterwaarden omvat Dit betreft dus ook

het geografische gebied waarin de in de uiterwaarden voorkomende watergangen

liggen Ook deze watergangen zijn dus analoog aan de situatie die de toelichting
bij de Waterregeling beschrijft iniiggende oppervlaktewaterlichamen zelfstandige
oppervlaktewaterlichamen die aanwezig zijn binnenheX oppervlaktewaterlichaam
rivier Zij maken slechts onderdeei uit van het oppervlaktewaterlichaam rivier

wanneer zij daarmee in open verbinding staan Zij zijn dan zijwateren van de rivier

als bedoeld in artikei 1 1 eerste lid van het Waterbesluit

Van belang is dat het Rijk in het Waterbesluit slechts het beheer is toebedeeld voor

het oppervlaktewaterlichaam rivier het beheer van 5 70ereweliswaar in
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hetzelfde gebied voorkomende oppervlaktewaterlichamen De beheergrenzen voor

de verschillende beheertypen die zijn gegeven in de Waterregeling geven de grenzen

aan waarbinnen het Rijk het beheer voert over dat oppervlaktewaterlichaam Ytvier

Deze grenzen geven nietaaw dat binnen dat gebied ook andere

oppervlaktewaterlichamen onder beheer van het Rijk vailen daarvoor ontbreekt

immers de grondslag in het Waterbesluit Alleen het beheer van met de rivier in open

verbinding staande zijwateren behoort ook het Rijk toe voor zover deze althans

binnen de op de kaarten bij de Waterregeling aangeduide beheergrenzen vailen

Ter verduidelijking opnieuw de casus van het waterschap Rivierenland Ingevolge
artikel 4 van het Reglement voor waterschap Rivierenland is het waterschap
beheerder van de inliggende oppervlaktewaterlichamen binnen zijn gebied nu deze

taak immers niet aan andere publiekrechtelijke lichamen is opgedragen met

uitzondering dus van de zijwateren

Het gebied waarbinnen de beschreven watergangen liggen behoort tot het

beheergebied van het Rijk als onderdeel van de rivier e 7 tot het beheergebied van

het waterschap detailwaterhuishouding De watergangen ze f dus los van het

gebied waarin zij liggen zijn uitsluitend in beheer bij het waterschap behalve

wanneer het zijwateren betreft De beheertypen die het Rijk uitoefent binnen dit

gebied zijn begrensd op de kaarten bij de Waterregeling en afhankelijk daarvan heeft

het Rijkeen twee of drie beheertypen in het betreffende gebied Het waterschap
oefent in dat gebied in brede zin de waterstaatkundige verzorging uit

Zijwateren

Het verdient opmerking dat niet altijd even duidelijk is of de betreffende

watergangen als zijwater moeten worden bestempeld Zijwater is volgens artikel 1 1

eerste lid van het Waterbesluit gedefinieerd als oppervlaktewaterlichaam dat in open

verbinding staat met een van de hoofdwateren De toelichting geeft niet aan

wanneer sprake is van zo n open verbinding
Op grond van artikel 3 1 tweede lid van het Waterbesluit berust het beheer van de

zijwateren bij het Rijk Slechts uitgezonderd zijn de onderdelen van beheer van

bepaalde zijwateren die zijn gelegen buiten de desbetreffende bij ministeriele

regeling vastgestelde beheergrenzen
In de nota van toelichting bij het Waterbesluit staan voorbeelden genoemd van

situaties waarbij zijwateren niet in beheer zijn bij het Rijk Onder meer zijwateren
waar sprake is van een ste Ae e waterhuishoudkundige samenhang met het beheer

van wateren die bij waterschappen in beheer zijn dan wisselwerking met het beheer

van de hoofdwateren zouden uitgezonderd kunnen worden Stcrt 2009 548 p 37

38 Dit zal op de kaarten in de bijiage bij de Waterregeling moeten worden

gevisualiseerd door deze wateren buiten de beheergrenzen te brengen

Conclusie

Het Rijk en het waterschap hebben verschillende taken De detailwaterhuishouding
en het kadebeheer van de sbtenz\iv\ taken die belegd zijn bij de waterschappen Het

Rijk is verantwoordelijk voor het oppervlaktewaterlichaam de rivier Omdat zij tot een

watersysteem behoren hebben zij invioed op elkaar en is er een bepaalde mate van

geografische overlap Functioneel is er een duidelijk verschil tussen het beheer van

een rivier en het beheer van de kleinere watergangen in de uiterwaarden Er is dan

RWS BEDRIJFSINFORMATIE Pagina 5 van 6

206200 0206



RWS BEDRIJFSINFORMATIE Rijkswaterstaat Corporate
Dienst

Datum

26 oktober 2016
ook geen sprake van dubbel beheer maar van geografisch overlappend beheer

Hoewel uit het hierboven beschreven systeem van de Waterwet a I voIgt wie

beheerder is van de in uiterwaarden gelegen watergangen blijkt er in de praktijk
onduideiijkheid over te bestaan In de provinciaie verordening en het reglement van

het waterschap kan dan ook expiicieter duidelijk worden gemaakt wat deze taken en

bevoegdheden zijn en tot hoever deze reiken In woord en eventueel ook op kaart

kan expiiciet worden aangegeven waar in het rijksopperviaktewater nog lokaie

wateren zijn gelegen die tot het regionale watersysteem behoren en waarvan het

beheer is toegedeeid aan het waterschap Men zou er bijvoorbeeid voor kunnen

kiezen om op de kaart bij het Reglement nauwkeuriger aan te geven waar

detailwateren lopen die in beheer zijn bij een waterschap [1

Aangezien het waterschap beheerder is van deze watergangen kan het waterschap
voor dergelijke watergangen een legger opstellen en het beheer en onderhoud

plegen

De wens van het waterschap om de begrenzing van het waterkwantiteitsbeheer

weergegeven op de kaarten bij de Waterregeling aan te passen zodat detailwateren

in buitendijks gebied worden uitgezonderd kan niet worden ingewilligd omdat deze

detailwateren ook onderdeel uitmaken van het rivierbed en dus bij het beheergebied
van het Rijk moeten blijven horen

Voor zijwateren oppervlaktewaterlichaam in open verbinding met een hoofdwater

wordt geconcludeerd dat deze in beginsel in beheer zijn bij het Rijk Alleen als op de

kaarten bij de Waterregeling dit anders staat aangegeven zijn deze wateren nietm

rijksbeheer Wei is niet altijd even duidelijk of een watergang in open verbinding
staat met de rivier en dus een in beheer bij het Rijk zijnd zijwater is of dat het een

afzonderlijk inliggend oppervlaktewaterlichaam betreft in beheer bij het waterschap
In het geval dat weliswaar sprake is van een zijwater dat in open verbinding staat

met de rivier maar dat het Rijk en een waterschap beide van oordeel zijn dat dit

specifieke zijwater een 5fe Ae ewaterhuishoudkundige samenhang heeft met het

beheer van wateren die bij waterschappen in beheer zijn dan een wisselwerking
heeft met het beheer van de hoofdwateren kan de procedure voor het aanpassen
van de laarten in gang worden gezet om zo het betreffende zijwater uit te zonderen

van rijksbeheer en onder het beheergebied van het waterschap te brengen

10 2e

rnj7 z^
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Aan

I nuH i^ei uffijz

vrCc

Rrtf Nieuwe kaartenset BGR 1 jan 2017

dinsdag 6 december 2016 14 15 35

BGRlian 2017 meg

Onderwerp
Datum

BIjIagen

HofFTTOS^

ij |l0 2e^n ik van HBK overleg met [321211 lEEZ^n I l lUHZe over wijzigingen van de kaartbijlagen van Wtw Wtb en

a v as uitvoering van Ruimte voor de Rivier maatregelen Een van de wijzigingen die voor 1 januari 2017 staat gepiand is een

Periodiek hebben wi

Wtr onder meer n a

wijziging van de kaaitbijiage bij de Bsieidsregels grote rivieren o a voor ds hoogwatergeui Veesssn Wapenveld

I|10 2elh6eft vorige week b j1lQ t2E^informeerd naar de stand van zaken van deze kaartwijziging Uit de reactle v^tOHZB^aken wij op dat deze

kaartwijziging nog niet gereed is omdat er intern RWS door ON nog geen opdracht is verleend Daardoor is het helaas niet meet mogeiijk om de

kaartbijiage per 1 januari 2017 te wijzigen Kun jij dit bij RWS ON onder de aandacht brengen
We zouden er m i naar moeten streven de kaartbijiage z s m te wijzigen zodat order meer het stroomvoerend regime uit de Bgr van toepassing
wordt op de hoogwatergeui Veessen Wapenveld Als dit alsnog spoedig in gang gezet kan worden is wijziging van de kaartbijiage medio januari
wellicht haalbaar

Dank en gro^fl C [2e

Van

Verzonden woensdaq 30 november20l6 13 36

l J 2e

—
Aai HBJZ

1 0 26

Onderwerp RE Nieuwe kaaitenset BGR 1 jar 2017

HBJZ I lOKZe 1 CDCC 3GRW

DafcfOXg
Ik heb even telefonisch geinformeerd en de kaarten zijn gemaakt Ik heb zojuist nog wat toelichting aangeleverd zie bijgevoegde mail en dan heeft Wouter

WVL alleen nog een opdracht vanuit RWS ON nodig

Vriendelijke groete i^QJt2e

Van [LQX^K 10 2e | HBJZ [| 10 2e

Verzondetii maandgg 28 november2016 16 23

DGRW [

rp Kt Nieuwe kaartenset BGR 1 jan 2017

JSminienm nll

TTT^nAanijn
HBJZ I 1tJ 2e 1 CDCC ^6 \

Ond^

HalltilQII2^

Het is een tijd geleden maar de Bgr kwam ik weer ergens op een lijstje tegen om per 1 januari 2017 te wijzigen en toen dacht ik hier weer Omdat

Ik na deze maii niets meer heb gshoord maar even de vraag aan jou of hier nog ontwikkelingen zijn Most er nog lets gewijzigd worden en zo ja
waar we de laatste keer toch wel vanuit gingen op welke termijn Om per 1 januari 2017 nog een wijziging aan te brengen is nu echt niet meer

haalbaar maar de vraag is hoe het verder In het proces staat Ik hoor het graag

Met vriendelijke groet
lLIII2e

Van l 1U 2e l DON [malilo 1 0 {2e pnws nn
Verzonden woensdaq 26 oktober 2Ulb lh l2

Aan

Onderwerp FW N ieuwe kaartenset BCjR 1 jan 2017
■tiaigawaflj

J HBJZ

1Q 2e 1 CDCC

Da^0K^^roe

^ probeert eerst het interne proces voor het kaartmateriaal BGR goed opgelijnd te krijgen aangezien de wijzigingen van medio dit jaar niet

Zie onderstaand bericht

WVL I 1DK2e
goed veriopen zijn

1 november kaartmateriaal aanleveren gaat zodoende niet lukken Op zich geen onoverkomeiijk probleem aangezien er geen vast verandermoment voor deze

kaarten is Wel zo mod om ze zo kort mogeiijk na 1 januari in werking te kunnen laten treden

Ik ga bi^p 0 2d^a vvat wel haalbaar is

Vriendelijke groeten

iDE2e

1Q {2e l

10 2e

t0 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Ven e’
Ve g 20 oktober 2016 16 00

I

] ONj | 10 2en ZH | 10 2e | VWL d f10 f2e DON

Onderwerp Nieuwe kaartenset BG

] ON

7

Damm

Hierbij sCuur ik je de mail v^[^0 2l6b er het aanpassen van de BGR aan wijzigingen in het waterbesluit en de waterregeling p^l0 f2g|l7
Het gaat volgens mij voor het waterbesluit om de gebieden Cortenoever Voorsterkleiu Lent en Gennep ZN voor Veesem Wapenveld moet de nieuwe

nevengeul worden opgenomen

Zoals aang^even venivacht ik vanuit WW een ope
is mijns inziens een opdrachtvaH f10 26 laan[
Wij laten de kaarten maken hebben hier budget en tijd voor via de BOA r^ieren
Bij akk^rd door de werkgroep leveren we de kaarten op vi^i10 26]K^HI K2€

I n0 2e nkan ze dan via de route van de waterregeiing BS DGRW naar HBJZ sturen

[e
en sturen deze op aan de werkgroep rivierbeheer tercontrole

Als ik volgende week via de werkgroep rivierbeheer hoor wat er aangepast moet worden dan kunnen we aan de slag met het maken van de kaarten

Met het hele traject van goedkeuring en rondsturen door de directeuren ga ik er vanuit dat dit niet voor 1 november bij HBJZ iigt

Ben je akkoord met de voorgestelde procedure
Met vriendelijke groet

I 1Q 2e n
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Water Wegen Werken Rljkswaterslaat

Van lUHZeH DON

Verzonden woensdag 19 oktober 2016 12 16

Aan | 10 2e 71 WVL

Ondervirerp Kt Nieuwe kaartenset BGR 2016

HdjffOK2^

Uit kaart 088 IJssel 4 die je meestuurde met onderstaand bericht maak ik op dat geen vergunningvrij gebied is opgenomen ter plekke van rwzi Brummen

Dit betekent m i dat deze kaart alsnog aangepast dient te worden

RWS ON is tot de conclusie gekomen dat het gebied vergunningvrij gemaakt kan worden De wijziging Waterbesluit is hiervoor in gang gezet en treedt per 1 1

2017 inwerking

Het zou mooi zijn ais de Bgr kaarten Cortenoever en Veessen Wapenveid dan ook in werking kunnen treden HB3Z heeft aangegeven dat wanneer zij die

kaarten voor 1 novembera s hebben dat te realiseren is Dat is kort dag dus ik hoor graag of dat haalbaar is

Vnendelijke groetefi ]DJt2ie

1 Q 26 I

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Vansl 10 2e I WVL
Verzonaen ainMag 19 april 2016 13 25

Aan | 1U 2e J

Ondeiweip Nieuwe kaartenset B6R 2016

DGRW | 10 2e
DON

BS

Nl 1TW2jpE2piio 2eSwvLllTWaMnCC e

Bests collega s

Hierbij stuur ik jullie de nieuwe kaartenset voor

De mail met het verzcek tot wijziging is naar onzel

In de bijiages vinden jullie
de gewijzigde kaarten

de tekst voor het ontwerpbesluit
een overzichtskaart met de gebieden die nu zijn gewijzigd en het gebied dat hetzelfde is gebleven
de kaart met het nieuwe toepassingsgebied van de BGR

Pf R

10 2e j gestuurd en voIgt dezeifde route ais vorig jaar

De kaartenset zelF is te downloaden via de onderstaande link

nloads f8Qfa0177f15hl72f0bips ienm i974 4a8bee522Ql 50513122 344i 1b49cQ6ddea ■ 6cabd34cb32Ql 50513122344 Qf9ead

De GIS bestanden die horen bij de kaartenset zijn beschikbaar en zullen tzt worden opgenomen in de RWS GIS database

10 2e

bV2fe

Water Wegen Werken Rijkswntei^taat

tfie addies^a ar message vias sent to you by mistake you ere requested to infbmi the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the rislrs inherent in the

electroniriransmisBion of messages
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Van

Aan

10 2e 1^j iui 2e mCc

Onderwerp
Datum

RE Mieuwe kaaitenset

woensdag 30 november 201S 13 30 06
7

Hc irio} 2a

HierbiJ de toelichtingen bij de wijzigingen RvR waar je om verzocht De tekster hebben betrekking op de maatregelen Cortenoever rwzi Brummen en Veesser

Wapsnveld

RvA Co te ioever rwzi Brummen

Ds wijztging van de kaort met n ammer PM Bgr kaartnummer met Cortenoever eropj viodt voorf uit de reofisatie von een maatregel in het kader van de

