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FORMULIER I en W REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving

Wijziging Waterregeling 01 01 2019

Telefoon

1Q 2e

KIWI nummer

Keten ID

11049

Naam opsteller
10 2e

Datum verzending
13 november 2019

Aangeboden als Eindtoets Eindtoets^ □ Tussentoets^ □ Spoedtoets^Q

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

Wie ^ heeft de aangeboden
toetszaak kwaiitatief beoordeeld

voor aanbieding toetszaak aan

toetspool [ 10K2e

Bijzonderheden N v t

Indien wetsvoorstel

referendabel

Zo nee waarom niet® N v t

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

toetser]

Nummer toetszaak

Naam toetser

Datum uitvoering toets

Datum afronding toetsing
Wel geen® akkoord toetser en bij
geen akkoord reden aangeven

T 2019

3 Algemene opmerkingen blJ uitvoering van de toets [in te vullen door de toetser]

^
Toets vindt plaats binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder mededeiing door

toetser uitiopend tot 10 werkdagen
^
Voor periode waarin toetsing piaats vindt zie nt 1

^
Spoedtoets vindt plaats binnen 3 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder motivering

van reden van spoed en evt genoemde einddatum toets Er moet in geval van een spoedtoets wel tijdig
contact zijn opgenomen met een van de toetspooicoordinatoren
^
Afdelingshoofd dan wel ervaren wetgevingsjurist binnen de sector afdeling van de opsteller

^ Lid o g v artikel 5 Wet raadgevend referendum noemen dat van toepassing is
®
Doorhalen wat niet van toepassing is
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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 Nee

Bijzonderheden

4 Beoordeling [in te vullen door de toetserj

De toetser kijkt in elk geval naar de volgende punten

Hoger recht Evt opmerkingen

Grondwet Statuut

EG EU recht

Verdragen

Wetgevingskwaliteit en

wetgevingstechniek

Evt opmerkingen

Grondslag en delegatie

Integraal afwegingskader marginale
toets of de zeven centrals vragen in de

context van de regeling voldoende en

herkenbaar beantwoord zijn in de

toelichting Zie www naarhetiak nl

Afstemming andere regels algemene
wetten bv Awb Wrr en

wetssystematiek

Aanwijzingen voor de regelgeving
techniek en algemene leerstukken bijv
Zbo s wederzijdse erkenning
ATR berekening adm burger en bedrijf
cf standaardkostenmodel BET indusief

nalevingskosten NLK MET U H Zie

www naarhetiak nl fase 3

gevolgenbeoordeling

Uitvoeringstoets Inspectie RWS ZBO

Overig bijv CBP bij bescherming

persoonsgegevens ex art 96

Comptabiliteitswet 2001 met Algemene
Rekenkamer

Gebruik uitzonderingsgrond WM

systeem zo ja welke Zie

http intranet minienm nl Ondersteuninq

Juridisch Wetaevinasaanaeleaenheden V

aste Verandermomenten

Voorhang nahang verplichting

Notificatie Evt opmerkingen

Notificatie o b v algemene of

bijzondere richtlijn of verdrag

bijv technische voorschriften o b v RL

98 34 EG 98 48 EG Securitel RL

2006 123 dienstenrichtlijn en WTO of

Staatssteun
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Toelichting Evt opmerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handteiding

schrijven algemeen deel toelichting
Resuitaten toetsen afstemming

Transponeringstabel bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht

Uitzondering o g v artikel 5Wrr

aangegeven en toegelicht
Resuitaten notificatie
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Memo aanlevering bij DAB voor de Staatscourant {Versie 21 11 2008

Onderstaande gegevens moeten altijd door HDJZvolledig worden ingevuld en bijgevoegd bij het te versturen

stuk naar DAB

De elektronische versie ook altijd sturen naar DAB DIM postbus| io 2g [aminvenvir nl word

verzorgd door het HDJZ secretariaat

Opdrachtgegevens
Hieronder vinkt u de rubriek aan waaronder uw publicatie in de

Staatscourant wordt qepubliceerdRubriek

Werktitel max 120 karakters wijziging Waterregeling kaarten 2011

]NeeKopiJ volledig

Gewenste publicatiedatum altijd invullen

geen z s m 1 Januari 2011

Contactpersoon HDJZ telefoonnummer 070 1 10 2e10 2e

Opmerkinqen

verplicht veld

Rubrieken Staatscourant

vink de van toepassing zijnde rubriek aan zie toelichting volgende pagina

Ministeriele regelingen besluiten van algemene strekking

□ Circulaires

□ Convenanten

□ Interne regelingen o a departementale regelgeving
Overi g

Adviezen Raad van State m b t amvb s en Kb s gaan niet naar DAB dit doet HDJZ zelf

205099 0003



1 Doel nota

U wordt ter vaststelling en ondertekening

voorgelegd een ministeriele regelingtot

wijziging van de Waterregeling kaarten

2011

2 Advies

Indien akkoord wordt u geadviseerd de

regeling en de toelichting te ondertekenen

3 Toelichting

De Waterregeling is een uitvoeringsregeling

van de Waterwet Deze regeling bevat onder

meer kaarten met beheergrenzen voor de

Rijkswateren Circa 40 van deze kaarten

worden gewijzigd Deze wijzigingen zijn het

gevolg van verbeteringen en afspraken over

gewijzigde grenzen Inwerkingtreding met

205118 0004



ingang van 1 januari 2011 is wenselijk De

regeling dient uiterlijk 16 december te

worden aangeleverd voor publicatie in de

Staatscourant Daarom is ondertekening begin

december wenselijk

4 Risico s en consequenties

Geen

De 10 2e

10 2e
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bestuursstaf RWSU 10X2e

10 2e10 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

f

Contactpersoon

tTCTifZej I

T 06| 10 2e

memo Wijzigingen waterregeling per 1 juli 2018

Datum

mei 2018

Beste |l io 2e|[

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

waterregeiing per 1 juii 2018 Een aantal van deze wijzigingen stonden ai voor 1

januari 2018 en zeif 1 juii 2017 op de roi Heiaas zijn deze niet aan juiiie

doorgegeven Onze excuses daarvoor

Wijziging kaaitbijiagen Waterregeiing per 01 07 2018

Kaartnr Thema RWS Onderdeei RWS contactpersoon

Waterkwaiiteit ZN11 10 2e

Waterkwantiteit11 ZN

11 Waterstaatswerk ZN

268 Waterstaatswerk NN l 1QK2e | 10 2e

273 Waterstaatswerk NN

1 Waterkwaiiteit ZN 10 2e

2 Waterkwaiiteit ZN

46 Waterkwaiiteit WNZ 10 2e I
142 Waterkwaiiteit WNZ

317 Waterkwaiiteit WNZ

i0 2e1 Waterkwantiteit ZN

2 Waterkwantiteit ZN

46 Waterkwantiteit WNZ 10 2e I

142 Waterkwantiteit WNZ

317 Waterkwantiteit WNZ

Waterstaatswerk1 ZN 10 2e ]

2 Waterstaatswerk ZN

9 Waterstaatswerk ZN

10 Waterstaatswerk ZN

19 Waterstaatswerk ZN

142 Waterstaatswerk WNZ 10 2e I

317 Waterstaatswerk WNZ

Waar nodig is eea bestuuriijk afgestemd In de bijiage vind je een toeiichting Ik

verzoek je deze wijzigingen met spoed doorte zetten naar HBJZ

Vriendeiijke groet

Pagina 1 van 5
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Toelichting wijzigingen waterregeling waterbesluit Bestuursstaf RWS

De digitale bestanden zijn separaat aangeleverd bij HBJZ Datum

WilzlQinoen in beheersaebied RWS Zuid Nederland

Er zijn diverse wijzigingen ingebracht mbt waterbeheergrenzen en een aanpassing
dat in het waterbesluit moet worden aangebracht
Met gaat om aanpassingen bij Aijen Thorn en Stevensweert en de aanpassingen

tgv de wijziging landsgrenzen Nederland Belgie nabij Maastricht

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

daarom geen gebied meer benodigd om water te bergen en dient volgens de

regels als vergunningsvrij gebied te worden aangeduid op kaart 11 van de

waterregeling

Onderstaande figuur toont een locatie gelegen in Roermond Alexanderhaven De

blauwe lijn is een gerealiseerde kade Het gebied achter de kade aan de kant van

het bedrijf is opgehoogd Zoals te zien is in de figuur is het gebied achter de

kering overal aangeduid als vergunningvrij gebied Dit omdat het gebied
dichtbebouwd is en die vanuit rivierkundig oogpunt geen verdere waarde meer

heeft

Ten tijden van het vaststellen van de huidige grenzen was de kade op de blauwe

locatie nog niet aanwezig De grenzen zijn destijds dan ook op een juiste manier

getrokken

Gezien de ontwikkelingen is het echter redelijk om de begrenzing dusdanig aan te

passen dat het gebied achter de kade binnendijks ook als vergunningvrij gebied
wordt aangeduid Dit geeft het bedrijf de mogelijkheid om dit zonder restricties

vanuit de Waterwet zijn bedrijfevoering voort te zetten terwiji het rivierbelang
hierdoor niet wordt geschaad