Phnologische Kembeslissing Ruimte voor de Rivier 5 Door de voltooiing van de Ruimte vaor de Riviermaatregel Dijhjerlegging Cortenoever is een

rioolwaterzuiveringsinstalhtie bij Brummen tuitend^ks komen te iiggen Hei gebied is omringd door een kode zodat de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan blijven

functioneren en het overstrominggevoor beperkt is Het omkade gebied is waterstaatkundig van ondergeschikt befang en is daarom oangewezen in hef Beshit

aanpossingen kaarten 2017 ais gebied waarparagroof 6 van hoofdstuk 5 van het Waterbesluit niet van toepassing is 6 Dientengevolge zijn de Beleidsregeis grote

rivieren eveneens niet van toepassing op het betreffende gebied

RvR \Zeessen IVapeitveM

De nieuwe HoogwatergeuI Veessen Wapenveld is de aanleiding voor de vijfde wijziging die is verwerkt in de kaarten onder nummers jPM kaortnummers BgrJ De

Hoogwatergeui Veessen Wapenveld is een gereoliseerde Ruimte voor de Riviermaatregel De hoogwatergeul is een nieuw oppervlaktewaterlichaom dat in beheer

is bij het Rijk Doelsteffing van deze Ruimte voor de Rivier maatrege is de doorstroming bij hope rivierafvoeren te vergroten Op het toegevoegde gebied is daarom

het stroomvoerend regime van de Beleidsregeis von toepassing

Ik begreep dat je hiermeeen met eer opdracbt van RWS ON de wijzigingen Bgr kaarten verder in procedure kunt brengen

Kun je mij weer een ccgeven als je de kaarten bij o a HBJZ aanlevert

Sroete61BI2e

Van | 10 2e tVWL
Vamnden woensdag 26 oktober 2016 11 32

Aan [ 10 { 2el

] ON | 10 2e

Onderwerp RE Nieuwe kaaitenset

ZN1 I 10K2e IfvwLi inuKZe DONCC Q j 26

Voor de BGR
procedure die is afgesproken in het DO rivieren sturen

kaarten hebben we die dan nog met gevolgd wellicht dat die voor de beheergrenzen zo wordt gebruikt

Hoe het bij de BGR kaarten tot nu toe ging

stuur mail aan WVL |1 0 2^ dat er wijzigingen zijn

WVL vraagt de kaarten op bij el s ll 0 2^ en stelt aan werkgroep rivierbeheer de wijzigingen voor

WVL laat Deltares de kaarten maken legt het resultaat ter controle aan werkgroep rivierbeheer voor

Tekst voorstel wordt aangeleverd door RvdR en HBJZ en aangepast door WVL

Na akkoord stuurt Directeur WVL kaarten en tekstvoorstel aan| 10 2e | en verder

Dit deden we zo omdat BGR in het BOA pakket van WVL zit

Hierbij zit ge^n opdracht van de RDom de kaarten te maken en worden de producten niet door de RD goedgekeurd en doorgestuurd
Daar wil ik verandering in krijgen^ want nu is de verantwoordelijkheid voor de kaarten onduidelijk

Met vrienrlpliikR aroet

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

1 0 26
^

Van

Verzonden woensdag 26 oktober 2016 IQirfB

Aanj 10 2e | VWL
CC I rojge iTdH f10 2e
Onderwerp RE Nieuwe Kaarteriset

ON

| VWL I II lJK2eT1 DON

Da^20K2§

Gisteren hebben we in de werkgroep de kaartaanpassir^en besproken Inhoudelijk zijn de vQorstellen akkoord de wijzigingen kunnen verwerkt

worden in de BGR kaarten

Wat betreft het algemene procedurevoorstel is de werkgroep niet akkoord Het is onduidelijk waarom er een extra formele processtap is ingebouwd
Deze stap is ongewensh we kunnen onze regionale direeteuren geen twee keer goedkeuring laten geven op dezelfde kaartaanpassingen met name ZN

zit hier stellig in

De afgesproken werkwijze is dat wijzigingen door de regionale diensten worden verwekt in de Geodatabase van CIV na advies van werkgroep
Rivierbeheer kiijg jij atnbtelijk opdrachl om kaarten en toeiichtende leksten gereed te laten maken en worden deze na opleveting aan de regionale
dienst door de betreffende directeur formeel doorgeleid aan| 10 2e |van BS die deze weer doorzet naar DGRW Volgens de werkgroep is deze

procedure in het directeurenoverleg Rivieren afgesproken en voldoet deze nog steeds
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Gfoete4|iO 2e|

Vaa | 10 2e [WVL
Datum donderd^ 20 okt 20 6 4 00PM

Jiw3 nle

Aa^ rws nl

10 2e IwvL i 1 Q 2e ~lBTws ni luH2eN

CD0N ^ 1Q 2e rgnvs iil

ODdenverp Nieuwe kaartensetBG{£lI|l ^ 7

^ 10 2eKopI J {ZQ

Hierbij stuur ik je de mail v^t10 2l6 i er het aanpassen van de bgr aan wijzigingen in het waterbesluit en de waterregeling p^lQlV2g|i2
Het gaat volgens mij voor het waterbesluit om de gebieden Cortenoever Voor^terklei^ Lent en Gennep ZN voor Veesem Wapenveld moet de nieuwe

nevengeui worden opgenomen
Zoals aangegeven verwacht ik vanuit WVL een opdracht vanuit de reqio om de kaarten te maken met een beschrijving wat er in de kaarten moet komen dit

is mijns inziens een opdracht vanl 1Q 2e

Wij laten de kaarten maken hebberi hier budget en tijd voor via deBpA riyieren
Bij akkoord door de werkgroep leveren we de kaarten op via|1 OK2e|^Hp 2e
10 26 26 dan via de route van de waterregeling BS DGRW naar HB]Z sturen

an nu

en sturen deze op aan de werkgroep rivierbeheer tercontrole

Als ik volgende week via de werkgroep rivierbeheer hoor wat er aangepast moet worden dan kunnen we aan de slag met het maken van de kaarten

Met het hele traject van goedkeuring en rondsturen door de directeuren ga ik er vanuit dat dit niet voor 1 november bij HB3Z ligt

Ben je akkoord met de voorgestelde procedure
Met vriendeliike aroet

10 2e

Water Wegen Werken Rijki

Van inO 2^ DON

Verzonden woensdaq 19oktober 2016 12 16
■■ ■ ■■

[VWL
Wjwe kaartenset BGR 2016

Aan I0 2e

lerwerp Kt rOnd

HcCflOKZ^

Uit kaart OSS IJssel 4 die je meestuurde met onderstaand bericht maak ik op dat geen vergunningvrij gebied is opgenomen ter plekke van rwzi Brummen

Dit betekent m i dat deze kaart alsnog aangepast dient te worden

RWS ON is tot de condusie gekomen dat het gebied vergunningvrij gemaakt kan worden De wijziging Waterbesluit is hiervoor in gang gezet en treedt per 1 1

2017 in werking

Het zou mooi zijn als de Bgr kaarten Cortenoever en Veessen Wapenveld dan ook in werking kunnen treden HB3Z heeft aangegeven dat wanneer zij die

kaarten voor 1 november a s hebben dat te realiseren is Dat is kort dag dus ik hoor graag of dat haalbaar is

Vriendelijke groete^^DJf2le

lElUJ ^

10 2e

Water Wegen Werken Rijkewaterataet

VanJ 10K2e ~lvWL
Verzonden dinsdag 19 april 2016

Aanfj 1Ul 2e I hBJZ

cc lOK iej fwvi IT

Onderwerp Nieuwe kaartenset BGR 2016

13 25

jMTt^TiblTWilBlpSPafiiT^ »Big iiPiii^ DGRWj 10 2e IfBS
om iVWL

Beste collega s

Hierbij stuur ik jullie de nieuwe kaartenset voor de BGR

De mail met het verzoek tot wijziging is naar onze[ 1Q 2e ] gestuurd en voIgt dezelfde route als vorig jaar

In de bijiages vinden jullie
de gewijzigde kaarten

de tekst voor het ontwerpbesluit
een overzichtskaart met de gebieden die nu zijn gewijzigd en het gebied dat hetzelfde is gebleven
de kaart met het nieuwe toepassingsgebied van de BGR

De kaartenset zelF is te downloaden via de onderstaande link
rnm HnwnInarilis fflnfani 77f 1 ^h1 77FnhaQ74fi4aRhp a^72ni m 77n44 4pha ^^Q1 pfi1 h4QrnPrlrlpa1 firahrn4rhn7ni m 7 n44 nFQgaH

De GIS bestanden die horen bij de kaartenset zijn beschikbaar en zullen tzt worden opgenomen in de RWS GIS database

Met vriendeliike aroet

10 2e
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10 2e

Water Wegen Werken RIJkswaterstaat

t the addressed 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 rislu Inherent in the

slecb onit transmission of messages
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TlO 2e | hbjz

M |n 0 U2el ■ DGRW

1U| 2e 1Q 2e ^HBJZ
Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grots rivieren

vrijdag 20 januari 2017 12 10 00

[mi^lVan

Aan

Cc

Onderwerp
Datum

Hallo l 10K2e |^

Ik krijg vani lOK^e linmiddels dringende signalen dat het proces rond de aanpassing van

beleidsregels grote rivieren niet goed loopt Dit gaat problemen opieveren io 2e |had
voor mij onderstaande mail gemaakt Voordat ik breder hierover ga mailen kan jij eens

kijken of je lets in gang kunt zetten bijv via overleg tussen[ io ^en | io 2e

Alvast dank

Groet

jfOK2^

Beste

Halverwege december vorig jaar hebben jullie van

ontvangen waarin aandacht werd gevraagd voor de noodzakelijke wijziging van de

Beleidsregels grote rivieren Bgr naar aanleiding van de realisatie van de Ruimte voor

de Riviermaatregelen Cortenoever Voorster Kiel en Veessen Wapenveld Het bieek dat

een eerdere wijziging van de Bgr met betrekking tot de eerste twee hiervoor genoemde

projecten nooit had plaatsgevonden omdat de afgesproken procedure niet was

gevolgd althans was stilgevallen Een officieel verzoek tot wijziging heeft HBJZ derhalve

toen niet bereikt Hetzelfde leek nu opnieuw te gebeuren

een e mail1Q 2e

Bij HBJZ hebben we nog niet mogen vernemen dat er ontwikkelingen zijn geweest ten

aanzien van de wijziging van de Bgr De afgesproken procedure om tot een dergelijke

wijziging te komen lijkt niet soepel te lopen Dat baart zorgen omdat een wijziging van

de Bgr wel noodzakelijk is Door de realisatie van de Ruimte voor de Riviermaatregelen
is de ligging en omvang van het stroomvoerend deel van het rivierbed immers wel

veranderd Die wijzigingen zijn voor zover relevant wel doorgevoerd in de Waterwet het

Waterbesluit de Waterregeling en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Dat

betekent onder andere dat in het Waterbesluit en de Waterregeling is aangegeven welke

gebieden zijn vrijgesteld van de algemene regels en watervergunningplicht op grond van

paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit Dezelfde aanwijzing zou op dezelfde

wijze moeten blijken uit de Bgr Nu dat niet het geval is is er dus sprake van

inconsistentie in de regelgeving Dat heeft gevolgen voor de vergunningverlening door

RWS die vindt plaats op basis van de Bgr maar die zijn dus niet up to date

Om deze reden doe ik hierbij een dringend verzoek aan de betrokkenen om het proces

op gang te brengen en te houden Over het afgesproken proces dat in de e mail van

december ook versimpeld is weergegeven in een tabel is goed nagedacht en dat proces

sluit aan bij de manier waarop wijzigingen van de Waterregeling tot stand komen HBJZ

is als laatste op de lijn niet in de positie om de wijziging naar zich toe te trekken deze

moet vanuit de RWS kolom komen Daarom is in eerste instantie het verzoek dat de

Bestuursstaf van RWS nadere actie op dit punt onderneemt als het proces niet op gang

komt

Wij zien een voorstel voor de wijziging van de Bgr graag tegemoet Gezien de huidige
stand van zaken kan een wijziging op zijn vroegst per 1 april worden doorgevoerd

Met vriendelijke groet
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Van | iQ 2e | io 2e HBJZ

Verzonden woensdag 14 december 2016 11 59

Aan | 10 2e ^ WVL | 10 2e IfWVn | T^^ | CD ^
10 2e 10 2e l 10K2e | 1Q 2e l WVL I 1Q 2e | ON

DGRW] 10 2e | 1Q 2e^ DGRW l 1Q 2e | 1Q 2e | HBJZ

KCp1Q 2e

10 2e

10 2e

Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels groteOnderwerp HPRM

rivieren

Bestel io 2e |en anderen

Dank voor de stukken Helaas is een wijziging voor 1 januari 2017 niet meer mogeiijk
De stukken om dat te bereiken hadden uiterlijk afgelopen maandag onn 12 00 uur bij
DBO moeten zijn Ai eerder is met en via| io 2e [iQ 2e} gecommuniceerd dat de kaarten

en het verzoek er op 1 november hadden moeten zijn om op een nette manier een

wijziging van de Bgr door te voeren Ai eerder bieek dit niet haalbaar

Per 1 juii 2016 was het ook ai de bedoeling dat de Bgr gewijzigd zouden worden toen

aileen ten aanzien van de Ruimte voor de Riviermaatregei Cortenoever Voorster Klei

Half aprii van dit jaar zijn de kaarten en een voorzet voor een wijziging dooi io 2e

verstuurd maar daarna heb ik niets meer vernomen van een gewenste verzochte

wijziging Ik weet niet waar het proces destijds gestokt is maar HBJZ heeft in ieder

gevai nooit een verzoek via de officiele iijn gehad om een wijziging van de Bgr tot stand

te brengen Daarom zijn de Bgr niet gewijzigd per 1 juli 2016 terwiji dat wei wenselijk
en noodzakelijk was gezien de reaiisatie van de genoemde Ruimte voor de

Riviermaatregei en de bijbehorende aanpassingen in de Waterwet het Waterbesiuit de

Waterregeiing en het Besluit aigemene regeis ruimtelijke ordening

Nu dreigt hetzelfde te gebeuren Per 1 januari komt het project Veessen Wapenveld

gereed en zijn de eerdergenoemde wet besluiten en regeiing reeds opgeiijnd voor

wijziging per die datum De Bgr kunnen niet meer per die datum worden aangepast
io 2e I heeft een vergelijkbare e mail gestuurd en het is voor mij onduideiijk of

iedereen op de hoogte is van de gemaakte afspraken en nodige acties om uiteindeiijk
een wijziging van de Bgr te bewerksteiiigen Vandaar deze e mail waarmee hopelijk de

aandacht op het proces wordt gevestigd en iedereen op de hoogte is van zijn of haar roi

daarin zodat de wijziging doorgang kan vinden Het achterwege laten van de wijziging
van de Bgr kan nameiijk probiemen opieveren voor het vergunningverieningsproces voor

watervergunningen in de grote rivieren op de genoemde locaties

Voor de goede orde voeg ik hieronder nog een tabei in met acties en indicatieve

deadiines voor de voortzetting van de procedure betreffende de wijziging van de Bgr De

procedure kan gezien de kerstperiode niet veel sneiler dan hieronder is weergegeven

en hangt ook af van de betrokkenheid van alle partijen om de stukken verder te

brengen Uiteraard is het wei wenseiijk dat de acties zo snei mogeiijk worden voitooid

dat geeft meer ruimte De weergegeven data zijn slecht bepaald op basis van

inschattingen

Wat Wie Wanneer

Kaarten Bgr en toeiichting wijzigingen aan

regionale dienst BS DGRW en HBJZ en

verzoek tot wijziging aan regionale dienst

RWS WVL 13 december

gedaan

Verzoek wijziging kaarten Bgr aan B5 RWS regionale dienst 20 december

Doorsturen verzoek wijziging Bgr aan DGRW BS 6 januari

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan HBJZ DGRW 10 januari
Voorbereidende werkzaamheden 24 januariHBJZ

Aanbieding en ondertekening Minister HBJZ en DBO 30 januari
Publicatie wijziging Bgr Staatscourant

Helpdesk Water

HBJZ en Helpdesk
Water

3 februari
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I Inwerkingtreding wijziging Bgr 1 maart

Hopelijk kan de procedure goed worden vervolgd zodat er in ieder geval een wijziging
van de Bgr kan piaatsvinden zo snei mogeiijk na 1 januari 2017 Dit vaste moment van

inwerkingtreding hoeft gezien de situatie niet verplicht gevolgd te worden evenmin als

de minimale invoeringstermijn van drie twee maanden Echter gezien de aard van de

beleidsregels bepalend voor vergunningverlening is het wel wenselijk dat een logisch
moment de eerste van de maand wordt aangehouden en dat er toch enige tijd wordt

gehouden tussen de publicatie en inwerkingtreding Zo kan eenieder voor de

daadwerkelijke inwerkingtreding op de hoogte zijn van de wijziging en kan hij of zij naar

aanleiding daarvan eventuele voorbereidingen treffen Voor volgende wijzigingen
verdient het overigens wel de voorkeur de vaste verandermomenten en

invoeringstermijnen aan te houden

Met vriendelijke groet

1PX2e

10 2e ^WVL [[
Verzonden dinsdag 13 december 2016 9 54

Aan

Van ^rws nll10 2e

ON i BSjKfQK^r I0 2e DGRW iOK2e |1Q 2e 10 2e

10 2e H HR17

loxS [miy I i0K2^j I CD
10 2e 1Q 2e | fioif^ WVL

Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

] CD I I0 2e DON1P 2e

Bests collega s

Hierbij stuur ik jullie de nieuwe kaartenset voor de BGR v dl^zleZOlZl
De mail met het verzoek tot wijziging is van onze | I0 2e

| iO 2e [ON gestuurd en voIgt verder dezelfde route als in ju^
De kaarten zijn een geupdatete versie van de kaarten van 1 juli 2016
De tekst van het besluit is ook een aangepaste versie van 1 juli 2016 en moet mogeiijk nog wat

worden bijgewerkt met corrects juridische termen

Ik wordt graag geinformeerd als de kaarten zijn vastgesteld of als er eventueel knelpunten zijn

10 2e naar I 1p ^

In de bijiages vinden jullie
de gewijzigde kaarten

de tekst voor het ontwerpbesluit
een overzichtskaart met de gebieden die nu zijn gewijzigd en het gebied dat hetzelfde is

gebleven
de kaart met het nieuwe toepassingsgebied van de BGR

Met vriendelijke groet

10 2e

nQ 2e

luxze

Van | I0 2e | WVL
Verzonden dinsdag 13 december 2016 8 53

Aan | io 2e ^QN
WVL j 1P 2ej~| 1P 2e i 10 {2e WVL

Onderwerp hW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

CC ON1P 2e10 2e
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Best4° 2^

Hierbij bied ik je de geactualiseerde versie van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote
rivieren aan samen met het bijbehorende toelichting WVL heeft de afgelopen maanden de

kaarten die behoren bij de Beleidsregels grote rivieren BGR geactualiseerd binnen het lopende
project BOA Rivieren De kaarten zijn aangepast conform de iaatste versie van de kaarten van

de Waterregeling WR die in working treden op 1 januari 2017

Ruimte voor de rivier

De wijziging in de kaarten komt door wijzigingen in beheergebieden van het Rijk na uitvoering
van het maatregelenpakket dat onderdeel is van de Pianoiogische Kernbesiissing Ruimte voor

de Rivier en wijzigingen in he Waterbesluit

In verband met uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier de overzichtskaart en een drietal

detaiikaarten van de Bgr daarnaast worden een drietal detailkaarten vervangen door

wijzigingen in het Waterbesluit

Het is met het oog op de uitoefening van bevoegdheden in deze nieuwe beheergebieden

wenselijk zo spoedig mogelijk na realisatie van een rivierverruimingsmaatregel het daardoor

gewijzigde waterstaatswerk in de overzichtskaart bij de Beleidsregels vast te leggen en in de

detailkaarten aan te geven welke regime conform de Beleidsregels van toepassing is Niet alleen

de kaarten bij deze regels ook de kaartbijiagen bij de Waterwet het Waterbesluit en de

Waterregeling worden na realisatie van de betrokken rivierverruimingsmaatregelen daarmee in

overeenstemming gebracht

Het proces tot nu toe

De kaarten van de BGR zijn aangepast aan de kaarten van de Waterregeling versie 1 januari
2017 die zijn aangeleverd door de werkgroep beheergrenzen De wijzigingen voor de Ruimte

voor de Rivier projecten komen vanuit de projectorganisatie van Ruimte voor de River

Het regime voor de nieuwe gebieden is in overieg met de RWS rivierbeheerders vastgesteld

Het proces voor het vervolg
In overleg met de CD DGRW en HBJZ wordt voorgesteld om de procedure die is opgesteld voor

het vaststellen van de kaarten van de Waterregeling ook dit jaar weer te gebruiken voor het

vaststeiien van de BGR kaarten

Deze procedure is ais voigt

Wijzigingsverzoek vanuit RWS

De gewijzigde kaarten en toelichting worden door ON opgestuurd naar de Bestuursstaf

in de vorm van een notitie namens de directeur

Akkoord RWS Bestuursstaf

Bestuursstaf^ stafdirectie Omaeving Communicatie en Strategic hierna BS OCS in

persoon van

aan dd Ivan BS OCS I io 2e j
De directeur van BS OCS dient het RWS verzoek goed te keuren

Hierna zendt BS OCS het RWS wijzigingsverzoek door naar DGRW directie Algemeen
Waterbeleid en Veiligheid hierna DGRW AWV afdeling Bestuur en strateqie Het

10 2e ^

10 2e beoordeelt het RWS verzoek en legt het verzoek voor

an de afdeling Bestuur en strategic is nu10 2e

Akkoord DGRW

DGRW Afdelingshoofd Bestuur en Strategic toetst het verzoek op bestuurlijke en

beleidsmatine asnerten en legt het verzoek ter goedkering voor aan del lQ 2enDGRW
AWVj
De directeur DGRW AWV dient het RWS verzoek goed te keuren

DGRW AWV informeert BS en WVL over de goedkeuring

Opdracht aan HBJZ

Na goedkeuring verzoekt DGRW aan HBJZ afdeling Water infrastructuur en ruimte om

de regelgeving Beleidsregels grote rivieren aan te passen conform het RWS verzoek

RWS WVL levert kaarten in PDF aan

HBJZ bereidt de wijziging van wet en regelgeving voor en onderhoudt contact met

RWS hierover

Hierbij het verzoek om dit verzoek tot wijziging door te sturen naar de volgende in dit

proces
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Met vriendelijke greet

10 2e
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I 10 2e bSMJLVan

Aan 10 2e[iiMigai ■ DGRW

e110K2e |fWVLl 10 2iCc 10 2e 1 U 2

0 2

Onderwerp

Datum

RE Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

donderdag 26 jantari 2017 13 45 57

IK ben blij dat de bottleneck nu duidelijk is

DGRW I lox^e I en HBJZ j i0 2e ^ gaven aan dat ze niets ontvangen hadden terwiji RWS WVL

RD de bestanden via de directeur hebben doorgestuurd

Voor zowel de wijziging van de kaarten van 1 juli 2016 ais de wijziging van de kaarten van 1

jan 2017 is de opdracht om de kaarten te wijzigen niet bij HBJZ terecht gekomen terwiji de

gevoigde route in 2015 wel doorlopen is zie de mails hieronder

Volgens mij is het nu zaak om de opdracht tot wijziging van de kaarten op directeuren niveau

zo spoedig mogelijk door te sturen zodat HBJZ aan de slag kan zowel voor de wijziglngen van 1

juli 2016 als 1 jan 2017

aan[ |is verstuurd op vrijdag 23 december 2016

is verstuurd op wo 13 4 2016 15 07

De mail vat io 2e

10 19

De mail vanl io 2e

10 2e

aan io 2e

De grenzen van het waterbesluit waterregeling en Barro zijn op 1 jan 2017 aangepast
Hier hoort de aanpassing van de BGR kaarten bij
Dit staat los van de evaluate van de BGR want het is een reguliere aanpassing als

gevolg van wijziglngen in Waterbesluit en Waterregeling
Alle relevante bestanden zijn ambtelijk doorgestuurd naarl 10 2^ en[ To 2e |
Het proces tot vaststelling is overgenomen van de waterregeling tot er een beter proces
is

De kaarten van de BGR konden pas aangepast worden nadat de kaarten van de

waterregeling gereed waren daarom zijn er twee vaststellingstrajecten

Met vriendelijke groet

10 2e

t1 LDCiiie

Water Wegeti Werken Rijkswaterstaat

Van io 2e I I0 2e I HBJZ [[
Verzonden woensdaq 14 december 2016 11 59

Aan I io 2e ^ WVL | I0 2e ^ WVL | iW^ I CD □
10 2e I DON fTT0 ^ I 10 2e | 10K2e I WVL t10 2e] lQK24i]ro DN [f ]2e

BS XfO 2^1 10 2e | 1Q 2e | DGRW 10 2e | n0 2e] DGRW l 10K2e [ 10 2e | HBJZ

10 2e

Onderwerp RE Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

lminienm nl]10 2e

CD10 2e

CD

Beste io 2e en anderen

Dank voor de stukken Helaas is een wijziging voor 1 januari 2017 niet meer mogelijk
De stukken om dat te bereiken hadden uiterlijk afgelopen maandag om 12 00 uur bij
DBO moeten zijn Al eerder is met en via | io 2e | gecommuniceerd dat de kaarten

en het verzoek er op 1 november hadden moeten zijn om op een nette manier een
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wijziging van de Bgr door te voeren Al eerder bleek dit niet haalbaar

Per 1 juli 2016 was het ook al de bedoeling dat de Bgr gewijzigd zouden worden toen

alleen ten aanzien van de Ruimte voor de Riviermaatregel Cortenoever Voorster Kiel

Half april van dit jaar zijn de kaarten en een voorzet voor een wijziging dooij 1Q 2^
verstuurd maar daarna heb Ik niets meer vernomen van een gewenste verzochte

wijziging Ik weet niet waar het proces destijds gestokt is maar HBJZ heeft in ieder

geval nooit een verzoek via de officiele lijn gehad om een wijziging van de Bgr tot stand

te brengen Daarom zijn de Bgr niet gewijzigd per 1 juli 2016 terwiji dat wel wenselijk
en noodzakelijk was gezien de realisatie van de genoemde Ruimte voor de

Riviermaatregel en de bijbehorende aanpassingen in de Waterwet het Waterbesluit de

Waterregeling en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Nu dreigt hetzeifde te gebeuren Per 1 januari komt het project Veessen Wapenveld

gereed en zijn de eerdergenoemde wet besluiten en regeling reeds opgelijnd voor

wijziging per die datum De Bgr kunnen niet meer per die datum worden aangepast
Wouter heeft een vergelijkbare e mail gestuurd en het is voor mij onduidelijk of

iedereen op de hoogte is van de gemaakte afspraken en nodige acties om uiteindelijk
een wijziging van de Bgr te bewerkstelligen Vandaar deze e mail waarmee hopelijk de

aandacht op het proces wordt gevestigd en iedereen op de hoogte is van zijn of haar rol

daarin zodat de wijziging doorgang kan vinden Het achterwege laten van de wijziging
van de Bgr kan namelijk problemen opieveren voor het vergunningverleningsproces voor

watervergunningen in de grote rivieren op de genoemde locaties

Voor de goede orde voeg Ik hieronder nog een label in met acties en indicatieve

deadlines voor de voortzetting van de procedure betreffende de wijziging van de Bgr De

procedure kan gezien de kerstperiode niet veel sneller dan hieronder is weergegeven

en hangt ook af van de betrokkenheid van alle partijen om de stukken verder te

brengen Uiteraard is het wel wenselijk dat de acties zo snel mogelijk worden voltooid

dat geeft meer ruimte De weergegeven data zijn slecht bepaald op basis van

inschattingen

Wat Wie Wanneer

Kaarten Bgr en toelichting wijzigingen aan

regionale dienst BS DGRW en HBJZ en

verzoek tot wijziging aan regionale dienst

RWS WVL 13 december

gedaan

Verzoek wijziging kaarten Bgr aan B5 RWS regionale dienst 20 december

Doorsturen verzoek wijziging Bgr aan DGRW BS 6 januari

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan HBJZ DGRW 10 januari

Voorbereidende werkzaamheden HBJZ 24 januari

Aanbieding en ondertekening Minister HBJZ en DBO 30 januari
Publicatie wijziging Bgr Staatscourant

Helpdesk Water

HBJZ en Helpdesk
Water

3 februari

Inwerkingtreding wijziging Bgr 1 maart

Hopelijk kan de procedure goed worden vervolgd zodat er in ieder geval een wijziging
van de Bgr kan plaatsvinden zo snel mogelijk na 1 januari 2017 Dit vaste moment van

inwerkingtreding hoeft gezien de situatie niet verplicht gevolgd te worden evenmin als

de minimale invoeringstermijn van drie twee maanden Echter gezien de aard van de

beleidsregels bepalend voor vergunningverlening is het wel wenselijk dat een logisch
moment de eerste van de maand wordt aangehouden en dat er toch enige tijd wordt

gehouden tussen de publicatie en inwerkingtreding Zo kan eenieder voor de

daadwerkelijke inwerkingtreding op de hoogte zijn van de wijziging en kan hij of zij naar

aanleiding daarvan eventuele voorbereidingen treffen Voor volgende wijzigingen
verdient het overigens wel de voorkeur de vaste verandermomenten en

invoeringstermijnen aan te houden

Met vriendelijke greet

1Q 2e
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Van | Q0K2e | wvl [[
Verzonden dinsdag 13 december 2016 9 54

ON [

j rws nl]f10 2e

YBS f0 ^1P 2e |^ 10K2e | DGRW r TO I2eyiAan 1Q 2e 10 2e

10 2e HBJZ

CC | 10K2e fWVI 10K2e KflQX^KCD
10 2e [rCiQ 2e | 1Q 2e VWL

Ondeiwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

] CD I I0 2e DON1D 2e

Beste collega s

Hierbij stuur ik jullie de nieuwe kaaitenset voor de BGR fv ili^e2017^
De mail met bet verzoek tot wijziging is van onze

| io 2e|ON gestuurd en voIgt verder dezelfde route ais in juiij
De kaarten zijn een geupdatete versie van de kaarten van 1 juli 2016
De tekst van bet besluit is ook een aangepaste versie van 1 juli 2016 en moet mogelijk nog wat

worden bijgewerkt met correcte juridische termen

Ik wordt graag geinformeerd als de kaarten zijn vastgesteld of ais er eventueel knelpunten zijn

In de bijiages vinden jullie
de gewijzigde kaarten

de tekst voor bet ontwerpbesluit
een overzichtskaart met de gebieden die nu zijn gewijzigd en bet gebied dat hetzelfde is

gebleven
de kaart met het nieuwe toepassingsgebied van de BGR

I naar| iQ 2e |10 2e

Met vriendelijke groet
10 2e

□

10 2e

Van I iQ 2e WVL

Verzonden dinsdag 13 december 2016 8 53

Aan I io 2e | ON
WVLCC ON

Onderwerp hW verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

WVL l 1Q 2e 1Q 2e10 2e

Best fei2Kl

Hierbij bied ik je de geactualiseerde versie van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote
rivieren aan samen met het bijbehorende toelichting WVL heeft de afgelopen maanden de

kaarten die behoren bij de Beleidsregels grote rivieren BGR geactualiseerd binnen het lopende
project BOA Rivieren De kaarten zijn aangepast conform de laatste versie van de kaarten van

de Waterregeling WR die in werking treden op 1 januari 2017

Ruimte voor de rivier

De wijziging in de kaarten komt door wijzigingen in beheergebieden van het Rijk na uitvoering
van het maatregelenpakket dat onderdeel is van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor

de Rivier en wijzigingen in he Waterbesluit

In verband met uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier de overzichtskaart en een drietal

detail kaarten van de Bgr daarnaast worden een drietal detailkaarten vervangen door

wijzigingen in het Waterbesluit

Het is met het oog op de uitoefening van bevoegdheden in deze nieuwe beheergebieden

206205 0209



wenselijk zo spoedig mogelijk na realisatie van een rivierverruimingsmaatregel het daardoor

gewijzigde waterstaatswerk in de overzichtskaart bij de Beleidsregels vast te leggen en in de

detaiikaarten aan te geven welke regime conform de Beleidsregeis van toepassing is Niet aileen

de kaarten bij deze regels ook de kaartbijiagen bij de Waterwet het Waterbesluit en de