De wijziging is besproken en akkoord bevonden in de werkgroep Rivierbeheer

waar collega s van Zuid Nederland Oost Nederland West Nederland Zuid en WVL

zitten Hiermee wordt de landelijke uniformiteit met betrekking tot wijzigingen

geborgd

■
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Bestuursstaf RWS

DatumWilziainaen in het beheersaebied van RWS Noord Nederland

Het betreft hier een verandering in de beheersituatie op Terschelling en Ameland

m i v 1 1 2017

In juli 2016 zijn er door het Rijk de HID van RWS NN namens de Minister van

Infrastructuur en Milieu overeenkomsten gesloten met de gemeenten Terschelling

resp Ameland inzake de terugoverdracht van een deel van het waterstaatkundig
beheer van het veerhaventerrein resp veerdam Aanleiding hiertoe vormde het op

18 april 2014 Staatscourant 2014 nr 13970 onherroepelijk worden van de

concessies voor de rederijen Terschellinger Stoomboot Maatschappij B V en

Wagenborg Passagiersdiensten B V

Historische context

Beheeroverdracht van de genoemde assets door het Rijk naar de desbetreffende

gemeenten heeft in 2006 piaatsgevonden bij Koninklijke Besiuiten op basis van de

Waterstaatswet lOOQi Dit naar aanieiding van een herverdeling van natte

waterstaatswerken tussen Rijk provincies gemeenten en waterschappen

stuurgroep Brokx nat^ In het kort kwamen de beginselen en uitgangspunten
van de stuurgroep Brokx nat erop neer dat in het kader van de decentralisatie van

waterstaatszorg het Rijk siechts die zorg dient uit te oefenen die ook uitsluitend

adequaat door het Rijk kan worden behartigd Het Rijksbeheer beperkt zich in

beginsei tot die waterstaatswerken die behoren tot de hoofdsystemen en die

bovendien van een zodanige schaal zijn en dynamiek hebben dat alieen het Rijk
deze doelmatig kan beheren Op basis van het rapport van de stuurgroep Brokx

nat is destijds vanuit Rijkswaterstaat Noord Nederiand het initiatief genomen tot

het overdragen van natte waterstaatswerken in eigendom beheer onderhoud

aan decentraie overheden zo ook op Terscheliing en Ameiand

Ten aanzien van Terscheiling zijn er in 1998 en in 2005 twee overeenkomsten

gesloten In de overeenkomst uit 1998 werd het beheer en onderhoud van een

waterkering op Terschelling aan het Wetterskip Fryslan overgedragen In de

overeenkomst uit 2005 werden de eigendom beheer en onderhoud van onder

andere de rijkshaven en enkele kades aan de gemeente overgedragen De

aanleginrichtingen voor de veerdienst werden uitgesloten van de overdracht

Naast deze natte waterstaatswerken was ook overeengekomen om enkele

overtollig gestelde percelen onroerende zaken in eigendom over te dragen De

gemeente ontving voor de afkoop van het beheer onderhoud van de natte

waterstaatswerken een gekapitaliseerde vergoeding

De situatie voor Ameland is vergelijkbaar met die op Terschelling In 2004 2005

en 2006 is een drietal overeenkomsten met de gemeente gesloten In de

overeenkomst uit 2004 worden onder andere een fietspad de veerdam en een

aantal andere natte waterstaatswerken in eigendom beheer en onderhoud door

de gemeente overgenomen De aanleginrichting van de veerdienst met alles wat

daarvan functioneel deel uitmaakt blijft in eigendom beheer en onderhoud bij
het Rijk De gemeente ontving hiervoor eveneens een gekapitaliseerde

^
Terschelling bij KB van 20 10 2006 nr 06 003786 Ameland bij KB van 27 10 2006

nr 06 003896
^
Eindrapport Stuurgroep Decentralisatie Beheer van Natte Waterstaatswerken februari

1991

Pagina 3 van 5
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vergoeding Bestuursstaf RWS

DatumHeroverweging
Het onherroepelijk worden van de concessies van bovengenoemde rederijen in

2014 vortnde de aanleiding om de beheeroverdrachten van 2006 te

heroverwegen met als uitgangspunt betreft het hier een hoofdsysteem en is er

sprake van een zodanige schaai en dynamiek dat alieen het Rijk doelmatig kan

beheren Het antwoord hierop iuidde bevestigend De betreffende objecten en

terreinen vormen nameiijk een onmisbare schakei in de afhandeling van het

personenvervoer Redeneeriijn is dan ook geworden ai hetgeen concessie

gereiateerd is of daarvan logischerwijs functioneel deel uitmaakt bijv

aanleginrichtingen damwanden veerhaventerreinen terminais behoort in

eigendom beheer en onderhoud van het Rijk te zijn

Weike consequenties deze heroverweging heeft voor de vaste wal Hariingen
Hoiwerd en Lauwersoog Viieland en Schiermonnikoog is thans nog onderwerp
van gesprek maarTerscheiiing en Ameland vormen de opmaat

Aanpassing art 3 5 Waterregeling
Bovenstaande ieidt ertoe dat er in de ieden 1 en 4 van artikel 3 5 Waterregeling
een uitzondering gemaakt moet worden voor het openbare niet concessie

gereiateerde deei van het veerhaventerrein resp veerdam Deze onderdelen

valien niet onder het waterstaatkundig beheer van het Rijk de overige onderdelen

wel De kaarten behorende bij de Waterregeling zijn dienovereenkomstig

aangepast

Pagina 4 van 5
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WiizlQinaen in het beheersaebied van RWS West Nederland Zuid

De provincie Zuid Holland heeft een verzoek ingediend om de beheergrenzen van

de Crezeepolder en de Leenherengorzenpolder aan te passen De reden hiervoor

is dat na de herinrichting het intergetijdengebied als waterbodem functioneert

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

water

Bestuursstaf RWS

Datum

Het betreft de volgende wijzigingen zie bijiages

• Kaartblad 46 Leenherengorzenpolder v w b Waterkwali

teit_drogereoevergebieden en Waterkwantiteit 2 kaartbladen

• Kaarblad 142 Crezeepolder v w b waterkwaliteit_drogereoevergebieden
waterkwantiteit en waterstaatwerken 3 kaartbladen

RWS West Nederland Zuid heeft geen bezwaar tegen deze wijziging

Daarnaast dient de volgende correctie zie bijiage op de beheergrenzen te

worden doorgevoerd Reden hiervoor is dat de huidige beheergrens van RWS WNZ

om de pier van Scheveningen heen is gelegd terwiji gewoon de waterlijn LAT

lijn gevolgd had moeten worden Het betreft

• Kaarblad 317 Pier bij Scheveningen v w b de waterstaatswerken water

kwaliteit drogereoevergebieden en waterkwantiteit 3 kaartbladen

Pagina 5 van 5
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bestuursstaf RWS10 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
II ilOHzei I

T 06i 10 2e

memo Wijziging waterregeling en waterbesluit

Datum

mei 2015

Beste ^iQ 2e|

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 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 wordt voor de toetsing door Deitares De wijziging betreft aiieen 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 zal de

wijziging op 1 januari 2017 in working treden

Buitenpolders Kampereiland Kaartbiaden 099 IJssei 15 102 Zwarte Water 3

103 Zwarte Water 4 en 104 Zwarte Meer Biiiaae IV Waterbesiuit

Betreft een technische wijziging door HBJZ geentameerd

Gennep Kaartblad 022 Biiiaae 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

Datum
Aanwijzina aebied waar Eems Pollard verdraa oeldt Kaartblad 339 Waterreaelina

Betreft een technische aanpassing

Aanwiizina veraunninavriie 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 landdeel vrijgesteid van waterstaatkundig beheer droge oevergebled
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 Deita 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 Harinqvliet 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