Waterregeling worden na realisatie van de betrokken rivierverruimingsmaatregelen daarmee in

overeenstemming gebracht

Het proces tot nu toe

De kaarten van de BGR zijn aangepast aan de kaarten van de Waterregeling versie 1 januari
2017 die zijn aangeleverd door de werkgroep beheergrenzen De wijzigingen voor de Ruimte

voor de Rivier projecten komen vanuit de projectorganisatie van Ruimte voor de River

Het regime voor de nieuwe gebieden is in overleg met de RWS rivierbeheerders vastgesteld

Het proces voor het vervolg
In overleg met de CD DGRW en HBJZ wordt voorgesteld om de procedure die is opgesteld voor

het vaststellen van de kaarten van de Waterregeling ook dit jaar weer te gebruiken voor het

vaststellen van de BGR kaarten

Deze procedure is als voIgt

Wijzigingsverzoek vanuit RWS

De gewijzigde kaarten en toelichting worden door ON opgestuurd naar de Bestuursstaf

in de vorm van een notitie namens de directeur

Akkoord RWS Bestuursstaf

Bestuursstaf^ stafdirectie Omoevina Communicatie en Strategic hierna BS OCS in

persoon van

aan del I0 2e [van BS OCS | I0 2e |
De directeur van BS OCS dient het RWS verzoek goed te keuren

Hierna zendt BS OCS het RWS wijzigingsverzoek door naar DGRW directie Algemeen
Waterbeleid en Veiligheid hierna DGRW AWV afdelinq Bestuur en strateqie Het

10 2e

beoordeelt het RWS verzoek en legt het verzoek voor10 2e

Ivan de afdeling Bestuur en strategic is nu10 2e

Akkoord DGRW

DGRW Afdelingshoofd Bestuur en Strategic toetst het verzoek op bestuurlilke en

beleidsmatige aspecten en legt het verzoek ter goedkerinq voor aan d^ io 2e DGRW

AWV I
De directeur DGRW AWV dient het RWS verzoek goed te keuren

DGRW AWV informeert BS en WVL over de goedkeuring

10 2e

Opdracht aan HBJZ

Na goedkeuring verzoekt DGRW aan HBJZ afdeling Water infrastructuur en ruimte om

de regelgeving Beleidsregels grote rivieren aan te passen conform het RWS verzoek

RWS WVL levert kaarten in PDF aan

HBJZ bereidt de wijziging van wet en regelgeving voor en onderhoudt contact met

RWS hierover

Hierbij het verzoek om dit verzoek tot wijziging door te sturen naar de volgende in dit

proces

Met vriendelijke groet

10 2e

206205 0209



10 2e 1 DGMIVan

Aan HlO 2efi DGRWI lOpel
nOV 2^ 10 2e DGRW H0U2e |0 2e I HBJZ | proif2e^10tf2el B^ HR17

RE Grote rivieren in het Bkl

dinsdag 31 jatiuari 2017 11 55 23

Cc

Onderwerp
Datum

Beste I io 2e i

Bedankt voor de info Ik spreek volgende week ook weer met

goed bekend is met dit dossier Ik denk niet dat wij mogelijke wijzigingen van de

Maasregio bedoelen omdat we bij het Bkl in beginsel november 2015 als

stollingsmoment hebben gehanteerd

die

Groeten

10 2e

Interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Plesmanweg 1 6 | 2597 JG | Den Haag |
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

10 2e

M 10K2FT

Siminienin nlE [ 10 2e

Vat1i fOK^JI0 2e |d 1Q 2e | DGRW

Verzonden maandag 30 januari 2017 12 43

fDGMI
DGRW | io 2e | I0 2e | hBJZ | I0 2e \ HBJZ

Onderwerp Kt Grote rivieren in het Bkl

Aan [ 10 2e

CC

Beste io 2e

Hie rover contact gehad met| iQK2e jei^lgH2^ii an HBJZ eitiiE0e{ collega WV

Enerzijds betreft het om wijzigingen die voortvioeien uit RvR en enkele kaartcorrecties in ON

Deze zijn grotendeels verwerkt maar er is nog een staartje omdat er eind vorig jaar iets is

misgegaan m b t de wijzigingsronde voor Ruimte voorde Rivier Ervoigt per ljuli nog een

wijzigingsronde waarin enkele Bgr kaarten worden gewijzigd dit betreft o a het project Veessen

Wapenveld

Anderzijds gaat het om de uitwerking van de voorkeursstrategieen van het Deltaprogramma In

de tussentijdse wijziging van het NWP is aangekondigd dat de nadere uitwerking van de

voorkeursstrategie rivieren mogelijk nog tot aanpassingen van gebiedsreserveringen gaat leiden

m n voor de Maas zie p 57 van de Tussentijdse wijziging NWP De maasregio is volop bezig

met de uitwerking van de VKS en cf planning Maas begin 2018 gereed

Ik heb het gevoel dat jij hier op doelt klopt dat

Daarnaast zal voor de uitwerking van de systeemwerkingsmaatregelen Maas op termijn het

rivierbed aangepast moeten worden Bgr en Barro Bkl Dat is overigens geen gebiedsreservering

voorde lange termijn maar gaat over de begrenzing van het rivierbed en het van toepassing
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zijnde regime stroomvoerend bergend

Kaarten ihkv Systeemwerkingsmaatrgelen kunnen pas worden aangepast buitendijks wordt

binnendijks als compenserende maatregelen zijn getroffen die vereist zijn agv loslaten

overstroombaarheidseis NWP

Bovendien speelt er nog een eventuele toekomstige wijziging van zowel het Barro als de Bgr

Het betreft het RvdR project IJsseldelta Reevediep Dat project is echter nog in voile gang

BInnen enige tijd zal echter ookwel nnoeten worden begonnen nnet hetwijzigen van de

regelgeving om te zorgen dat de hoogwatergeui goed Is opgenomen op de betreffende kaarten

Daarover hebbeifitHBl^fen io 2e binnenkort een overleg met RWS

Groet

1Q 2e

Van [ DGMI

Veraonden maandaq 23 januari 2017 16 25

10 2e

Onderwerp Grote rivieren in het Bkl

Beste no 2e

Vanuit EB ben ik betrokken bij de instructieregels van het Bkl onder meer de

reserveringsgebieden voor de Grote rivieren Wij hadden al in 2015 op de lijst staan

mogelijke schrappingen in reserveringsgebieden ten opzichte van het Barro Is het juist
dat deze zijn gerealiseerd met de Barro wijziging die per 1 januari in werking is

getreden zodat het Bkl daarop moet aansluiten Of zie ik dan lets over het hoofd

Vriendelijke groeten

10 {2e

Interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Plesmanweg 1 6 | 2597 JG | Den Haag
Postbus 20901 I 2500 EX | Den Haag

10 2e

M 10K2e

jaiminienm nl

W http www omQevinQswetPortaal nl

E [ 1Q 2e
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10 2e s HBJZ

rlUK^ei f io 2e | HBJZ

HBJZ

RE wijziging Waterbesluit

vrijdag 3 februari 2017 11 05 50

Van

Aan

Cc

Onderwerp
Datum

Ha| 10 2e

DGRW is ook een inventarisatie aan het maken van de vergunningvrije gebieden o g v

art 6 16 eerste lid Wtb Dit wordt momenteel nog ambtelijk voorbereid in overleg met

RWS maar DGRW verwacht dat het resultaat van de inventarisatie zal zijn dat een

aantal gebieden ais vergunningvrij kunnen worden aangewezen Dit hangt samen met

de resultaten van de evaluatie van de Beleidslijn grote rivieren Het lijkt me goed dit

punt ook mee te nemen in ons overleg op 23 februari met RWS Ik zal bij DGRW

informeren naar de planning van de inventarisatie

Overigens zal hiervoor ook een wijziging van de kaartbijiagen 3 bij het Barro nodig
zijn maar dat geldt ook voor IJsseldelta Zuid Reevediep

Op 15 februari wordt in het DT DGRW besproken of er vooruitlopend op de Ow nog

een wijziging van het Barro nodig is Het zou dan i i g om een wijziging van titel 2 4

grote rivieren gaan n a v de uitkomsten van de evaluatie van de Bgr en een wijziging
van de kaarten in bijiage 3

Groetenf10 2^

Van l io Ze [ idj 2e | HBJZ

Verzonden vrijdag 3 februari 2017 10 44

HBJZ

CC iQ 2e HBJZ

Onderwerp RE wijziging Waterbesluit

Hallo f0 2^

Zou inderdaad mooi zijn en lijkt nu een mogelijkheid te zijn Bind februari hebberilM3

en ik een overleg met RWS over de laatste RvdR maatregel IJsseldelta Daarvoor zou

ook per 1 januari 2018 het een en ander gewijzigd moeten worden We zulien dit dan

meenemen en kijken of de aan te leveren materialen op ongeveer hetzelfde tijdstip
binnen kunnen zijn
Groet | i0 2e |

ffP]I2fe [ T0 2^ 10j 2e | HBJZ

Verzonden vrijdag 3 februari 2017 10 31

Aan I i0 2e || io 2e | HBJZ

Onderwerp RE wijziging Waterbesluit

OK kan het eventueel samen met een wijziging van de kaarten Scheelt een boel werk

Groet

fOK2e^

Van I lQ 2e r^ io 2e [ HBJZ
Verzonden vrijdag 3 februari 2017 9 31

HBJZ

Onderwerp FW wijziging Waterbesluit

Hallo toE3

Hierbij ter info er komt nog een wijziging van het Waterbesluit aan in verband met de

normering van rijkskanaaldijken Het betreft de drie keringen waarvoor we vorig jaar

nog geen normen hadden en waarvoor het nog een tijdje zou duren voor die er waren

Nu moet dat schijnbaar alsnog gebeuren de normen en kaarten zijn onderweg
Met rio 2e| heb ik al wel gesproken over drie aandachtspunten productieprogramma
startnota en beperkte wijzigingen voor inwerkingtreding Omgevingswet Dat een goede
motivering nodig is om het wetgevingstraject te starten is dus duidelijk
Groet | iQ 2e |

ffP7 2^ | 10 2e ] DGRW

Veraonden maandag 30 januari 2017 15 09

Aan I0 2e j io 2e HBJZ

Onderwerp Kt wijziging waterbesluit

Hallo| io ^
Ik heb RWS gevraagd de kaarten nu af te ronden Het wachten was op de norm en

hydraulische uitgangspunten voor de Kreekrakpolder Daarna ga ik z s m de provincies

Aan l iQ 2e |

Aan EMM
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consulteren De normen en hydraulische randvoorwaarden in een keen Ik wil proberen 1

januari 2018 te halen moet toch kunnen lukken

De normering van deze drie keringen is niet expliciet benoemd in het

productieprogramma van HBJZ maarzou kunnen vallen onder nazorg stelselwijziging

Vriendelijke greet
|TTO2^

Van io 2e || io 2e HBJZ

Vei^onden maandag 30 januari 2017 9 53

Aan I iQ 2e H DGRW

Onderwerp RE wijziging Waterbesluit

Hallo 25S2i

Voor een aanpassing van een algemene maatregel van bestuur zoals het Waterbesluit

toch al snel een jaar gerekend worden zeker als de provincies nog geconsulteerd
moeten worden Voor de amvb is immers ook interne afstemming het proces richting de

ministerraad en toetsing door de Raad van State nodig Uiteraard kunnen we het proces

starten als duidelijk is welke normen moeten worden opgenomen de keringen op kaart

staan en we weten waarde keringen precies beginnen en eindigen dit wisten we eerder

nog niet daarom hebben we de normen niet eerder geregeid Dat de verkiezingen er

nu aankomen speelt uiteraard ook een rol We kunnen kijken of we 1 januari 2018 nog

redden niet geschoten is altijd mis en het duurt nog 11 maanden dus het zou goed
kunnen anders schuift het door naar 1 juli 2018

Overigens hoop ik wel dat dit besluit op het productieprogramma van HBJZ is gezet
Verder heb ik voor de amvb nog een startnota beantwoording van de lAK vragen

nodig voordat we eraan kunnen beginnen De startnota van de vorige amvb heb je als

het goed is nog dus die is voor een groot deel nu weer toe te passen

Graag hoor ik wat jouw beeld is van de procedure en wanneer jij een en ander voor

jezelf gepland had

Met vriendelijke groet
1Q 2e

Van io 2e 1 DGRW

Verzonden maandag 23 januari 2017 14 45

Aan I0 2e | I0 2e | HBJZ

Onderwerp wijziging Waterbesluit

Hallo| io 2^
In het Waterbesluit moeten de normen voor de kaden aan de westzijde van het

Amsterdam Rijnkanaal het Drongelens kanaal en de kanaaldijk Kreekrakpolder nog

worden opgenomen Ik wil dat nu in gang zetten De provincies moeten we overigens
nog consulteren Mijn vraag aan jou is welke planning we aan kunnen houden Is 1 juli
als datum van inwerking treden haalbaar of niet

Vriendelijke groet
fTTO2^
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HBJZ10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

t lui 2ej in s ^HBJZ
RE Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

dinsdag 7 februari 2017 10 09 28

Bfeslisnota M wngiainq Beieidsredels grote rivieren revTL doc

Besiuit wiiziaina Bar taanpassinaen RvdR 2017 revTL doc

Ha 10 2e

Mooie stukken

In bijgevoegde nota tref je een paar tekstsuggesties In de nota een opmerking
Ik neem aan dat de kaarten zijn gecontroleerd door RWS Overigens wel vreemd maar

voor de Bgr niet van belang dat bijvoorbeeld op kaartblad 089 IJssel 5 lijnen

hoogwaterkerende gronden en kades Limburg zijn opgenomen Weet jij hoe dat zit

GroetenflM2^

Van l iQ 2ejn I0 2e HBJZ

Verzonden nriaandag fa februari 2017 15 51

Aan | iQ 2e HBJZ

Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

Hallrifoim

Wil jij even meekijken naar deze wijziging van de Bgr en de bijbehorende beslisnota

Hierbij een eerste voorzet We kunnen het morgen tijdens het clusteroverleg bespreken
maar het is even de vraag of we hard gaan duwen om nog voor het krokusreces uit te

komen en dus voor het overleg met io 2el of het even wat op zijn beloop te laten en

na het reces aan de minister te laten tekenen

Met vriendelijke greet
10 2e

|in p| no 2el DGRW

aonaerdag 2 februari 2017 9 48

HBJZ ITI0K2^

DGRW

Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

1Q 2e

Verzonden

Aan l iQX2e | HBJZ10 2e

CC 10 2e

Heren

Hierbij het verzoek tot wijziging van de kaarten bij de Bgr Van I io 2e | heb ik

begrepen dat de kaarten bij jullie zijn aangeleverd

Vriendelijke groet 10 2e

DGRW

Verzonden donderdag 2 februari 2017 9 45

DGRW

DGRW

Onderwerp RE Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

Van 10 2e

Aan iQ 2e

CC [ 10 2e

Akkoord

Verzonden met BlackBerry Work fwww hlackherry comJ

10 2e |10 2e| W2^ DGRW 10 2e

Datum donderdag 02 feb 2017 9 23 AM

DGRW^ ioK^

@minienm nl

Aan ^minienrn nl^10 2e
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Kopie

Onderwerp FW Verzoek tot wijzigmg van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

■DGRW ffiminieniTi nl10 2e 10 2e

i0 2ej

Bij afwezigheid van| i0 2e |stuur ik je dit verzoek rechtstreeks door Zoals hieronder

aangegeven zijn we beleidsmatig akkoord en kunnen we volgens afspraak HBJZ

opdracht geven om de kaarten te wijzigen Afstemming heft met RWS plaatsgevonden

Dit verzoek tot wijziging van de kaarten bij de Beleidslijn grote rivieren betreft een

aantai aanpassingen
De dijkverlegging Veessen Wapenveld in het kader van Pianologische Kernbeslissing
PKB Ruimte voor de Rivier Kamerstukken II 2006 07 30 080 nr 23 en

het aanpassen van vergunning vrije gebieden in het Waterbesluit

Deze aanpassingen zouden geiijktijdig met het Barro worden vastgesteid Dit is echter

nog niet gebeurd het Barro is wei gewijzigd Daarom is het van beiang de kaarten nu

aan te passen [
zijn akkoord

Het betreft hier niet de wijziging die mogeiijk voortvioeit uit de evaluatie van de Bgr dat

is een apart spoor

hebben beieidsmatig de kaarten bekeken en10 2e en iQ 2e

Groet l io 2e i

1Q 2e llO 2e |riW51 DGRW

Verzonderi aonaerdag 2 februari 2017 9 07

Aan

Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beieidsregeis grote rivieren