Pagina 4 van 5

205129 0007



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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Waterregeling planning maximaal 2 keer per jaar

duur Wat wiewanneer

Tot 1 feb of 1 aug Wijzigingen verzamelen

Opstellen motivering

Wijzigingen afstemmen met districtshoofd

RCB

Tot 1 feb of 1 aug Wijzigingen doorvoeren in GPR RCB

1 feb of 1 aug Iwk Indienen verzoeken tot wijziging bij CP RCB

Iwk Uitvoeren brede toets onder regie van CP CP CD WVL

CP CIV15 feb of 15 aug 3wk Kaarten iaten genereren

Iwk Kaarten controleren RCB

Iwk Kaarten opieveren aan CP en HBJZ CIV

15 maart of

15 sept

Iwk RWS wijzigingsverzoek aanieveren aan BS CP

22 maart of

22 sept

1 wk RWS wijzigingsverzoek aanieveren aan DGRW BS

1 april of 1 okt 4 wk DGRW geeft opdracht aan HBJZ DGRW

1 mei of 1 nov 8 wk Publicatie Staatscourant HBJZ

ljuliof Ijan Inwerkingtreding

CP CIV1 juli of 1 jan Kaarten op Helpdesk water

RCB regionale contactpersoon beheergrenzen
CP centrale punt

GPR geo project ruimte

BS bestuursstaf
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Waterbesluit planning 1 keer per jaar

duur wiewatwanneer

Tot 1 jan Wijzigingen verzamelen

Opstellen motivering

Wijzigingen afstemmen met districtshoofd

RGB

Wijzigingen doorvoeren in GPRTot 1 jan RGB

1 w k indienen verzoeken tot wijziging bij CP RGB1 jan

1 wk Uitvoeren brede toets onder regie van CP CP CD

WVL

CP CiV3 wk Kaarten laten genereren15 jan

1 wk Kaarten controleren RCB

1 wk Kaarten opieveren aan CP en HBJZ CIV

ISfeb 1 wk RWS wijzigingsverzoek aanleveren aan BS CP

22feb 1 wk RWS wijzigingsverzoek aanleveren aan DGRW BS

DGRW geeft opdracht aan HBJZ1 mrt DGRW

4 wk Voorbereiding documenten1 mrt HBJZ

Ambtelijke toetsen1 apr HBJZ

Voorportalen1 mei HBJZ

juni Ministerraad HBJZ

3 mnd Advies Raad van State HBJZ1 jun

Nader rapport1 sept HBJZ

1 okt Vaststelling HBJZ

Publicatie Staatscourant1 nov HBJZ

Inwerkingtreding1 jan

Kaarten op Helpdesk water1 jan CIV

206087 0010



Risicobeschriiving

1] Zonder procedure geen mogelijkheid om beheergrenzen aan te passen
Er ontbreekt op dit moment een vastgestelde interne procedure om de beheergrenzen te laten

aanpassen in de Waterregeling en het Waterbesluit

De oude werkwijze waarbij het verzoek om regelgeving aan te passen rechtstreeks vanuit

RWS naar HBJZ ging wordt niet ianger geaccepteerd Alle verzoeken tot aanpassing van

regelgeving moeten via de verantwoordelijke beleidsdirectie DGRW naar HBJZ lopen

2] Gezagsvacuiim
Het risico bestaat dat er geen beheer of dubbel beheer wordt gevoerd
Met geen beheer wordt bedoeld dat het ene bestuursorgaan het beheer heeft overgedragen en

de regelgeving daarop heeft aangepast terwiji het andere bestuursorgaan de regelgeving nog
niet heeft aangepast en dus nog geen beheer kan uitvoeren

Met dubbel beheer wordt bedoeld dat zowel het Rijk als het waterschap op grond van

wet regelgeving is aangewezen als beheerder voor hetzelfde type beheer bv

waterstaatkundig beheer Dit leidt tot onduidelijkheid voor zowel burgers als waterbeheerders

zelf In een overdrachtsovereenkomst meet daarom de datum van inwerkingtreding
regelgeving Waterregeling en reglement van waterschap aangehouden worden waarbij de

wijziging van de Waterregeling correspondeert met de wijziging in het reglement van het

waterschap

3 Vergunningverlening handhaving
Indien het Rijk niet is aangewezen als beheerder in de kaarten bij het Waterbesluit en de

Waterregeling dan heeft zij ook geen bevoegdheid om handhavend op te treden bij
constatering van overtredingen De Chemie Pack uitspraak 19 februari 2014 maakt duidelijk
dat de kaarten bij de Waterregeling samen met de tekst van de Waterregeling doorslaggevend
zijn voor de vraag wie bevoegd is De kosten die gemaakt zijn in het kader van spoedeisende
bestuursdwang kunnen niet verhaald worden op de overtreder voor zover het de Noordelijke
insteekhaven betreft De Noordelijke Insteekhaven was op de kaart in bijiage II van de

Waterregeling aangeduid als droge oevergebied en niet als beheer waterkwaliteit

Een andere onwenselijke situatie kan zich voordoen bij de aanleg of wijziging van een

waterstaatswerk Wanneer een project wordt afgerond waarbij een waterstaatswerk wordt

aangelegd of gewijzigd en de nieuwe beheergrenzen worden niet tijdig in de regelgeving
aangepast dan kunnen ongewenste activiteiten door derden niet adequaat worden voorkomen

of gereguleerd

4] Verantwoordelijkheid voor het beheer

Indien een waterstaatswerk is aangewezen als zijnde in beheer bij het Rijk dan is het Rijk ook

verantwoordelijk voor het beheer en zal zij de kosten daarvoor moeten dragen

5] Calamiteiten

Indien het Rijk niet op grond van regelgeving is aangewezen als waterbeheerder dan kan zij
in geval van calamiteiten niet optreden en adequate maatregelen treffen

Consequenties bij overdrachten

Wanneer de feitelijke overdracht eerder plaatsvindt dan dat de kaarten worden gewijzigd dan

blijft de oude beheerder juridisch verantwoordelijk voor beheer en

vergunningverlening handhaving
Wanneer de feitelijke overdracht later plaatsvindt dan dat de kaarten worden gewijzigd dan is

de nieuwe beheerder al juridisch verantwoordelijk voor beheer en onderhoud en

vergunningverlening handhaving terwiji de afspraken waaronder de overdracht plaatsvindt
misschien nog niet helder zijn

Conclusie

Het is belangrijk dat wijzigingen in het areaal zowel na fysieke wijzigingen
correcties optimalisatie als na overdrachten tijdig worden gewijzigd in de kaarten bij de

Waterregeling en het Waterbesluit De bevoegdheid voor een waterschap voIgt uit de
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Provinciale verordening en het reglement van het Waterschap Ook deze documenten moeten

dus tijdig gewijzigd worden
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Procedurebeschrijving Wijziging beheergrenzen in Waterregeling en

Waterbesluit

Versie 18 augustus

Inleiding
Eind 2013 is er een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van WVL CD en

regionale organisatieonderdelen MN WNN en ZN die de opdracht vanuit de Bestuursstaf

had een nieuwe procedure op te stellen voor het wijzigingen van de kaarten bij de

Waterregeling en het Waterbesluit voor zover het gaat om mutaties van beheergrenzen

oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen waarbij het voor alle betrokkenen binnen

lenM duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is

De aanleiding van deze opdracht hield verband met het besluit van de Bestuursraad dat

verzoeken tot aanpassing van regelgeving altijd via de verantwoordelijke beleidsdirectie naar

HBJZ zou moeten verlopen De informele v\ erkwijze die tot dan toe werd gehanteerd

rechtstreeks van RW5 naar HBJZ was niet meertoelaatbaar

Een tweede aanleiding was de verschuiving in taken en verantwoordelijkheden tussen

Omgevings en assetmanagement WVL en regionale dienstonderdelen in het kader van OP

2015 Tot slot zijn er in het verleden een aantal zaken misgegaan bij de overdracht van

beheertaken en de vertaling daarvan in de regelgeving

De procedure is opgesteld voor het wijzigen van de kaarten bij de Waterregeling te weten

bijiage II grenzen waterkwaliteitsbeheer en drogere oevergebieden bijiage III grenzen

waterkwantiteitsbeheer en bijiage IV grenzen waterstaatskundig beheer En tevens voor het

wijzigen van het Waterbesluit voor zover het betreft bijiage II oppervlaktewateren in

rijksbeheer bijiage III waterkeringen in beheer bij het rijk en bijiage IV een kaart waarop de

vergunningvrije gebieden binnen de begrenzing van de rivieren staan aangegeven^

Het is gelukt om een heldere procedurebeschrijving op papier te zetten Hoewel de

aanleiding van een wijziging verschillend kan zijn namelijk overdracht van areaal een

fysieke wijziging op basis van een tracebesluit of projectbesluit of correcties optimalisaties
zal in alle gevallen dezelfde procedure binnen RWS gevolgd moeten worden De procedure

voor het wijzigen van het Waterbesluit wijkt af van die van de Waterregeling doordat er

meer stappen doorlopen moeten worden in Den Haag De procedure voor het Waterbesluit

duurt daardoor langer

Besluitvorming
De procedurebeschrijving zal nu vastgesteld moeten worden door degene n die daarvoor

verantwoordelijk is PM

Naast vaststelling van de procedure als geheel zijn er een aantal losse beslis bespreekpunten

te benoemen die hieronder worden toegelicht

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook in de Beleidslijn grote rivieren BGR en het Barm

beheergrenzen op kaarten staan aangegeven Ook deze zullen moeten worden aangepast als het Waterbesluit en

de Waterregeling worden aangepast Vooralsnog heeft de procedurebeschrijving geenbetrekking op het wijzigen
van de BGR en het Barro
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Centrale punt

De coordinatie van wijzigingen moet centraal binnen RWS belegd vt orden DGRW HBJZ en

BS hebben expliciet aangegeven een centraal aanspreekpunt binnen RWS te willen hebben