DGRW10 2e

10 2e

Graag hierbij jouw akkoord om| io 2e |te vragen dit verzoek door te sturen naar HBJZ

voor aanpassing van de kaarten

Dit verzoek tot wijziging van de kaarten bij de Beleidslijn grote rivieren betreft een

aantai aanpassingen
De dijkverlegging Veessen Wapenveld in het kader van Pianologische Kernbeslissing
PKB Ruimte voor de Rivier Kamerstukken II 2006 07 30 080 nr 23 en

het aanpassen van vergunning vrije gebieden in het Waterbesluit

Deze aanpassingen zouden geiijktijdig met het Barro worden vastgesteid Dit is echter

nog niet gebeurd het Barro is wei gewijzigd Daarom is het van beiang de kaarten nu

aan te passen | io 2e | en io 2e hebben beleidsmatig de kaarten bekeken en

zijn akkoord

Het betreft hier niet de wijziging die mogeiijk voortvioeit uit de evaluatie van de Bgr dat

is een apart spoor

Groet l iOK2e |

Van I I0 2e ~| BS I io 2e Brws nl]
Verzonden woensdag 25 januari 2017 15 55

Aan | io 2e DGRW | I0 {2e

Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

m DGRW

HoiCESZiten lfiQX2e^^

Kunnen juilie hiermee uit de voeten Beqriip dat t haast heeft vandaar de shortcut Maar

indien gewenst kunnen we ook de mail door i o 2^an houzejlaten sturen

1H^

10 2e

1 Q1 26T1
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BSVan

Verzonden woensdag 25 januari 2017 15 29

Aan io 2e | BS

Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grate rivieren

10 2e

Van | I0 2e | QN
Verzonden vrijdag 23 december 2016 10 19

Aan

Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

BS10 2e

akkoord

Van P0 2^ io {2fet j 3^DN
Verzonden vrijdag 16 december 2016 9 43

Aan | io 2e ON

Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

Bestej^

Afgelopen week heb je onderstaande mail gekregen var

de kaarten zijn inhoudelijk voorbereid door de PDR en WVL in overieg met mij en goedgekeurd
door de werkgroep Rivierbeheer Als jij ook met de wilziqinqen akkoord gaat zou je de mail dan

incl jouw akkoord kunnen doorsturen aan[
farw5 nl

I0 2e De wijzigingen van

van BS10 2e

10 2e

PS In onderstaande mail staat in de bovenste alinea nog een foutje De genoemde datum moet

ziJn 1 januari 2017 in plaats van 1 juli 2016

Vriend^lijke groeten
| 10 2e | I0 2e

Van j I0 2e ^ WVL
Verzonden dinsdag 13 december 2016 8 53

Aan io 2e ^ ON
CC 10 2e f WVL | f10W2e^ I 10 2e^ 1Q 2e ^WVL I 1Q 2e n ON

Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

Bestej^

Flierbij bied ik je de geactualiseerde versie van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote
rivieren aan samen met het bijbehorende toelichting WVL heeft de afgelopen maanden de

kaarten die behoren bij de Beleidsregels grote rivieren BGR geactualiseerd binnen het lopende
project BOA Rivieren De kaarten zijn aangepast conform de laatste versie van de kaarten van

de Waterregeiing WR die in werking treden op 1 juii 2016

Ruimte voor de rivier

De wijziging in de kaarten komt door wijzigingen in beheergebieden van het Rijk na uitvoering
van het maatregelenpakket dat onderdeel is van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor

de Rivier en wijzigingen in he Waterbesiuit

In verband met uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier de overzichtskaart en een drietal

detail kaarten van de Bgr daarnaast worden een drietal detailkaarten vervangen door

wijzigingen in het Waterbesiuit

Flet is met het oog op de uitoefening van bevoegdheden in deze nieuwe beheergebieden

wenseiijk zo spoedig mogelijk na realisatie van een rivierverruimingsmaatregei het daardoor

gewijzigde waterstaatswerk in de overzichtskaart bij de Beleidsregels vast te leggen en in de

detailkaarten aan te geven welke regime conform de Beleidsregels van toepassing is Niet alleen

de kaarten bij deze regels ook de kaartbijiagen bij de Waterwet het Waterbesiuit en de

Waterregeiing worden na realisatie van de betrokken rivierverruimingsmaatregelen daarmee in
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overeenstemming gebracht

Het proces tot nu toe

De kaarten van de BGR zijn aangepast aan de kaarten van de Waterregeling versie 1 januari
2017 die zijn aangeleverd door de werkgroep beheergrenzen De wijzigingen voor de Ruimte

voor de Rivier projecten komen vanuit de projectorganisatie van Ruimte voor de River

Het regime voor de nieuwe gebieden is in overieg met de RWS rivierbeheerders vastgesteld

Het proces voor het vervolg
In overieg met de CD DGRW en HBJZ wordt voorgesteld om de procedure die is opgesteid voor

het vaststeiien van de kaarten van de Waterregeiing ook dit jaar weer te gebruiken voor het

vaststeiien van de BGR kaarten

Deze procedure is als voIgt

Wijzigingsverzoek vanuit RWS

De gewijzigde kaarten en toeiichtino worden door ON opgestuurd naar de Bestuursstaf

in de vorm van een notitie namens de^ 10 2e

Akkoord RWS Bestuursstaf

Bestuursstaf stafdirectie Qmgevinq Communicatie en Strategie hierna BS OCS in

L beoordeeit het RWS verzoek en legt het verzoek voor10 2e

aan de I0 2e
[ van BS OCS ^ iQ 2e

an BS OCS dient het RWS verzoek goed te keuren

Hierna zendt BS OCS het RWS wijzigingsverzoek door naar DGRW directie Aigemeen
wai arhoiaiH on \ qi||gheid hioma DGRWAWV afdelina Bestuur en strateoie Het

n de afdeling Bestuur en strategie is nu

persoo

10 2e10 2e

Akkoord DGRW

DGRV\[

beleidsmatige aspecten en iegt het verzoek ter goedkering voor aan de

AWy fl noupe |
Del lOK^e GRW AWV dient het RWS verzoek goed te keuren

DGRW AWV informeert BS en WVL over de goedkeuring

10 2e

10 2e GRW

Opdracht aan HBJZ

Na goedkeuring verzoekt DGRW aan HBJZ afdeiing Water infrastructuur en ruimte om

de regeigeving Beieidsregels grote rivieren aan te passen conform het RWS verzoek

RWS WVL levert kaarten in PDF aan

HBJZ bereidt de wijziging van wet en regeigeving voor en onderhoudt contact met

RWS hierover

Hierbij het verzoek om dit verzoek tot wijziging door te sturen naar de voigende in dit

proces

Met vriendeiijke groet

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern

Hoofddir Bestuurlijke

Juridische Zaken

Afdeling WIR

Plesmanweg 1 6

Den Haag

Contact persoon

M 3UQ 6f~ 10K^e I

I lUKZe pminienrri nl

Deslisnota
Datum

10 februari 2017

Wijziging Beieidsregeis grote rivieren
Kenmark

IENM BSK 2017 31507

Bijlage nJ
2

Inleiding
In verband met de realisatie van een aantai maatregelen uit het programma

Ruimte voor de Rivier en andere correcties dienen de kaarten behorend bij de

Beieidsregeis grote rivieren Bgr zo spoedig mogelijk te worden gewijzigd Het

daartoe benodigde wijzigingsbesiuit wordt u hierbij ter vaststelling voorgelegd

Geadviseerd besluit

Indian akkoord het wijzigingsbesiuit en de toelichting te ondertekenen

Beslistermijn
Het is wenselijk dat u het besluit en de toelichting v66r 24 februari tekent

Argumentatie
In verband met de uitvoering van de maatregelen Dijkteruglegging Lent

Dijkverlegging Cortenoever Dijkverlegging Voorster Klei en HoogwatergeuI
Veessen Wapenveld in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn met ingang
van 1 juli 2016 en 1 januari 2017 een aantai kaarten behorend bij de

Waterwet het Waterbesluit de Waterregeling en het Besluit algemene regels

ruimtelijke ordening Barro aangepast Op de kaarten bij het Waterbesluit en

de Waterregeling staan gebiedsdelen en grenzen aangeduid van de grote
rivieren waar het beheer bij het Rijk RWS ligt Het gaat met name om de

rivierbedding In die gebieden geldt een watervergunningplicht voor bepaalde

handelingen De Bgr geven invulling aan de vergunningverlening door RWS

met betrekking tot gebieden in het rivierbed die in beheer zijn bij het Rijk

Op de kaarten van de Bgr staat aangeduid weike delen van het beheergebied
het rivierbed stroomvoerend dan wei waterbergend zijn De kaarten van

de Bgr dienen te worden aangepast in verband met de uitvoering van de

genoemde maatregelen van Ruimte voor de Rivier en enkele andere

aanpassingen De wijziging is van technische aard

paraaf

hHBJZ WIR

paraaf

dHBJZ

paraaf

DGRW AWV

Pagina 1 van 2
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Tijdige aanpassing van de kaarten bij de Bgr is noodzakelijk om ongewenste

ontwikkelingen in nieuwe delen van het rivierbedte kunnen tegengaan

Kader

• Het Barro geeft aan in weike deien van het rivierbed beperkingen geiden
ten aanzien van de vaststelling van ruimtelijke besluiten

• Wijzigingen van de Waterwet het Waterbesluit de Waterregeiing en het

Barro hebben reeds plaatsgevonden
• De Bgr en de genoemde regeigeving 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 regeigeving

waardoor compiicaties kunnen optreden bij de beoordeling van

vergunningaanvragen en de veriening van vergunningen door RWS

DE HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

I10 2e|
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no 2e ifDom

frlun^elcnraaftNi i nu 2enfnNi

1UK2e

JlUmj 1Q 2e

~

FW wijziging kaartbijiagen Waterregelirg HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

woensdag 8 februari 2017 11 52 02

Van

Aan

i 110ll2e

1 DGR^

nUH2el~l fRVRCc Tel1Q 2e

Onderwerp

Datum

Dag mS2^1M2^

no 20feerder heb je me telefonisch aangegeven geen bezwaar te hebben tegen wijziging van Wtr

kaarten Veessen Wapenveid zodat het drogere overgebied er voiiedig goed op komt te staan

Kennelijk is het oke vanuit vergunningveriening RWS ON nog niet bij
aangekomen Wil jij dat hierbij expiiciet aartt5S3 bevestigen

10 2e

T©r ininfi i^hiiiir ik onderstaande correspondentie met de gemeente Heerde door

waarin io 2e expiiciet aangeeft dat de gemeente akkoord gaat met de kaartwijziging
ik heb dit duideiijk gemarkeerd

De gemeente Heerde gaat ervan uit dat RWS de kaartwijziging per 1 juli aanstaande doorvoert

Ik neem aan dat jullie dat met deze informatie verder in orde kunnen maken

Vriendelijke groeten rfo 2e|

1Q 2e

10 2e

l1U 2e|

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van I0 2e | CD
Verzonden dinsdag 20 december 2016 9 48

Aan | I0 2e io 2e dBgNan GPO

CC I I0 2e DON

Onderwerp RE wijziging kaartbijiagen Waterregeling HoogwatergeuI Veessen Wapenveid

Bestqjio 2eb

Jouw conclusie is juist

Sorry dat in het proces tot wijziging van de kaartbladen van de waterregeling is lets

misgelopen dat niet meer op tijd kon worden hersteld waardoor deze situatie is ontstaan

We doen er alles aan om er voor te zorgen dat dit bij de wijziging van de kaartbladen per 1 juli
2017 zal worden hersteld

Hartelijke groet
10 2e

10 2e

10 2e

I iUH^e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Kijk voor meer in
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10 2e

Van | iQ 2e

Verzonden dinsdag 20 december 2016 9 01

Aan | io 2e | CD | iOK2e igBgN 2e|jGPO
Onderwerp FW wijziging kaaitbijiagen v^terregeling FloogwatergeuI Veessen Wapenveld

Hallo [Toj^ erl iQ 2e iira2^

]2iheerde nl110 2e

Vraagje betekent de inhoud van bijgaande email dat de gemeente Heerde niet vanaf 1

januari 2017 het bevoegd gezag is in het kader van het Besluit bodemkwaiiteit voor de

noordzijde boven de Werverdijk van de geui dit is nu nog Rijkswaterstaat en het

toezicht ligt bij II T Dit is belangrijk voor ons want er worden op dit moment veel

grond werkzaamheden uitgevoerd en wij willen graag zeker weten of wij degene zijn
die bier vanaf 1 januari toezicht moeten houden en ook de meldingen voor toepassing
van de grond moeten beoordelen Ik hoop op een sneile reactie van juilie kant

Met vriendeiijke groet

10 2e

Gemeente Heerde

Heerde is sinds 2012 Cittaslow Dit is het wereldwijde netwerk van gemeenten dat zich

sterk maakt om de kwaiiteit van leven te verbeteren Kijk voor meer informatie op

www heerde nl en www cittaslow nederland nl

Van I I0 2e H CD [[
Verzonden woensdag 12 oktober 2016 08 45

Aan | I0 2e d OOXZe Bheerrle nl

CC 1Q 2e I RVR JUR j I0 2e rws nl | lQ 2e | r n0X2e 5 heerde nl

I0 2e | RVR 1 I0 2e |5 rws nl 1 iQ 2e ^n 5 vallei veluwe nl

j iQ 2e ln@vallei veluwe nl | io 2e ]@bureauruimtewerk nl

l iQ 2e iS hureauruinntewerk nl | iQ 2e g gelderland nr |fi0 2e |5 eelderland nl ri0 2e |

[DETJijON l 10 2e Brws n| 10 2e |lIPE7g ILT | 10 2e @ilent nl 10 2e

1 io 2e heerde nl ] io 2e

Drws nl]10 2e

ON10 2e

Drws ni | I0 2e |g gelderland nl l I0 2e ig pelderl3nd nl

I0 2e ^ | I0 2e ia heerrie nl | I0 2e |@proiectgoed nr

| io 2e |@proiecteoed nl | io 2e ^ DON io 2e ^fSrws nl lope

7 rws nl 1Q 2e | ON l n0 2e Prws nl |10K2e|

10|K^e I0 2e [ HBJZ J I0 2e Dminienm nl | 1Q 2e HBJZ

40 2eP I0 2e minienm n

Onderwerp RE wijziging kaartbijiagen Watterregeling HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

10K2e

io 2e i rn r nope

Beste |io 2e| en anderen

In het proces tot wijziging van de kaartbiaden van de waterregeiing is iets misgelopen dat niet

meer op tijd kan worden hersteld

Per 1 januari 2017 wordt de hoogwatergeui ais geheel aan het beheergebied van de Minister

toegevoegd

De geui zeif wordt wel aangewezen ais drogere oevergebied maar dit drogere oevergebied stop
aan de noordzijde bij de aansluiting op het huidige beheergebied waterkwaiiteit van RWS

Dit is niet juist Het drogere oevergebied loopt wat door in het huidige beheergebied van RWS

In de wijziging van de kaartbiaden per 1 juli 2017 zal dit worden hersteld

Hartelijke groet
10 ^
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10 2e

10 2e

I nuil^^e

nmcdei

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
Kijk voor meer in formatie op www ruimt@voorderivier nl

10 2e

]Sheerde nl]Van

Verzonden maandag 10 oktober 2016 10 21

CD

Onderwerp RE wijziging kaartbijiagen Watterregeling HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