Het is niet wenselijk en efficient als elk organisatieonderdeel individueel wijzigingen richting
Den Haag gaat sturen Er zal wel een besluit genomen moeten worden over waar dit centrale

punt belegd moet worden

De regio onderdelen van RWS zijn verantwoordelijk voor de wijzigingen in hun beheer

gebied Wijzigingen en overdrachten van het areaal worden door en in de regio afgestemd
en uitgevoerd De voorbereide wijzigingen worden afgestemd en aangeleverd aan het

centrale punt

Dit centrale punt zorgt voor

signalerende en coordinerende rol m b t areaalwijzigingen binnen RWS

verzamelen plannen en adviseren over areaal wijzigingen in Waterbesluit en

Waterregeling

zorg dragen voor uniformiteit bij de uitvoering van wijzigingen zo nodig
inschakelen specifieke kennis van CIV CD WVL

verbinding tussen regio onderdelen en BS DGRW

informele afstemming met DGRW en HBJZ

Opties voor centrale punt

• Regionaal RWS onderdeel een Regionaal onderdeel coordineert voor de 7 RD s

• Proces adviseurs OAM WOA Werkwijze Omgevings en Assetmanagement i c de

adviseurs van de HID proces 0AM

• WVL Directie leefomgeving afdeling Implementatie Omgevingswet en InfoMil

Per optie zijn er voor en nadelen die in belangrijke mate samenhangen met de rol van het

centrale punt in het proces Het proces Omgevings en assetmanagement wordt met name

uitgevoerd bij de regionale organisatieonderdelen De regionale dienst onderhoudt de

contacten met de partners in de regie s en zorgen samen met de regio partners voor

afspraken overeenkomsten over areaal Een regionale dienst blijft altijd verantwoordelijk

voor wijzigingen in haar eigen areaal en niet het centrale punt

Naar gelang de afstand van het centrale punt tot de uitvoering van het 0AM proces

toeneemt neemt de kennis van de locale situatie en de uitvoering in de praktijk af De

adviseurs van de werkwijze Omgevings en Assetmanagement opereren landelijk maar wel

direct aan 0AM Plaatsing van het centrale punt bij WVL staat het verst af van de praktijk
maar opereert landelijk en staat dichtst bij de aanpassing van wet en regelgeving De

contacten met BS DGRW en HBJZ zijn hier meer voor de handliggend

Regionale contaetpersoon beheergrenzen

Erzal bij iedere regionaal organisatieonderdeel een regionale contaetpersoon

beheergrenzen aangewezen worden

In de huidige praktijk is er per organisatieonderdeel een iemand die de coordinatie en regie

voert bij het doorvoeren van wijzigen in de beheergrenzen en een iemand die het wel of niet

in beheer zijn van waterkeringen in de gaten houdt Veelal is dit bij een en dezelfde persoon

belegd maar niet altijd
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Verder verschilt de afdeling of directie waar deze persoon werkzaam is per

organisatieonderdeel Soms is dit iemand die valt onder de directie netwerkontwikkeling en

soms is dit iemand die werkzaam is binnen de directie netwerkmanagement
Er bestaan op landelijk niveau twee werkgroepen de werkgroep beheergrenzen en de

werkgroep waterkeringen waar kwesties rondom areaaloverdracht periodiek met elkaar

besproken wordt

De wens bestaat om slechts een persoon binnen ieder organisatieonderdeel

verantwoordelijkte maken voor het doorvoeren van areaalwijzigingen in de Waterregeling

en het Waterbesluit Dus niet langer onderscheid in beheergrenzen en waterkeringen

Genereren van kaarten c q afspraken met CIV

WVL heeft afspraken gemaakt met Centrale informatievoorziening CIV om periodiek
kaarten te maken ten behoeve van het aanpassen van de bijiagen bij de Waterregeling Voor

het maken van kaarten bij het Waterbesluit bijiage IV bestaat nog geen generieke afspraak

De wens bestaat om ook afspraken te maken over de kaarten bij het Waterbesluit^

Beschrijving van de procedure

Aleemeen

zie ook processchema s als bijiage opgenomen

Aanleiding voor wijziging kan zijn

1 Overdrachtvan areaal

2 fysieke wijziging

3 correcties optimaiisaties

ad 1 In het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt over het overdragen van

waterstaatswerken Per waterstaatswerk wordt een overdrachtsovereenkomst opgesteld
waarin nadere afspraken datum van overdracht en financien worden vastgelegd
Nadat een overdrachtsovereenkomst is vastgesteld zullen de kaarten bij de Waterregeling

aangepast moeten worden In de overdrachtsovereenkomst wordt de datum waarop de

wijziging van de Waterregeling in werking treedt aangehouden als overdrachtsdatum van

het waterstaatswerk^

Ad 2 Een fysieke wijziging zal meestal aan de orde zijn bij een project waarvoor een

projectbesluit of tracebesluit is vastgesteld Voorwaarde voor het kunnen doorvoeren van de

nieuwe grenzen op de kaarten bij de Waterregeling is dat de politieke besluitvorming in zijn

geheel is afgerond en dat de besluiten onherroepelijk zijn

Ad 3 Door medewerkers van RWS of door meldingen van derden kunnen foutjes of

inconsequenties op de kaarten worden opgemerkt Ook voortschrijdend inzicht en

uniformering kunnen aanleiding zijn om kaarten aan te passen Deze wijzigingen zijn niet

vastgelegd in een overdracht omdat het beheer in de praktijk niet verandert Door de

kaarten hierop aan te passen worden de kaarten bij de Waterregeling van steeds betere

kwaliteit

^ Ook zal budget voor het maken van de kaarten door CIV geregeld moeten worden
^
In de praktijk blijkt dit moeilijk realiseerbaar
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Procedurestappen

Voortraject Voorbereiden door RD

De regionale contactpersoon beheergrenzen verzamelt en inventariseert alls mogelijke

beheergrenswijzigingen voor zijn haar areaal Hij zij beoordeelt of de kaarten in de bijiagen

bij de Waterregeling aangepast moeten worden en of de bijiagen bij de Waterbesluit

gewijzigd nnoeten worden bijiage II indien er wateren in rijksbeheer bijkomen en afgaan

bijiage III Indien er keringen in rijksbeheer bijkomen of afgaan bijiage IV vergunningvrije

gebieden binnen riviergebied

De regionale contactpersoon is verantwoordelijk voor het opstellen van een motivering voor

de doorgevoerde wijzigingen in de kaarten bij de Waterregeling en indien van toepassing

voor de wijzigingen in het Waterbesluit In geval van overdrachten dient hierbij ook specifiek
verwezen te worden naareen ondertekende overdrachtsovereenkomst en in geval van

fysieke wijzigingen dient de politieke besluitvorming geheel te zijn afgerond waarbij

verwezen kan worden naar een onherroepelijk besluit In de motivering wordt duidelijk

aangegeven wat er wordt gewijzigd hierbij ook de specifieke kaartbladnummers vermelden

die worden gewijzigd en wat de reden is van de doorgevoerde wijziging en welke eventuele

consequenties dit heeft Alle voorgestelde wijzigingen dienen indien relevant bestuurlijkte

zijn afgestemd
De regionale contactpersoon beheergrenzen stemt alle wijzigingen af met het districtshoofd

als beheerder van het areaal Het districtshoofd beoordeelt of de wijzigingen voorgelegd

moeten worden aan de directeur

Aanpassen bestanden

De regionale contactpersoon beheergrenzen zorgt ervoor dat de wijzigingen in de shape files

in de geo project ruimte worden doorgevoerd Er zijn 5 shape files te weten waterkwaliteits

waterkwantiteits waterstaatskundig beheer droge oevergebieden en

vrijstellingsgebieden

NB voor het wijzigen van de kaart bij het Waterbesluit bijiage IV zal een aparte afspraak
met CIV gemaakt moeten worden

Indienen van verzoek vanuit RD

Verzoek tot wijziging van een beheergrens wordt voorbereid door de regionale dienst in casu

de regionaal contactpersoon en vervolgens toegezonden aan het Centrale Punt hierna CP

Het verzoek tot wijziging bevat de feitelijke beschrijving van de wijziging en de aanleiding en

achtergrond van de wijziging

Het Centrale Punt CP

Het CP verzamelt alle verzoeken tot wijziging Het CP voert een areaalbrede inhoudelijke
toets uit Beoordeeld wordt of aan alle randvoorwaarden isvoldaan Zo wordt getoetst of er

indien van toepassing een overdrachtovereenkomst is vastgesteld dan wel of alle politieke

besluitvorming is afgerond Ook wordt gekeken naar uniformiteit tussen de verschillende

voorgestelde wijzigingen Tot slot wordt bekeken of de aanleiding en achtergrond van de

wijziging goed beschreven wordt

De CD voert een juridische toets uit op de verzoeken tot wijziging WVL staat aan de lat voor

de kaderstelling uniformering afstemming en monitoring van de verzoeken tot wijziging
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Na goedkeuring van CD en WVL bundelt het CP de verzoeken tot wijziging tot een

gezamenlijk RWS verzoek ten behoeve van BS en DGRW

Het CP informeert Bestuursstaf BS DGRW en HBJZ over het op stapel staande RWS

wijzigingsverzoek

Het CP onderhoudt contacten met BS DGRW en HBJZ over de planning en het aanleveren

van documenten

Nieuwe kaarten

Het CP geeft opdracht aan CIV om nieuwe kaarten te laten maken CIV bekijkt of de

wijzigingen die zijn doorgevoerd in de shape files technisch uitvoerbaar zijn en op een

correcte wijze in de geo project ruimte zijn verwerkt Ook maakt CIV een opsomming van de

gewijzigde kaartnummers ten behoeve van HBJZ

De concept kaarten worden voorgelegd aan de contactpersonen bij de regionale diensten

Eventuele aanpassingen van de shape files in de geo project ruimte worden doorgevoerd
Hierna worden de shape files bevroren en kunnen de kaarten gegenereerd worden

Wijzigingsverzoek vanuit RWS

Het CP verstuurt de gebundelde RWS verzoeken naar BS in de vorm van een notitie namens

de directeur waar het CP belegd is

Akkoord RWS Bestuursstaf

Bestuursstaf stafdirectie Omgeving Communicatie en Strategic hierna BS OCS beoordeelt

het RWS verzoek en legt het verzoek voor aan de directeur van BS OCS

De directeur van BS OCS dient het RWS verzoek goed te keuren

Na zendt BS OCS het RWS wijzigingsverzoek door naar DGRW directie Algemeen

Waterbeleid en Veiligheid hierna DGRW AWV afdeling Bestuur en strategie

Akkoord DGRW

DGRW Afdelingshoofd Bestuur en Strategie toetst het verzoek op bestuurlijke en

beleidmatige aspecten en legt het verzoek ter goedkering voor aan de directeur DGRW

AWV

De directeur DGRW AWV dient het RWS verzoek goed te keuren

DGRW AWV informeert BS en CP over de goedkeuring

Opdracht aan HBJZ

Na goedkeuring verzoekt DGRW aan HBJZ afdeling Water infrastructuur en ruimte om de

regelgeving Waterregeling en of Waterbesluit aan te passen conform het RWS verzoek

CIV levert kaarten in PDF aan

HBJZ bereidt de wijziging van wet en regelgeving voor^ en onderhoudt contact met het CP

hierover

Na vaststelling door de Minister wordt de gewijzigde Waterregeling en of het gewijzigde

Waterbesluit gepubliceerd in Staatscourant

^

Bij het wijzigen van het Waterbesluit zal de procedure de volgende extra stappen kennen voorbereiding
documenten door HBJZ ambtelijke toetsen voorportalen Ministerraad advies Raad van State nader mpport
Dit gebeurt onder regie van HBJZ
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Kaarten aangepast

Na publicatie in de Staatscourant zorgt het CP in samenwerking met CIV ervoor dat de

nieuwe kaarten op de helpdesk water worden geplaatst Na inwerkingtreding van de

gewijzigde Waterregeling en Waterbesluit blijven alleen de vigerende kaarten zichtbaar op

de helpdesk water De oude kaarten worden gearchiveerd

Bijiagen

processchema s

tijdspad procedure
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AANBIEDINGSFORMULIER MT AWV

Onderwerp evaluatie BGR

Afdeling contactpersoon Afdeling Waterveiligheid | io 2e ~| en I iQ 2e

Behandeling in MT van 15 maart

1 Aanleiding
Recent is door adviesbureau RoyalHaskoningDHV de evaluatie van de Beleidslijn Grote Rivieren

BGR in opdracht van het ministerie van lenM afgerond Aanleiding voor de evaluatie waren

beleidsontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en waterveiligheid signalen uit de omgeving over

de werking van de BGR en het feit de BGR nu bijna tien jaar in werking is

Met de bestuurlijke partners is afgesproken dat bestuurlijke sondering plaatsvindt in de komende

Stuurgroep Water In de stuurgroep Water van 7 april as worden de uitkomsten van de evaluatie

besproken Aan bestuurders wordt gevraagd of zij zich herkennen in de mogelijke aanpassingen
van de BGR en naar welke aanpassingsmogelijkheden hun voorkeur uitgaat

2 Doel bespreking
1 Reflectie op advies aan Minister over aanpassing van de BGR

2 Informeren over uitkomsten evaluatie BGR zie bijiage 1

3 Bespreekpunten

Proces

1 In de opiegnotitie van de Stuurgroep Water bij Voorgesteld BesIuit ookopnemen De

doelstellingen van de BGR staan niet er discussie en zo ja hoe

2 Hoe willen we het in het SG Water brengen Dwz wie gaat voorstellen om voorgestelde richting

op te laten gaan Doet Minister dat ter plaatse of doe je dat al in agenda en zo ja hoe

Inhoudeliik

3 Akkoord met advies om BGR niet fundamenteel aan te passen maar richten op optimalisatie
van huidige afwegingskader
Al in SG Water concreet voorstel doen voor welke van de voorgestelde no regret en

optimalisatie aanpassingen categorie A B en C worden uitgewerkt
Akkoord met handhaven onderscheid tussen rivier gebonden en niet riviergebonden
activiteiten

4

5

Advies

Herbevestiging doelen BGR opnemen bij besluit is tactisch handig Dit is een goed

aangrijpingspunt Minister om direct belangrijk piketpaaitje te slaan waterveiligheid staat

voorop nationaal belang en ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk indien wordt voldaan aan

de doelstellingen van de BGR

Tm 5 Aan Minister adviseren om nadere uitwerking te richten op aanpassingen in categorie A

B en C Deze laten hoofdprincipes huidige afwegingskader in stand en betekenen geen

fundamentelere aanpassing van de beleidslijn en afwegingskader Als minister zich concreet

uitspreekt dan geeft dit scherpte en storing voor het vervoigtraject

4

1

2

Samenvatting5

Huidige doelstellingen te handhaven

Voor het aanpassen van de BGR is het noodzakelijk eerst de doelstellingen van de BGR vast te

stelien Hiermee wordt de reikwijdte van de aanpassing van de BGR bepaald Daarnaast is zoals

gezegd opnemen van herbevestigen doelstellingen bij besluit tactisch handig De Minister kan

hiermee een belangrijk piketpaaitje te slaan waterveiligheid staat voorop nationaal belang en

Een goed ingevuld aanbiedmgsfoimulier is niet longer dan twee A4 tjes Overige info in bijlagen
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ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk indien wordt voldaan aan de doelstellingen van de BGR zie

vender ook vraag hier beneden

Uit de evaluatie komt naan voren dat op hoofdlijn de doelen uitgangspunten en structuur en opzet

van het afwegingskader van de BGR breed worden ondersteund Ook slaagt de BGR er goed in om

activiteiten uit het rivierbed te weren die in strijd kunnen zijn met de beide doelen van de BGR

1 Behoud van de beschikbare afvoer en bergingscapaciteit van het rivierbed

2 Tegengaan van ontwikkeiingen die de mogeiijkheid tot rivierverruiming door verbreding en

verlaging nu en in de toekomst feitelijke onmogeiijk maken

Hiermee wordt voidaan aan het eerste uitaanaspunt van de beieidsiijn behoud afvoer en

bergingscapaciteit van de rivier Daarentegen wordt het tweede uitaanaspunt het bieden van

mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen van belang voor het behoud en versterking van de

ruimtelijke kwaliteit binnen de randvoorwaarde van waterveilighe d als heel beperkt ervaren door

de initiatienemers en lokale en regionale overheden

Uit de evaluatie komt naar voren dat dit met name veroorzaakt wordt door de wijze waarop de

beieidsiijn is uitaewerkt in onderliggende documenten handreikingen rekenregels etc Wei

schept het onderscheid tussen doelen en uitgangspunten en hoe dit zich verhoudt tot de

randvoorwaarden uit het afwegingskader verwarring

Gelet op bovenstaande is het advies aan de Minister om de huidige doelstellingen en

uitgangspunten te herbevestigen waterveiligheid staat voorop nationaal belang en ruimtelijke

ontwikkelingen zijn mogelijk indien wordt voldaan aan de doelstellingen van de BGR Met het oog

op de uitlegbaarheid en kweken van begrip dient de relatie tussen de doelen en de uitgangspunten

enerzijds en de relatie tussen de doelen en de uitgangspunten en de randvoorwaarden uit het

afwegingskader anderzijds te worden verduidelijkt

Vraag aan MT

Herbevestigen van doelstellingen als voorgesteld besluit voorleggen aan bestuurders in de

stuurgroep Water of Minister adviseren dit aan te geven als uitgangspunt bij de aanpassing van

de BGR en op deze wijze opnemen in de opiegger voor de SG Water

Geen fundamentele wijziging van de BGR

Er zijn situaties waarbij de concrete doelstellingen van de BGR niet hoeven worden geschaad
maar door toepassing van het afwegingskader concrete initiatieven niet toelaatbaar zijn Hierbij
kun je denken aan een drijvende horecaboot maar ook een recreatieve uitspanning die alleen een

seizoensgebonden vergunning kan krijgen in plaats van een meerjarige vergunning onder

voorwaarde dat het bouwwerk wordt verwijderd als de waterveiligheid dit vraagt

In de evaluatie worden 12 mogelijke opiossingsrichtingen voorgesteld categorie A B C en D

zie bijiage 1 om de ervaren knelpunten op te lossen Categorie A B en C zijn gericht op no

regret opiossingen zoals het verbeteren van de samenwerking tussen RWS en regio en het

optimaliseren van het huidige afwegingskader De categorie D opiossingsrichtingen vergen een

fundamentelere aanpassing van de huidige beieidsiijn en afwegingskader
het verminderen dan wel verlaten van het onderscheid tussen riviergebonden en niet

riviergebonden activiteiten in het afwegingskader en of

het implementeren van de overstromingsrisicobenadering vanuit oogpunt beleidsconsistentie