10 2e 10 2e

Aan 10 2e

HaNo r iQ 2e I

Op de valreep nog een reactie vanuit de gemeente
Heerde wij zijn akkoord met de wijzigingen in de

betreffende kaartbijiagen

Met vHendeUjke groetj

10 2e

Gemeente Heerde

Let op vanaf 1 September kunt u ook voor bargerzaken alleen nog met een afspraak terecht bij de gemeente Heerde Daarmee

kunnen wij u sneller en efficienter helpen

Heerde is ssnds 2012 Csttaslow Dit is bet wereldwijde network van gemeenten dat zich sterk maakt om de kwaliteit van leven te

verbeteren Kijk voor meer informatie op www lieerde nl en www dttaslow nederland nl

Van | io 2e | CD [
Verzonden maandag 12 September 2016 10 37

I0 2e B heerdfi nl

10 2e

Aan

CC I I0 2e ^ DON I0 2e n@rws nl [

]f5 rws nl I0 2e [

|10K2e| RVR l 10 2e I5 rws nl

Onderwerp RE wijziging kaartbijiagen Watterregeling HoogwatergeuI Veessen Wapenveld

10 2e

CD10 2e

]5 rws nl 10 2e10 2e 10 2e

Beste [io 2e^

Op 11 juli jl zijn de gegevens voor aanpassing van de kaartbladen bij de Waterregeling voor

verwerking naar RWS ON gestuurd zie bijgevoegde mail

Bij de verwerking daarvan is lets niet goed gegaan

206211 0213



Het drogere oevergebied aan de noordzijde stopt bij de aansluiting op het huidige beheergebied
waterkwaliteit van RWS Dit is niet juist Het drogere oevergebied loopt wat door in het huidige
beheergebied van RWS

Dit is weergegeven op de PDF en shapefiles in de bijgevoegde e mail

Het uitvergrote hoekje direct bovenaan de pdf is niet overgenomen als drogere oevergebied Dit

zou wel moeten

De aansluiting van het beheergebied nieuwe hoogwatergeui op het bestaande is goed Echter

lijkt het huidige beheergebied er niet meer goed op te staan Met name de 2 vlakken in het

noordwesten die helemaal niet raken aan de IJssel en het stuk net ten noorden van het nieuw

toegevoegde beheergebied

De kaartbladen zoals die uiteindelijk bij de Waterregeiing komen te zitten moeten de loop van

voigende week worden aangeleverd zodat ik je die nog niet kan zenden

Ik hoop dat je op basis van de weergave in PDF je interne overleg kan houden en mij daarover

kan berichten

Hartelijke groet
fiox^

|10X2^

10 2e

i10 2e

lOKZel

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Kijk voor meer in formatie op www ruimtevoorderivier nl

10 2e

Van

Verzonden maandag 12 September 2016 9 27

Aan I i 0 2ejn fi^ fCD

Onderwerp RE wijziging kaartbijlagen Watterregeling Hoogwatergeui Veessen Wapenveld

]g heerde nl]10 2e 10 2e

Hallo riOK^

Tijdens ons overleg van 6 juli jl is afgesproken dat er nog aanvullend kaartmateriaal

naar de gemeente gestuurd wordt waarna de gemeente intern een standpunt kan

bepalen Wij hebben tot op heden dergelijk kaartmateriaal niet mogen ontvangen en

hebben daarom ook nog geen intern overleg gehad over deze kwestie Kun jij ons alsnog
het beloofde kaartmateriaal toesturen

Met vriendelijke groet

10 2e

tdemeente Heerde

Let op vanaf 1 September kunt u ook voor burgerzaken alleen nog met een afspraak terecht bij de gemeente Heerde Daarmee

kunnen mij u sneller en efficienter helpen

Heerde is sinds 2012 Cktasiow Dit is het wereldmijde netwerk van gemeenten dat zich sterk maakt om de kwaiiteit van leven te

verbeteren Kijk voor meer informatie op www heerde nl en www dttaslow nederiand nl
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Van | I0 2e | CD [j

Verzonden vrijdag 1 juli 2016 08 54

Aan | io 2e |@proiectgoed nr j io 2e tS pro|ectgoed nl j io 2e

l iOK2e Bhpprdp nl I0 2e | I0 2e ta gelderi3nd nl

I I0 2e |n 5 vallei veluwe nr 1 I0 2e ln@vallei veiuwe n lQ 2eT

Jirws nl]10 2e

ON

j 1Q 2e 8 rws nl 10 2e | DON j 1Q 2e ^jSrws nb

®JWSJll

lO 2t|Qji2|e ^ GPO

10 2e

Onderwerp wijziging kaaitbijiagen Watterregeling Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

Beste collega s

Hierbij zend ter voorbereiding op het overleg van woensdag 6 juli a s de vigerende kaartbladen

behorend bij de Waterregeling ter plaatse van de Hoogwatergeul Vessen Wapenveld

Hartelijke greet
fiTO

10 2e

10 2e

I 1U 2^

[tIillgB]

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Kijk voor meer in formatie op www ruinntevoorderivier nl

10 2e
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I^^e twVLl
j10K2erTOl2erTHBJZ

Van

Aan

[KilHUSQMfiBtfjlCc n 0 2e 11 10 2e pwyp^Ta

35RW10 2et10 2e R

RE Wijzigitig Bgr

vrijdag 10 februari 2017 12 19 21

Kaatten wiiziaina BGR 2017 update 10 02 2017 zip

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Beste | iQ 2e ^

Hierbij stuur ik je de aangepaste kaarten van de BGR 2017

Ik heb de volgende aanpassingen gedaan
De datum bij alle kaarten gewijzigd in 1 april 2017

Bij de kaarten van de Ijssel uit 2016 de reservering voor RvdR uit de legenda gehaald
dit was omdat toen de geui Veessen Wapenveld nog niet klaar was

De lijn hoogwaterkerende gronden kades limburg heb ik laten staan

Deze lijnen komen volgens mij uit het waterbesluit en staan in ieder geval sinds 2012 en

misschien ook wel langer op de kaart en dus in de legenda van alle kaarten

Hoogwaterkerende gronden komen voor langs de Maas IJssel en Nederrijn
Wijziging van deze lijnen in waterbesiuit waterwet kunnen wijziging in het waterbesiuit in

opdracht van worden aangepast

Ter info Ik ben in opdracht van DGRW via de boa een verkenning gestart of deze grenzen
misschien moeten worden aangepast in het licht van de nieuwe normen

Voor de spoedige behandellng van een wijziging van de kaarten is het voor een volgende keer

handig mij als maker van de kaarten direct in de mailing te betrekken

Met vriendeliike aroet

10 2e

1Q 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van | I0 2e | DON

Verzonden woensdag 8 februari 2017 9 22

Aan I 10 2e | WVL
CC l 10 2e | I0 2e HBJZ | 10 2e | [10 2e DGRW

Onderwerp FW Wijziging Bgr

CD10 2e

Dag 1Q 2e [

Zie de onderstaande mail van

De wijziging Bgr Is bij HBJZ uitgekomen om op korte termijn gepubliceerd te worden

I0 2e |heeft nog een paar vragen die ik niet kan beantwoorden Jij hopelijk wel

Mijn opmerkingen n a v mijn check van de kaarten

Op alle kaarten staat in de legenda de aanduiding hoogwaterkerende gronden en kades

Limburg terwiji op sommige kaarten de betreffende rode lijn niet is opgenomen Hier

kan de aanduiding uit de agenda
Op andere kaarten staat wel een rode lijn maar de kaart betreft geen gebied in

Limburg In dat geval is de legenda aanduiding niet juist en zou aangepast moeten

worden

Op kaart 096 IJssel 12 ligt een kade kering in het gebied met stroomvoerend regime Is

dat juist

10 2e
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Geen van deze issues betreffen overigens RvR maatregelen Ik ken de achtergrond hiervan dus

niet \A eet niet of het uberhaupt wijzigingen zijn

Lukt het jou onn aanpassingen als die nodig zijn voor 15 februari aan| io 2e ]te mailen

Groeten f1Q 2e|

1Q 2e

10 2e

no 2e

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

]Dminienm nl]Van l I0 2er I0 2e HBJZ [|
Verzonden dinsdag 7 februari 2017 11 44

Aan | 10 2e | pOXZ^ DGRW [

CC 1Q 2e ^ ^ HBJZ

Onderwerp Wijziging Bgr

10 2e

CD I 10 2e DONf10 2e

Beste l 10K2e |^ I 10 2e en H0X2e
^

Hierbij de langverwachte wijziging van de Beleidsregels grate rivieren en de

bijbehorende beslisnota Zouden jullie deze willen bekijken controleren en zo nodig
opmerkingen willen maken

@ io 2e en noK2e aan jullie zou ik willen vragen voornamelijk de kaarten goed te

controleren om te zien of alles er goed op staat en we alle voorziene wijzigingen te

pakken hebben Daarbij heb ik in ieder geval een verzoek en een vraag Het verzoek is

om de geldigheidsdatum op alle kaarten aan te passen Er staat nu nog Geldend met

ingang van 1 juli 2016 1 januari 2017 Dat hebben we helaas niet gehaald Hopelijk
kan daardus van worden gemaakt Geldend met ingang van 1 april 2017 De vraag is

waarom de Lijnen hoogwaterkerende gronden en kades Limburg ook op de kaarten

buiten Limburg zijn opgenomen Hebben die lijnen een bijzondere betekenis relevantie

en kan sprake zijn van hoogwaterkerende gronden of ook kades buiten Limburg Ze

worden in de tekst van de Bgr in ieder geval niet genoemd

gj io 2e ^ als jij akkoord bent kun jij dan een verzoek om medeparaaf op de stukken

uitzetten binnen DGRW

Het krokusreces komt eraan dus als we deze wijziging nog snel willen doorvoeren

ondertekening voor 24 februari moeten de stukken op 15 februari om 12 00 uur bij de

minister liggen Dat betekent dat als we die deadline willen halen een snelle reactie

gewenst is Als dat lukt heel graag Mocht dat niet haalbaar zijn dan zal het stuk pas in

maart getekend en gepubliceerd kunnen worden Voor de inwerkingtreding maakt dat

overigens niet direct uit vanwege de vermelding op de kaarten nemen we die ruim en

staat die nu op 1 april

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet

1Q 2e
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Actualisatie gebieden vrijgesteld van vergunningplicht

Datum

14 februari 2017
Samenvatting
In de RWS brede Werkgroep Rivierbeheer is medio 2016 afgesproken dat de drie

rivierendiensten ON WNZ en ZN inventariseren of er terreinen zijn die in

aanmerking komen om te worden vrijgesteid van vergunningpiicht op grand van

een aanwijzing onder Waterbesiuit art 6 16 Daarnaast worden ook de op dit

moment vrijgesteide terreinen opnieuw bekeken om te bepaien of er wijzigingen
in de begrenzing nodig zijn Het resultaat van de inventarisatie wordt door RWS

aangeboden aan DGRW die voornemens is om deze voor te ieggen aan de

Stuurgroep Water van 29 maart 2017

Bijlage n

Het belang van RWS bij de actuaiisatie van het kaartmateriaai van het

Waterbesiuit is dat daarmee de beheeriast vergunningveriening en handhaving
kan worden beperkt tot de gebieden die voor het rivierbeheer en de

hoogwaterveiligheid daadwerkelijk van belang zijn Vrijstelling van gebieden kan

positief bijdragen aan mogeiijkheden voor ruimtelijke her ontwikkeiing mede

door de doorwerking in het RO spoor via het Barro en beperkt de administratieve

lasten van derden bedrijven en burgers

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

vertegenwoordigers van de afdelingen NOV NOW Werkenpakket en de Districten

van de drie rivierendiensten een inventarisatie gemaakt van terreinen die voldoen

aan de criteria die volgen uit de toelichting op het Waterbesiuit en die bij de

actualisatierondes in 2009 en 2013 ook zijn gehanteerd De criteria ten aanzien

van de waterveiligheid nu en op lange termijn zijn generiek toegepast

Daarnaast zijn een aantal specifieke criteria gehanteerd die samenhangen met

lokale karakteristieken RWS belangen en ter beperking van de werklast

Het resultaat van de inventarisatie is dat wordt voorgesteld om circa 50 nieuwe

locaties vrij te stellen van vergunningplicht Van deze locaties ligt ongeveer de

helft in bergend regime en de helft in stroomvoerend regime Het merendeel van

de locaties ligt in het beheergebied van WNZ voor een groot deel langs de

Hollandsche IJssel Dit is verklaarbaar vanuit uit de karakteristieken van dit gebied
dichte bebouwing overgangsgebied Daarnaast wordt er door RWS ON

voorgesteld om de onbebouwde delen van een tweetai gebieden langs het Zwarte

Water en Zwarte Meer die nu zijn vrijgesteld van vergunningplicht onder bergend

regime te brengen Dit omdat het voor de waterveiligheid en het beheer van het

hoofdwatersysteem van belang is dat RWS een formele positie heeft bij de

beoordeling van grootschalige ontwikkelingen in deze gebieden Doordat alleen

onbebouwde delen herbegrensd worden zullen de administratieve lasten van
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Datum

14 februari 2017

huidige bewoners en gebruikers niet toenemen

Als het voorstei door DGRW wordt overgenomen zullen de wijzigingen moeten

worden verwerkt in het kaartmateriaal behorend bij het Waterbesluit met

doorwerking in het kaartmateriaai van de Waterregeiing Bgr en het Barro Het

exact bepaien van de begrenzing vergt nog een nadere anaiyse van de iokaie

situatie dit geldt zowei voor de vrij te steiien gebieden als voor de gebieden
waarvan voorgesteid wordt om deze onder bergend regime te brengen Geiijktijdig
met de formele vaststelling van het kaartmateriaal zullen ook de

watervergunningen die nu nog van kracht zijn in de vrij te steiien gebieden
worden ingetrokken of van rechtswege komen te vervallen

Inleiding

Paragraaf 6 6 van het Waterbesluit is de basis voor de vergunningverlening voor

het gebruik van rijkswaterstaatwerken In artikel 6 16 van het Waterbesluit zijn

gebieden aangewezen waarop paragraaf 6 6 van het Waterbesluit niet van

toepassing is Deze gebieden worden doorgaans aangeduid als gebieden

vrijgesteld van vergunningplicht Binnen deze gebieden kunnen activiteiten

uitgevoerd worden zonder Watervergunning voor het gebruik

rijkswaterstaatwerken Ook zijn de algemene regels meldingsplicht en zorgplicht
niet van toepassing voor het gebruik van de rijkswaterstaatwerken De vrijstelling
is niet van toepassing op een Watervergunning of meldingsplicht op grond van de

keur van een waterschap

Bij de uitwerking van de evaluatie van de Beleidslijn Grote Rivieren is onder

andere onderzocht of het kaartmateriaal behorend bij de Bgr moet worden

aangepast In het rapport van RHDHV wordt geadviseerd om na actualisatie van

de voorkeursstrategie Deltaprogramma Rivieren een grondige herziening uit te

voeren van het kaartmateriaal met stroomvoerende bergende en vergunningvrije

gebieden Vanwege de looptijd van de actualisatie van de voorkeursstrategie kan

deze herziening pas medio 2018 van start gaan

Rijkwaterstaat heeft belang bij een regelmatige actualisatie van het 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 zou een nieuwe actualisatieronde in 2017 aan de orde zijn

In de Werkgroep Rivierbeheer is om bovenstaande redenen medio 2016

afgesproken dat de drie rivierendiensten ON WNZ en ZN vooruitlopend op het

onderzoek in het kader van de evaluatie Bgr alvast inventariseren of er terreinen

zijn aan te wijzen die voor vrijstelling van vergunningplicht in aanmerking komen

Deze terreinen zouden al op korte termijn kunnen worden vrijgesteld Daarnaast

worden ook de op dit moment vrijgestelde terreinen opnieuw bekeken omdat er

ook terreinen ten onrechte lijken te zijn vrijgesteld Het resultaat van deze

inventarisatie wordt door RWS aangeboden aan DGRW die voornemens is om deze

voor te leggen aan de Stuurgroep Water van 29 maart 2017
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Datum