Het rapport geeft aan dat er relatief eenvoudige en uitvoerbare mogelijkheden zijn categorie A B

en C

Dit betreffen maatregelen die uitvoerbaar zijn al zullen de inspanningen voor de aanpassingen wel

verschillen

De voorstellen in categorie D zijn fundamenteler van karakter en kan druk geven op het tweede

doel van BGR rivierverruiming ook in toekomst mogelijk laten zijn door verbreding en verlaging

Uit de evaluatie komt naar voren dat veel voorstellen in de categorieen A B en C goed uitvoerbaar

zijn Op korte termijn kunnen hierdoor binnen de randvoorwaarde van veiligheid een groot deel

Een goed ingevuld aanbiedmgsfoimulier is niet longer dan twee A4 tjes Overige info in bijlagen
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van de huidige ervaren knelpunten worden opgelost meer ruimte voor initiatieven beter proces

en samenwerking
De inspanningen voor de aanpassingen zullen wel verschillen Zo zal bij voorstel 4 gebiedsgerichte

afweging en 6 benutten overruimte een juridische toets op uitvoerbaarheid nodig zijn
De voor en nadelen van de 12 mogelijke aanpassingen staan in bet rapport beschreven

De Minister wordt vanuit het oogpunt van proportionaliteit aard en omvang knelpunten versus

vereiste inspanning voor aanpassing en uitvoerbaarheid geadviseerd om zich te richten op het

uitwerken van voorstellen gericht op het verbeteren van de samenwerking en het optimaliseren
van het huidige afwegingskader van de BGR

Handhaven onderscheid riviergebonden en niet riviergebonden
De VNR gemeenten vragen om het loslaten van het onderscheid tussen riviergebonden en niet

riviergebonden activiteiten Dit raakt de discussie over wie wanneer het primaat heeft over de

inrichting van de fysieke leefomgeving regionale en lokale overheden of het rijk De VNR is van

mening dat zolang de waterveiligheid niet in het geding is het rijk niet gaat over ruimteiijke
kwaliteit en inrichting Echter ook vanuit waterveiligheid is het wenselijk een restrictief beleid te

voeren als het gaat om toestaan van activiteiten in het rivierbed met het oog op ruimte houden

voor toekomstige rivierverruiming met name op de lange termijn Op dit moment lopen nog

onderzoeken naar de benodigde ruimte voor rivierverruimende maatregeien op de lange termijn
nut en noodzaak wijziging afvoerverdeling Rijn maximale afvoer Maas bodemligging Rijntakken
De evaluatie laat bovendien zien dat gemeenten en provincies vaak korte termijn gebiedsbelang op

het lokale niveau voorrang geven Het waterveiligheidsbelang wordt lang niet altijd in acht

genomen bij vaststellen gebiedsplannen en verlenen van vergunningen terwiji het Barro dit wel

voorschrijft Tot slot is het lastig te toetsen beoordelen in hoeverre al die kleine initatieven die

wellicht lokaal niet een groot effect hebben op de waterveiligheid bij elkaar opgeteld doorwerken

op de waterveiligheid op riviertakniveau en het rivierkundige systeem als geheel
Tot slot speelt hier analoog aan de beleidslijn Kust de discussie of provincies en gemeenten wel

voldoende oog hebben voor ruimteiijke kwaliteit versus economisch gewin en de ruimte voor rivier-

gebonden activiteiten zoals natuur havenactiviteiten niet teveel onder druk komt te staan Er

lijkt bij maatschappelijke partijen weinig vertrouwen in provincies en gemeenten dat zij oog

hebben voor de ruimteiijke kwaliteit

6 Consequenties
Er is rekening gehouden met de uitwerking van voorstellen tot aanpassing in de BOA hiervoor zijn

financiele middeien en capaciteit gereserveerd

Indachtig de beleidslijn kust moet rekening worden gehouden met het draagviak bij

maatschappelijke organisaties voor aanpassingen van de BGR dwz in welke mate ruimte wordt

gegeven aan extra initiatieven in het rivierbed vanuit het oogpunt van ruimteiijke kwaliteit en de

rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in deze Ook vergt de communicatie

hierover extra zorgvuldigheid

7 Vervoigtraject
Na bespreking in de stuurgroep Water 7 april as kan de Minister ter plekke een besluit hemen

over aanpassing van de BGR en welke voorstellen voor aanpassing haar voorkeur naar uitgaat om

nader uit te werken

Indachtig de beleidslijn kust willen we bij het nader uitwerken van de aanpassingsvoorstellen een

breed pallet aan stakeholders betrekken Dit betekent dat naast de huidige betrokkenen

nadrukkelijk ook maatschappelijke organisaties worden betrokken

De resultaten van deze uitwerking zullen eind dit jaar worden voorgelegd aan de Stuurgroep
Water Het precieze tijdspad zal mede afhankelijk zijn van de aanpassingen die nader zullen

worden onderzocht op uitvoerbaarheid en haalbaarheid

Het is uiteindelijk aan de Minister om een definitief besluit over aanpassing van de BGR te nemen

Een goed ingevuld aanbiedmgsfoimulier is niet longer dan twee A4 tjes Overige info in bijlagen
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Stuurgroep Water 7 april 2016

BGR

Eindrapport evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren BGR opgesteld door

RoyalHashkoningDHV in opdracht van lenM ligt voorter bespreking De BGR

geeft de kaders aan voor de vergunningverlening in de uiterwaarden zie

bijiage 1 Ter informatie uitkomsten rapport
• De doelstellingen van de BGR worden onderschreven

1 het behoud van de beschikbare afvoer en bergingscapaciteit van het

rivierbed

2 Het tegengaan van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot

rivierverruiming nu en in de toekomst onmogeMjk maken

• De BGR slaagt er goed in om activiteiten uit het rivierbed te weren

• De mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen worden door decentrale

overheden en initiatiefnemers echter als heel beperkt ervaren

• Ook kan de uitlegbaarheid van de BGR en de samenwerking rijk regio aan

de voorkant worden verbeterd Decentrale overheden nemen het

waterveiligheidsbelang niet altijd aan de voorkant mee

• Het rapport doet 12 voorstellen om de ervaren knelpunten op te lessen

no regret categorie A optimalisatie categorie B en C en fundamentele

herziening BGR categorie D zie bijiage 2

Advies

Eerst aanhoren reactie bestuurlijke partners op uitkomsten evaluatie en in

rapport genoemde aanpassingsvoorstellen om ervaren knelpunten op te

lessen

Na aanhoren reacties

1 Vaststellen dat de huidige BGR doelstellingen worden

onderschreven en samenvatten reacties SG Water zie voorzet in

spreektekst hierna

2 Doen van procesvoorstel voor vervoigtraject

Vervoigtraject wederom gezamenlijk oppakken

Hierbij nadrukkelijk een breed pallet aan maatschappelijke

organisaties betrekken indachtig de beleidslijn kust {signaal uit

regionaie stuurgroepen dat deze tot nu toe onvoldoende zijn

betrokken

Als eerste stap via het OIM maatschappelijke natuur organisaties

consulteren over de voorgestelde aanpassingen van de BGR

De regio uitdagen om vanuit hun rol als gebiedsregisseur ook te kijken

naar belangen van andere partijen anders dan initiatiefnemers

Hierover terugkoppelen in komende stuurgroep Water

In het vervoigtraject starten met

1 het concreet uitwerken van de no regret aanpassings voorstellen

uit de evaluatie categorie A die gericht zijn op het verbeteren van

de samenwerking aan de voorkant zodat sneller helderheid
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ontstaat over toelaatbaarheid van een activiteit in het rivierbed

het verbeteren van de uitlegbaarheid van de BGR

2 het verkennen van mogelijke aanpassingen gericht op optimalisatie

categorie B en C

Met de no regret en optimalisatievoorstellen categorie A B en C is de

verwachting dat veel van de ervaren knelpunten op relatief korte

termijn kunnen worden opgelost

Aanpassingen die een fundamentele herziening van de BGR betreffen

categorie D zijn nu niet aan de orde is wens VNG loslaten

onderscheid niet riviergebonden en riviergebonden activiteiten

3 Voorleggen van de resultaten van deze uitwerking aan de SG Water eind

dit jaar Voor die tijd geen besluiten nemen die gevolgen kunnen hebben

voor de ruimtelijke mogelijkheden in het rivierbed

Spreektekst
Ik ben benteuwd naar uw reactie op de uitkomsten en de voorstellen voor

aanpassing van de BGR

Na readies partijen

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie en uw reacties kan ik

concluderen dat

De doelstellinqen van de BGR worden onderschreven dat wil zeqqen

1 het behoud van de beschikbare afvoer en bergingscapaciteit van het

rivierbed en

2 het tegengaan van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot

rivierverruiming nu en in de toekomst onmogelijk maken

Hier ben ik blij om De BGR is er namelijk niet voor niets

Na de dreigende overstromingen in 1993 en 1995 was de schade groot en

kwam het besef dat ruimte die nodig is voor waterveiligheid nu en in de

toekomst schaars is in het rivierbed

Echter ik beorilo ook uit de evaluatie en reacties dat

Provincies gemeenten en waterschappen binnen de randvoorwaarde van

waterveiligheid mogelijkheden zien voor meer ruimtelijke ontwikkeling in

het rivierbed door een minder rigide of strakke toepassing van de BGR

in de praktijk
En een aanpassing van de BGR voorstellen

Er bij alle partijen draagviak is voor de no regret maatregelen categorie

A Hierbij gaat het om 1 het verbeteren van de samenwerking tussen

rijk en regio aan de voorkant waardoor eerder duidelijk wordt of een

activiteit in het rivierbed wel of niet mag en 2 het verbeteren van de

uitlegbaarheid van de BGR

Er bij provincies en waterschappen draagviak is voor het optimaliseren
van de BGR categorie B en C Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan

meer maatwerk bij begrenzing gebieden bijvoorbeeld welke
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hoogwatervrije gronden zijn vanuit oogpunt van waterveiligheid echt niet

nodig nu en in de toekomst of verkennen mogelijkheden om de iijst van

niet riviergebonden activiteiten uit te breiden

Riviergemeenten een verdergaande aanpassing van de BGR voorstaan

door het onderscheid tussen rivier gebonden en niet riviergebonden

activiteiten te laten vervalien categorie D

Ook constateer ik dat maatschappelijke organisaties tot nu toe

onvoldoende zijn betrokken bij de evaluatie Het betreft een diverse groep

met diverse beiangen bijv natuurorganisaties Recron etc

Heider is dat aiie voorsteilen voor eventueie aanpassing van de BGR een

nadere uitwerking vergen en beoordeeid moeten worden op

probleemoplossend vermogen risico s voor waterveiligheid en ruimtelijke

kwaiiteit en juridische haaibaarheid en uitvoerbaarheid

Voor het vervoiotraiect stel ik daarom het voloende voor

Eerst wii ik via het Overlegorgaan Infrastructuur en Miiieu OIM

maatschappelijke organisaties consuiteren om hun reactie te vernemen op

de voorgesteide aanpassingen van de BGR

Hierover zai ik een terugkoppeling geven in de SG Water in juni

Ik vraag provincies en gemeenten vanuit hun rol als gebiedsregisseur ook

de beiangen van maatschappeiijke organisaties in ogenschouw te nemen

In het vervoigtraject wii ik

1 de no regret aanpassingsvoorsteilen uit de evaluatie categorie A

uitwerken die gericht zijn op a het verbeteren van de samenwerking aan

de voorkant waardoor sneller duideiijkheid is of een activiteit in het

rivierbed wei of niet wordt toegestaan en b de uitiegbaarheid van de BGR

wordt verbeterd Dit past ook in de geest van de nieuwe Omgevingswet

2 beginnen met het verkennen van de aanpassingsvoorsteilen gericht op

optimaiisatie van het afwegingskader binnen de randvoorwaarde van

borgen waterveiligheid categorie B en C

Uit het rapport biijkt dat met de no regret en optimaiisatievoorsteiien

categorie A B C naar verwachting veel van de ervaren kneipunten op

reiatief korte termijn kunnen worden opgelost

Aanpassingen die een fundamentele herziening van de BGR betreffen

categorie D zijn nu niet aan de orde

Graag pak ik de nadere uitwerking gezameniijk met juilie op Wij aiien

hebben nameiijk ieder vanuit zijn eigen rol een verantwoordelijkheid in

het rivierbed van de grote rivieren Hierbij wii ik ook de maatschappelijke

organisaties betrekken

In de Stuurgroep Water eind dit jaar wii ik terugkomen op de nadere

uitwerking van de BGR Tot die tijd worden geen besiuiten genomen die

gevoigen kunnen hebben voor de ruimteiijke mogeiijkheden in het

rivierbed
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Doel bespreking
Vernemen welke voorstellen voor aanpassing van de BGR de voorkeur

hebben

Richting geven aan het vervoigtraject

Standpunten andere overheden

Algemene reactie

Goede evaluatie met voldoende voorstellen om mee vender te kunnen

Toepassing van de BGR wordt nu als star ervaren zeker in situaties waarin

niet direct duidelijk is of het waterveiligheidsbelang wordt geschaad

bijvoorbeeld drijvende horecaboot bouwen op hoogwatervrije terreinen

Aanpassing van de BGR wordt door alle partijen die tot nu toe zijn betrokken

bij de evaluatie wenselijk geacht
Er is wel verschii in de mate waarin en wijze waarop provincies gaan minder

ver dan gemeenten zie vender specifieke punten van partijen

Alle partijen zijn voorstander van het verbeteren van de samenwerking
tussen RWS en regio zodat aan de voorkant sneller duidelijkheid wordt

gecreeerd over het toestaan van een activiteit in het rivierbed no regret

maatregelen
Betrek partijen bij het vervoigtraject

Specifieke punten partijen signalen uit regionale stuurgroepen

Provincies

Provincies willen tempo maken met het aanpassen van de BGR en snel

aanpassingen doorvoeren die een optimalisatie van het huidige BGR

betekenen geen fundamentele wijziging categorie A B en C

aanpassingsvoorstellen in het rapport zie bijiage 2

Zien kansen in beoordeling op riviertak of gebiedsniveau in plaats van lokaal

niveau

Verzoeken voorstellen voor aanpassing te bekijken in samenhang
Stellen mogelijk voor op termijn meer fundamentele voorstellen gezamenlijk

te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid

Gemeenten Vereniaina Nederlandse Rivieraemeenten VNRj

Vanuit gemeenten bestaat wel de wens de BGR meer fundamenteel aan te

passen zij pleiten voor het toepassen van een waterveiligheidstoets en het

meer loslaten van het onder^cheid tussen rivier en niet riviergebonden

activiteiten Dit betekent een aanzienlijke wijziging van het huidige

afwegingskader

Met het oog op buitendijkse dijkversterkingen willen de waterschappen dat

de reeds bestaande werkafspraak met RWS over de compensatieplicht bij

geringe waterstandsverhoging onderdeel wordt van het afwegingskader

Waterschappen werken graag mee aan verbeteren van de samenwerking
tussen RWS en regio
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RWS

RWS ziet mogelijkheden in het optimaliseren van de beleidslijn maar bij

veel voorstellen hangt haalbaarheid en uitvoerbaarheid af van de uitwerking
Alle voorstellen dienen daarom nader onderzocht te worden op

probleemoplossend vermogen risico s juridische haalbaarheid en

uitvoerbaarheid RWS wijst hierbij op het belang van een rivierkundige

afweging en het kijken naar het gehele systeem systeemwerking
RWS wil behoud van onderscheid tussen riviergebonden en niet

riviergebonden functies functietoets en compensatieruimte als schaars

bezit voor waarborgen van waterveiligheid nu en in de toekonnst het laten

vallen van de functietoets valt onder categorie D

MaatschappeMike oroanisaties

Maatschappelijke organisaties beter goed betrekken bij het vervoigtraject
Het betreft een diverse groep Bij de evaluatie zelf waren vooral organisaties

uit de landschapshoek betrokken zoals het Nederland Cultuurlandschap

Aandachtspunten specifiek voor lenM

Behoud onderscheid rivier en niet riviergebonden activiteiten in de BGR

Hier speelt op de achtergrond de sturingsfilosofie een rol Het maken van dit

onderscheid in de BGR sluit in de beleving van een aantal provincies en

gemeenten niet goed aan bij de decentralisatie van ruimtelijk ordeningsbeleid
Echter zonder dit onderscheid is de verwachting dat de ruimte voor

rivierverruiming en riviergebonden activiteiten onder druk komt te staan terwiji

de BGR er juist op is gericht om bebouwing in rivierbed te voorkomen onn ook

de veiligheid van het achterliggende gebied te bewaken

Grote gebiedsontwikkelingen die per saldo een positief effect hebben op

rivierverruiming zijn reeds mogelijk obv de BGR artikel 6d Werking wordt

door partijen wel als complex ervaren Provincies kunnen aangeven dat zij niet

via de regisseurs rol verantwoordelijk gemaakt willen worden voor de financiele

uitvoerings en juridische risico s van de gevraagde compensatie treffen van

rivierverruimende maatregel Het Rijk is van mening dat provincies deze rol

wel op zich kunnen nemen om zo meerdere initiafnemers tegelijk te faciliteren

zoals kenbaar gemaakt in notitie regie op ruimte in het rivierbed

Relatie BGR en Omoevinaswet

Eerst besluit over aanpassing BGR en wijze waarop Daar waar nodig zal dat

worden vertaald naar Besluit Leefomgevingkwaliteit BKL Nu wordt huidige

beleidslijn 1 op 1 overgenomen

Het bieden van meer ruimte voor lokale initiatieven daar waar de

waterveiligheid dat toestaat en betere samenwerking aan de voorkant

sluiten goed aan bij geest en bepalingen van de Omgevingswet

Dossierhouder

I io 2e It DGRW io 2e Dminienm pI tel I io 2e |

I I0 2e II dGRW I I0 2e Biminlenm nl tel io 2e |

Ondertekening
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AANBIEDINGSFORMULIER MT AWV