14 februari 2017

Belang RWS

RWS heeft belang bij de inventarisatie omdat vrijstelling van dichtbebouwde

gebieden de beheerlast vergunningverlening handhaving beperkt Ook kan het

positief bijdragen aan mogelijkheden voor ruimtelijke her ontwikkeling mede

door de doorwerking in het RO spoor via het Barro en beperkt het de

administratieve iasten van derden bedrijven en burgers Vrijstelling zai naar

verwachting dan ook positieve reaches oproepen bij de samenwerkingspartners
m n provincies en gemeenten Omdat de criteria die voigen uit de toeiichting op

het Waterbesluit onverkort worden toegepast en rekening gehouden is met

overige RWS beiangen is er geen risico op versiechtering van de waterveiiigheid
en of negatieve gevolgen voor RWS beiangen bv scheepvaart en ecologie

Gehanteerde criteria

In de toeiichting op art 6 16 van het Waterbesluit is aangegeven dat de

begrenzing van de vrijgestelde gebieden samenhangt met de ruimte van het

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

het rivierbed dient rekening te worden gehouden met toenemende piek afvoeren

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

worden gehouden van grootschalige obstakeis Met betrekking tot de ligging 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 piaatsen
zoais voormalige haven en industrieterreinen De beheerlast van het gebied
verlenen van vergunningen handhaving en de nautische scheepvaartbeiangen

zijn bij de afweging van de uitgezonderde gebieden betrokken

Door de drie rivierendiensten zijn de criteria die voigen uit bovenstaande

toeiichting op het Waterbesluit generiek toegepast Deze criteria sluiten aan op de

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

gehanteerd Daarnaast zijn een aantal specifieke criteria gehanteerd die

samenhangen met de lokale rivierkundige karakteristieken RWS beiangen en ter

beperking van de werklast Onderstaand alle criteria die toegepast zijn

Generieke criteria volgend uit de toeiichting op het Waterbesluit

Hooggelegen hoogwatervrij vergund en of stroomiuw gelegen
Relatief dichtbebouwd

Niet gelegen in gebied waar toekomstige rivierverruiming is voorzien

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

1

2

3

4

Overige criteria gehanteerd indien relevant

Omvang minimaal 2 ha geen losse woningen of individuele bedrijven
Gelegen aan de rand van het stroomvoerend regime geen eilandjes in het

stroomvoerende deel van het rivierbed

Niet gelegen in de nabijheid van een hydraulisch knelpunt of

splitsingspunt
Geen significante vermindering van het ecologisch relevant areaal KRW

Geen nautische belemmeringen Scheepvaart

5

6

7

8

9

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

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 3 van 9

205096 0215



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK RWS Oost Nederland

Datum

14 februari 2017

Werkwijze

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

vertegenwoordigers van de afdeiingen NOV NOW Werkenpakket en diverse

districten van de verschiliende rivierendiensten een inventarisatie gemaakt van

terreinen die voldoen aan bovengenoemde criteria Daarbij zijn alie gebieden in

ieder geval getoetst aan de generieke criteria Toetsing aan de overige criteria

heeft piaatsgevonden indien dat reievant is voor het betreffende riviertraject

Aandachtspunten voor het vervolg
De exacte begrenzing van de gebieden die vrijgesteld worden van

vergunningplicht vergt nog een nadere analyse van de lokale situatie met

behulp van GEO informatie kadastrale grenzen topografie

hoogteligging vigerende Watervergunningen bestemmingsplannen en

RWS belangen
Binnen de gebieden die vrijgesteid worden zijn nu nog Watervergunningen
voor gebruik rijkswaterstaatwerken van kracht Deze vergunningen
moeten ingetrokken worden of van rechtswege komen te vervallen als de

gebieden formeei vrijgesteld worden van vergunningplicht Tevens moeten

de rivierkundige BenO modellen worden aangepast bijvoorbeeld ter

plaatse van de hoogwatervrije terreinen

Gelijktijdig aan de kaart van het Waterbesluit dient het kaartmateriaal van

de Waterregeling en de Bgr aangepast te worden Daarbij moet er

aandacht worden besteed aan de afstemming tussen het kaartmateriaal

van het Waterbesluit en de Waterregeling in ieder geval wat betreft de

kaart Waterkwaliteit en Waterstaatswerk Mogelijk zou aan de nieuwe

vrijgestelde gebieden generiek de titel droge oevergebieden moeten

worden gegeven
Communicatie van het resultaat van deze inventarisatie vraagt

zorgvuldigheid Zo zijn er gebieden waar al geruime tijd plannen zijn voor

herontwikkeling die door de vrijstelling van vergunningplicht mogelijk
vereenvoudigd worden maar ook tot onvrede kunnen leiden bij partijen
die minder positief staan ten opzichte van de ontwikkelingen Ook kunnen

eigenaren en belanghebbenden bij terreinen die niet worden vrijgesteld
mogelijk teleurgesteld zijn en om een nadere onderbouwing vragen

Bij de communicatie moet het gevolg van het vrijstellen niet overschat

worden Voor gebieden die nu al hoogwatervrij vergund zijn zorgt

vrijstelling van vergunningplicht vaak niet voor een verruiming van de

mogelijkheden binnen de Waterwet Er is wel sprake van verruiming via de

doorwerking in het RO spoor maar daarvoor moet eerst het

kaartmateriaal van het Barro worden aangepast Voor vrijstellen van

hooggelegen gebieden in bergend regime geldt ook dat de

ontwikkelmogelijkheden nauwelijks verruimd worden Wel is er sprake van

een vermindering van de administratieve lasten
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Datum

14 februari 2017
Resultaat inventarisatie beheergebied ON

In het beheergebied van ON komen de volgende 11 gebieden in aanmerking
komen om vrijgesteld te worden van vergunningplicht

Riviertak Locatie Regime Bgr Oppervlakte

Waal Bedrijventerrein Tolkamer stroomvoerend 10 ha

Waal Noorderkanaalhavens Nijmegen stroomvoerend 50 ha

Waal Bultenstad Zaltbommel stroomvoerend 10 ha

Waal Bedrljventerreih Kerkenwaard

Haaften

Stroomvoerend 30 ha

Nederrijn Bedrijventerrein Marsdijk Rhenen Stroomvoerend 8 ha

Nederrijn Westoever haven Wageningen Stroomvoerend 10 ha

Nederrijn ParencQ terrein Renkum Stroomvoerend 30 ha

Nederrijn KEMA terrein Arnhem Stroomvoerend 6 ha

llssel Qeterij terrein Doesburg Stroomvoerend 3 ha

Ilssel Uitbreiding 6 16 gebied Kampen Stroomvoerend 5 ha

Zwarte Water Uitbreiding 6 16 gebied Zwolle

IJsselkanaal Zwolle

Stroomvoerend 4 ha

Het betreft aiiemaal hoogwatervrij vergunde bedrijventerreinen binnen

stroomvoerend regime De gebieden zijn getoetst aan de eerste 7 criteria criteria

8 en 9 zijn voor ON niet relevant gezien de huidige status van de gebieden ais

hoogwatervrij vergund terrein Door deze status zijn activiteiten binnen deze

gebieden doorgaans al toegestaan binnen de vigerende Watervergunning

Vrijsteiiing verruimt vooral de ruimtelijke mogeiijkheden via de doorwerking in

het RO spoor Het vrijstellen van de gebieden beperkt niet de mogeiijkheden om

nieuwe activiteiten te toetsen aan eventueie nautische beiemmeringen

Van de huidige vrijgesteide gebieden in ON zijn er een tweetal waarvan

geadviseerd wordt om de begrenzing te herzien

Zwarte Water Het niet bebouwde deel van het winterbed van het Zwarte

Water tussen de brug Mastenbroekerailee in Zwolie en de samenvioeiing
met de Vecht is ten onrechte begrensd als vrijgesteid gebied Gezien het

karakter van het gebied wat in maatgevende omstandigheden dient als

dynamische berging voor de afvoer van de Overijsselsche Vecht en

daarmee het benedenstroomse deel van het Zwarte Water ontlast zou dit

gebied ais bergend regime begrensd moeten worden Het voorstei is om

110 ha vergunningvrij gebied en 120 ha stroomvoerend regime om te

zetten in bergend regime Het gebied waarvan de status als vrijgesteld
gebied wordt opgeheven betreft agrarisch gebied en natuurgebied Op
enkele plaatsen is er dijk bebouwing aanwezig Ter plaatse van de

bebouwde percelen zal de vrijgesteide status gehandhaafd blijven

1

2 Zwarte Meer Het Kampereiland bestaat uit een aantal aaneengesloten
agrarische buitenpolders in de IJsseldelta omsioten is door een regionale
kering met normhoogte 1 500 Het gebied 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 hoofdwatersysteem is het ten

onrechte begrensd als vrijgesteld gebied Door de vrijsteiiing heeft RWS

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 5 van 9

205096 0215



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK RWS Oost Nederland

Datum
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geen formele positie om invioed uit te oefenen op ontwikkelingen die

gevolgen hebben voor de waterveiligheid en het beheer van het

hoofdwatersysteem Het voorstel is om het Kampereiland met een totale

opperviakte ruim 4000 ha om te zetten in bergend regime

De polders zijn voor het overgrote deel in agrarisch gebruik De agrarische
grond is in eigendom van Kampereiland NV waarvan de enige
aandeelhouder de gemeente Kampenis Deze verpacht de grond aan circa

80 agrarische bedrijven Op circa 150 plekken op het eiland zijn plekken
met bebouwing aanwezig voor het overgrote deel boerderijen op terpen

Gevolg van de omzetting van het Kampereiland in bergend regime is dat

activiteiten die uitgevoerd worden in deze gebieden vallen onder algemene
regels en de zorgplicht of de vergunningplicht vanuit de Waterwet Kleine

ontwikkelingen zijn dan nog steeds mogelijk onder de algemene regels of

Bgr zonder dat er sprake is van een compensatieverplichting Grotere

ontwikkelingen zoals aanleg van nieuwe terpen met bebouwing
grootschalige versterking van de regionale kering of de primaire kering
zullen moeten voldoen aan de voorwaarden die volgen uit het Waterbesluit

of de Bgr Bij de uitwerking van de nieuwe begrenzing zal aandacht

besteed worden aan de aanwezige bebouwing in het gebied Om te

voorkomen dat er sprake is van onevenredige verhoging van de

administratieve lasten van de bewoners in het gebied en RWS wordt

voorgesteld om de huidige bebouwing op basis van de bouwvlakken uit

het vigerende bestemmingsplan of de kadastrale begrenzing vrijgesteld te

houden van vergunningplicht Aangezien de bebouwing voor het overgrote
deel op terpen ligt zal uitbreiding van de bebouwing binnen de vlakken

die zodoende vrijgesteld blijven van vergunningplicht niet leiden tot

significante beperking van het bergingsvolume
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Resultaat inventarisatie beheergebied WNZ

De locaties zijn in eerste instantie geselecteerd op basis van criterium 2 en 3

dichtbebouwd en niet meer nodig voor toekomstige rivierverruiming Ais de

iocaties hooggeiegen zijn criterium 1 dan weegt dat mee om deze vrij te stelien

van vergunningplicht mits ze uiteraard ook voidoen aan criterium 2 en 3 Dit zijn
criteria die ook in het verleden zijn gehanteerd bij de afweging of gebieden

vrijgesteid konden worden van vergunningpiicht

Omdat het gaat om no regret besiissingen zijn de iocaties ook getoetst aan de

overige aspecten uit het toetsingskader van de Waterwet voor ruimtelijke

ingrepen Dit zijn primair ecoiogie en het faciiiteren van scheepvaart criterium 8

en 9 Deze toets is gedaan door een ecoloog en de nautisch adviseurs Daarnaast

worden de RO afdeling en de afdeiing Werkenpakket geconsulteerd evenals

handhavers met veidkennis Deze aanvuiiende toetsing moet nog piaatsvinden en

kan eventueei ieiden tot het schrappen van een voorgesteide iocatie of het anders

trekken van de grens van het voorgesteide vergunningvrije gebied

In het beheergebied van WNZ komen de volgende gebieden in aanmerking om te

worden vrijgesteid van vergunningplicht

Riviertak Regime Bgr Aantal locaties

Hollandsche IJssel bergend 19

Lek stroomvoerend 6

Noord bergend 2

Merwedes stroomvoerend 3

Oude Maas bergend 1

2Amer stroomvoerend

Hollands diep bergend 1

Haringviiet bergend 1

Toeiichting
De voorgesteide locaties langs de Hollandsche IJssel betreffen vooral zeer

dichtbebouwde woongebieden en een aantal industrieterreinen Omdat de

Hollandsche IJssel een deels relatief smalle rivier is met veel bochten zullen

scheepvaartaspecten een belangrijke rol spelen bij het trekken van de definitieve

begrenzing van de vergunningvrije gebieden Langs de Hollandsche IJssel zijn ook

een aantal KRW maatregelen uitgevoerd De definitieve begrenzingen worden

zodanig getrokken dat de KRW maatregelen buiten de gebieden vallen die worden

vrijgesteid van vergunningplicht

Langs de Lek zijn nog geen vergunningvrije gebieden aanwezig Ook wordt er op

de Lek geen toekomstige rivierverruiming voorzien De voorgesteide locaties zijn
dermate volgebouwd dat mocht er ooit een rivierverruimingsmaatregel worden

gepland voor de Lek dat deze dan niet op die locaties wordt uitgevoerd Een van

de voorgesteide locaties is nog discussiepunt

Langs de Noord zijn al verschillende vergunningvrije gebieden aanwezig De

voorgesteide locaties sluiten daar op aan en voidoen aan de eerder gebruikte
criteria
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Langs de Merwedes wordt een bestaande vergunningvrije locatie te Hardinxveld

Giessendam met een aansluitend blok woningen uitgebreid De industriegebieden

Avelingen Oost en West zullen worden voorgedragen mits het volledig

vrijgeven van deze locaties geen negatieve gevolgen kan hebben voor de bereikte

waterstandsdaling met de aldaar uitgevoerde ruimte voor de rivier maatregel Dit

wordt nog nader onderzocht

Langs de Oude Maas wordt een bedrijfslocatie voorgesteld die direct grenst aan

bestaand vergunningvrij gebied

Langs de Amer wordt het terrein van de Amercentraie voorgesteld Dit is een

hooggelegen grotendeels bebouwde industrielocatie welke analoog aan het

terrein van de voormalige Elecrtrabel SUEZ centrale te Nijmegen nu wordt

voorgesteld om vergunningvrij te maken Het eerder ingenomen standpunt om

dergelijke locaties vergunningplichtig te houden is achterhaald Tevens wordt

voorgesteld een dichtbebouwde hooggelegen villawijk vergunningvrij te maken

en mogelijk ook het industriegebiedje daar vlakbij

Langs het Hollands Diep wordt voorgesteld de woonwijk Numansgors

vergunningvrij te maken In verband met ecologische belangen zullen de grenzen

zoveel mogelijk rond de aanwezige woonbebouwing worden gelegd

Langs het Haringviiet wordt een deel van het dichtbebouwde Industrie en

havengebied voorgesteld om vergunningvrij te maken
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Resultaat inventarisatie beheergebied ZN

Zuid Nederland heeft alle bovengenoemde met uitzondering van criterium 6

gelegen aan de rand van stroomvoerend regime De rivierkundige situatie in

Zuid Nederland wijkt af van de situatie in Oost Nederiand Hierdoor is het geen

bezwaar om vergunningvrije eilanden te laten ontstaan of bestaande eilanden te

vergroten Ten aanzien van criterium 2 dichtbebouwd is er soms ook rekening

gehouden met uitvoering van de reeds vergunde situatie voorbeeid

Maasresidentie Thorn

Binnen ZN is specifiek in overweging genomen of gebieden achter de kades

vrijgesteid zouden moeten kunnen worden Besioten is om deze niet voor te

dragen omdat het nog niet duidelijk is welke kadeaanpassingsmaatregelen de

waterschappen gaan uitvoeren Tevens is er nog onzekerheid vanwege de nieuwe

waterveiligheidsnormering Het aspect hoogwatervrij geiegen is door ZN

geinterpreteerd ais zonder kades loopt het gebied niet onder bij een 1 1250®

afvoer In dit geval is dat een afvoer van 3992 m3 s bij St Pieter Om

bovenstaande redenen is ervoor gekozen om de gebieden achter de kades niet

generiek vergunningvrij te maken uitzonderingen zijn wel mogelijk

Het vergunningvrij maken van riooiwaterzuiveringsinstaiiaties in het rivierbed

wordt nog nader onderzocht en zal in een volgende ronde meegenomen worden

In het beheergebied van ZN komen de volgende gebieden in aanmerking om te

worden vrijgesteid van vergunningplicht

Locatie Regime Bgr Oppervlakte

Porta Isola bergend 10 ha

Maasresidentie Thorn bergend 30 ha

Heusden stroomvoerend 3 ha
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AANBIEDINGSFORMULIER DT DGRW

Onderwerp

Contactpersoon
Behandeling in DT van 15 februari 2017

Aanpassing Beleidslijn grote rivieren

10 2e 1 I 10 2e |

Inleiding
De Beleidslijn grote rivieren Bgr geeft de kaders aan voor het beoordelen van de

toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed De Bgr is in 2015 2016 geevalueerd

Stuurgroep Water april 2016 In opdracht van DGRW heeft RoyalHaskoningDHV een

onafhankelijk advies opgesteld over aanpassing van de Bgr Dit advies is tot stand

gekomen via een open en participatief proces met input van stakeholders

Maatschappelijke partijen zijn ook betrokken via het Overlegorgaan Infrastructuur en

Milieu OIM Het advies ligt voor in de Stuurgroep Water van 29 maart 2017

1

De Bgr bevindt zich op het grensviak van waterveiligheid en ruimtelijke ordening Op
hoofdlijnen wordt het advies van RHDHV door alle betrokken partijen gedeeld

hoofddoelstelling van de Bgr is waterveiligheid ruimtelijke ontwikkeling is mogelijk
binnen die voorwaarden Echter bij de uitwerking van wat een verantwoorde verruiming
is leven er verschillende verwachtingen en beelden bij partijen
Provincies en gemeenten willen meer afwegings ruimte en minder strenge voorwaarden

met name voor niet riviergebonden activiteiten Maatschappelijke organisaties vinden de

Bgr over het algemeen goed zoals deze nu is Wei pleiten zij voor een gebiedsgerichte
benadering voor natuurontwikkeling Het betreft dan ook een dossier waar we het niet

iedereen naar de zin kunnen maken

De Bgr is in de eerste plaats een beheerinstrument gericht op het behoud van de

beschikbare afvoercapaciteit van de grote rivieren en de mogelijkheden voor

rivierverruiming nu en in de toekomst Meer ruimte is daarom vooral te vinden in het

verbinden van initiatieven en belangen op gebiedsniveau Het opiossen van ervaren

knelpunten in de praktijk vraagt een stevige rol van provincies als eerst

verantwoordelijke gebiedsregisseur Provincies ervaren het gebiedsplan als complex en

staan niet te trappelen om die rol op zich te nemen Zij wijzen al gauw terug naar het

Rijk Hier ligt een parallel met het kustdossier

2 Doel bespreking
Vaststellen lijn advies DGRW aan Minister over wijze aanpassing van de Bgr

Beslispunten
Aan het DT wordt gevraagd
1 In te stemmen met een beperkte aanpassing van de BGR waarbij het belang van

waterveiligheid voorop blijft staan zie onderstaand advies aan Minister redeneerlijn
2 Niet akkoord te gaan met het oprichten van een afkoopfonds bij lenM Als provincies

en gemeenten mogelijkheden voor afkoop willen faciliteren zullen zij daar zelf zorg

voor moeten dragen
3 Instemmen met het procesvoorstel voor het vervoigbesiuit over aanpassing v h Barro

3

Samenvatting
Het advies van RHDHV stelt een verantwoorde verruiming van de beleidslijn grote
rivieren voor Hierbij gaat RHDHV uit van het voorzorgsbeginsel er dient zuinig te

worden omgegaan met de beschikbare ruimte mede in het licht van stijgende afvoeren

als gevolg van klimaatverandering Het waterveiligheidsbelang wordt voorop gesteld en

de voorwaarde om bij ingrepen waterstandsneutraal te compenseren gehandhaafd
zodat overstromingsrisico s niet worden afgewenteld Hiermee wordt in acht genomen dat

programme s als Ruimte voor de Rivier aanzienlijke investeringen hebben gevergd om

waterstanddaling te bereiken en dat ook de aankomende decennia lange termijn ambitie

rivieren nog aanzienlijke investeringen nodig zijn om ook voor de toekomst een robuust

4
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riviersysteem in stand te houden Op deze manier wordt voorkomen dat investeringen
vender moeten opiopen als gevolg van te veel activiteiten in het rivierbed

De Bgr heeft met als doel meer ruimte in het rivierbed te creeren voor initiatieven

Echter het is ook niet zinvol onn ontwikkelingen tegen te houden die nu en in de

toekomst de waterveiligheid niet in de weg staan

De Minister kan in het licht van bovenstaande instemmen met het advies van RHDHV zie

ook bijiage 3 Pit betekent dat lenM

1 Met name inzet op het verbeteren van processen en de uitlegbaarheid van de Bgr Dit

is van beiang voor het begrip en draagviak voor de Bgr In de afgelopen periode heeft

het weleens onnodig lang geduurd om helderheid te verschaffen of een initiatief

doorgang kon vinden of niet In het advies worden voorstellen gedaan die dit proces

kunnen versnellen Samenwerking is hierin een sleutelwoord Het betekent een

gezamenlijke inspanning van Rijk en regionale overheden Dit past ook in de cultuur

van de Omgevingswet
2 Meer ruimte wil geven waar dat verantwoord kan { optimaliseren van de Bgr door

de beleidsregels op de volgende punten aan te passen

1 Het uitbreiden van riviergebonden activiteiten met extensieve

uiterwaardenrecreatie fietspaden en bruggetjes scheepvaartgelieerde
activiteiten en agrarisch activiteiten voor beheer van buitendijkse gebieden
Hierdoor kunnen deze activiteiten gemakkelijker worden gerealiseerd

2 Het mogelijk maken van verduurzaming van de bedrijfsvoering van

riviergebonden activiteiten op gebied van energievoorziening
3 toestaan van sloop van aanwezige bebouwing en deze te vervangen door

nieuwbouw

3 Onderzoek pilot zal starten naar

1 hoogwatervrije en hooggelegen terreinen die vrijgegeven kunnen worden dan wel

onder bergend regime kunnen vallen 2 fase aanpak vereist aanpassing kaarten

2 of en zo ja onder welke voorwaarden compenseren op gebiedsniveau mogelijk is

gericht op natuurontwikkeling
3 Casestudie tijdelijk ruimtegebruik

lenM maakt een voorbehoud bij de volgende adviezen

• Het generiek uitzonderen van duurzame energie in het rivierbed van de voorwaarden

voor niet riviergebonden activiteiten Dit zou ruimte opsouperen voor riviergebonden
activiteiten die geen alternatieve locatie hebben terwiji windmolens en

zonnepanelenparken ook buiten het rivierbed kunnen worden gerealiseerd Hier wordt

een maatwerk opiossing voor gestaan via punt 2 2 hierboven

• Het oprichten van een nationaal fonds zie hierna

Issues die resteren

Alle partijen kunnen zich vinden in het advies van RHDHV Provincies en

riviergemeenten vinden wel dat er belangrijke kansen zijn blijven liggen om meer

mogelijkheden te creeren voor kleinschalige niet riviergebonden initiatieven

Gebiedsbenadering compenseren op gebiedsniveau
De gebiedsgerichte benadering biedt volgens het advies goede perspectieven om te

kunnen voldoen aan de voorwaarden van de Bgr Het is onder de Bgr reeds mogelijk om

via een aebiedsolan verschillende niet riviergebonden activiteiten te clusteren en daar

een rivierverruimende maatregel voor te treffen Wel stelt RWS hierbij ook de

voorwaarde dat de afzonderlijke initiatieven lokaal niet tot een waterstandsverhoging

mogen leiden voorkomen van afwenteling op een plek een verslechtering van de

waterveiligheid ten gunste van een andere locatie

RHDHV adviseert om te onderzoeken onder welke voorwaarden lokaal een

waterstandsverhoging kan worden geaccepteerd mits per saldo op gebiedsniveau een

verbetering van de waterveiligheid ontstaat De provincies geven aan de

gebiedsbenadering alleen kansrijk te vinden als dit mogelijk wordt gemaakt
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lenM zal conform het advies onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden

compenseren op gebiedsniveau mogelijk kan zijn lenM stelt voor de casestudie te

richten op de riviergebonden activiteit natuur Hiermee komen we ook tegemoet aan de

wens van maatschappelijke natuurorganisaties De uitkomsten kunnen betekenen dat de

beleidsregels t z t hierop worden aangepast bij intreden OW

Fonds voor afkopen verplichting realiseren per saldo meer ruimte voor de rivier

Een niet riviergebonden activiteit is in het stroomvoerend deel van het rivierbed alleen

mogelijk als de activiteit per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert De initiatiefnemer

dient een rivierverruimende maatregel te treffen RHDHV adviseert om de mogelijkheden
voor een privaat fonds te onderzoeken zodat individuele initiatiefnemers een financiele

afdracht hiervoor kunnen doen Met de middelen uit dat fonds kunnen dan de benodigde
rivierverruimende maatregelen worden uitgevoerd
Het oprichten van een fonds wordt door provincies als belangrijk instrument gezien om

initiatieven makkelijker mogelijk te maken Zij ervaren het maken van een gebiedsplan
als te complex Provincies vinden dat het Rijk het fonds vanuit haar

verantwoordelijkheid voor waterveiligheid mogelijk moet maken net als de uitvoering
van de rivierverruimende maatregel In het huidige beleid ligt deze verantwoordelijkheid

bij de initiatiefnemer

11 1 10 2 g

Ad 2 Specifiek aandachtspunt Barro

Het overnemen van het advies van RHDHV betekent slechts een beperkte aanpassing van

de beleidsregels zelf om meer ruimte te creeren voor

Een beperkt aantal riviergebonden activiteiten

Een beperkte aanpassing van de kaarten

Verder is RWS momenteel bezig met een inventarisatie welke dichtbebouwde

hooggelegen en of hoogwatervrije terreinen vergunningvrij kunnen worden gemaakt
onder het Waterbesluit Dit zou tegemoet komen aan de wens van provincies om niet te
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wachten met het vrijstellen van hoogwatervrije terreinen waarvan zeker is dat deze in

de toekomst niet nodig zijn voor de waterveiligheid Voor het vergunningvrij maken van

deze terreinen is een wijziging van het Waterbesluit vereist met automatische

doorwerking in de kaarten van de Waterregeling Bgr en Barro De uitkomsten van de

inventarisatie zijn voor de SG Water van 29 maart beschikbaar

Om ervoor te zorgen dat de voorgestelde aanpassingen ook in het ruimtelijk spoor

doorwerken is aanpassing van titel 2 4 van het Barro nodig strengste regime geldt

Tussen de BSR en HBJZ is de afspraak gemaakt het Barro vooruitlopend op de

implementatie van de OW in het voorjaar van 2019 niet meer aan te passen tenzij er

sprake is van zwaarwegende overwegingen Dit heeft onder meer te maken met de

uitgebreide voorbereidingsprocedure die voor een wijziging van het Barro geldt
Daarnaast is de opvolgervan het Barro het Bkl inmiddels in procedure Bkl is in

december 2016 in de TK behandeld

Provincies hebben ambtelijk aangegeven de Minister te zullen verzoeken het Barro

vooruitlopend op het Bkl aan te passen Zij zijn bang dat anders goede initiatieven

worden gefrustreerd
De beperkte verruiming die DGRW wil bieden voor initiatieven in het rivierbed zou je
vanuit het oogpunt van draagviak en beeldvorming zo snel mogelijk willen invoeren Wie

a zegt moet ook b zeggen ook omdat het verlenen van ontheffingen voor gewenste

ontwikkelingen erg moeilijk is Anderzijds lijkt het verstandig om de wijziging van het

Barro in een keer te doen zowel aanpassingen nav wijzigingen Bgr als n a v de uitkomst

verkenning Varik Heesselt en uitkomsten van hettraject actualisatie

voorkeursstrategieen rivierengebied
Een tussentijdse wijziging van het Barro levert een geschatte tijdswinst van driekwart

jaar tot een jaar op ervan uitgaande dat het Bkl conform planning van kracht wordt

eerste helft 2019 Het is op dit moment niet bekend hoeveel initiatieven geen doorgang
kunnen vinden wanneer met aanpassing van het Barro wordt gewacht op de OW

Voorstel

AWV vraagt provincies om aan te geven welke lopende initiatieven geen doorgang
kunnen vinden als gevolg van het moratorium aanpassing Barro

DRO zal binnen I M en de andere departementen breed inventariseren of een

tussentijdse wijziging van Barro vooruitlopend op het Bkl noodzakelijk en wenselijk is

en na horen HBJZ en EB definitief besluit voorleggen aan het DT uiterlijk 15 maart

Bovengenoemde inventarisatie van de provincies kan hierbij betrokken worden

Consequenties
Juridisch zie hierboven

Financieel er is budget in de BOA opgenomen voor 2017 om aanpassingen in de Bgr te

realiseren en of initiatieven op te starten uitvoeren pilot
Communicatie De Bgr is een beheerinstrument dat moeilijk uitlegbaar is DGRW heeft

opdracht gegeven voor een infographic over doel en werking Bgr ter ondersteuning van

de communicatie over de Bgr
Raakviakken relevantie andere DGRW onderdelen RWS als rivierbeheerder en

vergunningverlener en HBJZ zijn nauw betrokken bij dit traject EB dient betrokken te

worden bij eventuele aanpassing Barro

5

Stand van zaken vervoigtraject

Aanpassing Bgr conform besluit Minister voor zover mogelijk in 2017 en wijziging
Waterbesluit voor vrijgeven aantal hoogwatervrije terreinen tot eerste helft 2018

6

Doorwerking in Barro van wliziaina beleidsreQels en Bor kaarten f 2018 of 2019

Ofwel juli 2018 vooruitlopend op de OW ofwel gelijktijdig met invoering van de OW Bkl

voorjaar 2019 Hierover vindt separaat besluitvorming in DT
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Aanbiedinasformulier Directeurenoverlea Rivieren

Agendapunt XX Datum

vergadering

23 2 2017

Onderwerp Advies aanpassing Beleidslijn grote rivieren Bgr

RWSdienst

Auteur s

WVL

Ml 10 2e I KrWS ONH s m10 2e

Doel

beeldvorming

A^wezigheid auteur gewenst
X Nee

Benodigde tijd voor behandeling X minuten

X besluitvorming

□ Ja

Samenvatting

In opdracht van DGRW heeft Royal HaskoningDHV RHDHV een onafhankelijk advies

opgesteld over aanpassingsvoorstellen voor de Beleidslijn grote rivieren Bgr
RHDHV ziet mogelijkheden voor een verantwoorde verruiming van de Bgr met de

volgende stappen

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

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

Dit advies ligt voor in de Stuurgroep Water van 29 maart 2017 DO Rivieren wordt

gevraagd een standpunt in te nemen over dit advies van RHDHV Dat zal dan

meegegeven worden aan de DG RWS voor de Stuurgroep water

Aanvullend op het advies van RHDHV heeft DGRW aan RWS gevraagd te inventariseren

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

vergunningplicht op grond van een aanwijzing onder Waterbesluit art 6 16 DO

Rivieren wordt gevraagd een standpunt in te nemen met betrekking tot het advies

actualisatie gebieden vrijgesteld van vergunningplicht wat vervolgens aangeboden zal

worden aan DGRW DGRW wil afhankelijk van de toonzetting in de voorportalen
eventueel in Stuurgroep Water aan kunnen geven dat er reeds een inventarisatie is

gestart van terreinen die in aanmerking komen om te worden vrijgesteld

Geadviseerde besluiten

• RWS adviseert

o grotendeels in te stemmen met het advies van RHDHV

o een voorbehoud te maken bij de volgende aanpassingsvoorstellen
i Het generiek uitzonderen van duurzame energie in het rivierbed

van de aanvullende voorwaarden voor niet riviergebonden
activiteiten per saldo rivierverruiming

il Het oprichten van een nationaal fonds

• RWS ON WNZ en ZN advlseren in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van

het kaartmateriaal met de gebieden die zijn vrijgesteld van vergunningplicht

1
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