Onderwerp Aanpassing Beleidslijn grote rivieren

Afdeling contactpersoon WV io 2e

Behandeling in MT van 6 december

10 2e

1 Aanleiding stand van zaken

Aanleidina

De Beleidslijn grote rivieren hierna Bgr geeft de kaders aan voor het beoordelen van de

toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren en onder welke

rivierkundige randvoorwaarden zie ook bijiage 1 2

Begin dit jaar is de evaluatie van de Bgr afgerond In de Stuurgroep Water van 7 april jl
is afgesproken om een aantal aanpassingsvoorstellen uit het evaluatierapport nader uit

te werken De nader uit te werken voorstellen richten zich op het verbeteren van de

samenwerking en uitlegbaarheid van de Bgr en op het bieden van meer mogelijkheden
voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de randvoorwaarden vanuit waterveiligheid en

ruimtebehoud voor riviergebonden activiteiten zie bijiage 3

In de stuurgroep Water is afgesproken om de Bgr niet fundamenteel aan te passen

Stand van zaken

Het vervolgtraject van de evaluatie Bgr is deze zomer gestart De afgelopen maanden

zijn in een aantal verschillende sessies samen met stakeholders de

aanpassingsvoorstellen nader uitgewerkt door voor en nadelen en risico s in kaart te

brengen en voorstellen te beoordelen op kansrijkheid Het eindrapport wordt eind januari
2017 door RHDHV opgeleverd RHDHV zal in haar rapport adviseren op welke wijze de

Bgr kan worden aangepast

Op dit moment ligt er een conceptadvies van RHDHV zie bijiage 4

2 Doel bespreking

Vooruitlopend op het definitieve advies van RHDHV komen tot aanzet standpuntbepaling

redeneerlijn DGRW over aanpassing van de Bgr

3 Beslispunten bespreekpunten
Is het MT akkoord met de concept redeneerlijn DGRW zoals hierna beschreven

Specifiek
• Akkoord om alleen ruimte te creeren voor initiatieven in het rivierbed die niet ten

koste gaan van de waterveiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor

riviergebonden activiteiten Aanpassingsvoorstellen met enig niet beheersbaar

risico niet accepteren
• Akkoord om het toestaan van niet riviergebonden activiteiten die per saldo meer

ruimte voor de rivier creeren alleen te laten gelden voor een clustering van niet

riviergebonden activiteiten Voor individuele activiteiten is het een onhaalbare eis

wat leidt tot onbegrip aanpassing artikel 6d In verlengde hiervan

• Akkoord om ruimtelijke initiatieven nadrukkelijk te positioneren in het

ontwikkelspoor van het Deltaprogramma
• Akkoord om voor toets op de waterveiligheid uit te blijven gaan van geen

waterstandsverhoging^ en het volledig compenseren van het effect op de

waterstand waterstandsneutraal Dit geldt voor zowel riviergebonden activiteiten

als een aantal niet riviergebonden activiteiten die expliciet zijn opgenomen in de

Bgr Voor andere niet riviergebonden activiteiten geldt de aanvullende

voorwaarde dat er per saldo meer ruimte voor de rivier gerealiseerd moet worden

^ Deze eis geldt niet voor kleine tijdelijke of voor rivierbeheer noodzakelijke activiteiten
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StandDunten andere partiien

De verwachting is dat met name gemeenten maar ook provincies verdergaande
aanpassingen van de Bgr willen gaan dan wordt geadviseerd door RHDHV en DGRW tbv

het bieden van mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling in het rivierbed zowel voor

riviergebonden als niet riviergebonden activiteiten

Partijen vragen hierbij om meer ruimte voor maatwerk Dit staat echter op gespannen

voet met de snellere duidelijkheid over wat wel en niet mag in het rivierbed die

diezelfde partijen ook vragen Daarnaast bestaat vanuit waterveiligheid het risico van

ongewenste precedentwerking bij een aantal aanpassingsvoorstellen bestaat het risico

dat je ongewild veel meer activiteiten binnenhaalt dan bedoeld voorzien Vanuit de

vergunningverlener bestaat ook de wens activiteiten eenduidig te kunnen beoordelen zo

min mogelijk willekeur vanuit dezelfde wens voor helderheid en duidelijkheid
Daarnaast zal het handhaven van het compenseren van waterstandseffecten de

discussie wat is nou 1 mm door een aantal stakeholders zoals riviergemeenten
kunnen worden opgevat als de boel op slot zetten Een goede communicatie en

onderbouwing waarom we deze voorwaarde handhaven is hiermee van groot belang
Zowel het advies van RHDHV als de voorgestelde redeneerlijn van DGRW komen

tegemoet aan de wens van maatschappelijke partijen om het onderscheid tussen

riviergebonden functies en niet riviergebonden functies te behouden en ruimte te bieden

voor uitbreiding van riviergebonden functies met niet riviergebonden activiteiten daar

waar het om een duurzaamheidsbelang gaat Het generiek toetsen op gebiedsniveau een

wens van zowel regio als maatschappelijke organisaties wordt daarentegen niet mogelijk
gemaakt wel voorstel pilot voor natuur

5 Consequenties
Financieel er is budget in de BOA opgenomen voor 2017 om aanpassingen in de Bgr te

realiseren Inschatting is dat dit voldoende is

Een beperkt aantal van de aanpassingen vergt een aanpassing op het niveau van de

beleidsregels met de bijbehorende doorlooptijd Aanpassingen op het niveau van de

beleidsregels vergen tevens een aanpassing van het Barro zoals aanpassing van de Bgr
kaarten stroomvoerend bergend vergunningvrij
Een aantal aanpassingsvoorstellen zullen naar verwachting ook een aanzienlijke extra

inspanning van RWS vragen in de uitvoering

6 Vervoigtraject
RHDHV is op dit moment bezig met het opstellen van een concept rapport inclusief hun

advies over aanpassing van de Bgr Dit zal 15 december worden besproken in de

ambtelijke begeleidingsgroep met provincies en vertegenwoordigers van

riviergemeenten waterschappen en RWS In januari wordt het concept eindrapport
besproken met maatschappelijke partijen via het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu

OIM Ook worden de regionale stuurgroepen Rijn en Maas in januari in de gelegenheid

gesteld kennis te nemen van het concept eindrapport
Eind januari wordt het eindrapport door RHDHV opgeieverd Discussie en besluitvorming
vinden plaats in de Stuurgroep Water dd 29 maart 2017 Maatschappelijke
organisaties worden via het OIM in de gelegenheid gesteld om op basis van het

eindrapport een formele standpuntennotitie op te stellen aan de Minister
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Aloemene luridische noties

Beleidsregels kan je wijzigen en dan pas toelichting hierop aanpassen dus aanpassing is

gerelateerd aan aangepaste beleidsregel brede aanpassing toeiichting kan dus niet Dit

correct weergeven in rapport

Beieidsbrief aanpassen kan niet wel nieuwe beieidsbrief opsteiien mits noodzakelijk bv

aanpassing doei Bgr Behoeft geen separate beieidsbrief te zijn kan ook worden verwerkt

in waterbrief aan TK meerdere onderwerpen aan de orde

Bgr is in eerste tranche niet geiijkgetrokken met Barro daar waar het ai uit de pas liep
Nu is werkafspraak dat Barro niet eerder wordt aangepast voordat omgevingswet is

bekrachtigd tenzij zeer urgent met zeer zware redenen Huidige aanpassing Barro is nu

niet meer mogeiijk Pas bij BKL geen onderscheid meer tussen Barro en Bgr Dat is pas voor

2019 voorzien Voorstei om na definitieve besiuitvorming te kijken wat dit betekent voor de

praktijk en wat de opties zijn

Beieidslijn heeft waterspoor en ro spoor Aanpassing beieidsregels valt onder waterspoor

In advies beide sporen nog even goed positioneren Moot iQ 2e i Ook voor belang voor

bijv casus woonboten nav opm I iQ 2e tn 2® sessle met belangenbehartiger dat

beperking niet is in gegeven door Bgr maar het ruimtelijk spoor bestemming
Er ontbreekt soms nog essentiele informatie bij de aanpassingsvoorsteiien met oog op

voiledigheid Mogeiijk kom je dan ook tot een andere afweging Ook juridische

consequenties goed aangeven in voorsteiien bijv dat waterwet moet worden aangepast bij

aanpassingsvoorstei Voorbeeld is dat het rijkgeen nationaai fonds zal instelien omdat het

rijk geen initiatiefnemers mag bevoordelen staatssteun Dit is voor het rijk een te

zwaarwegende reden waarom dit voorstei niet kansrijk is Een provinciaal fonds onder

beheer van de provincie kan wei ais het gekoppeld is aan een gebiedspian zoals Ooien

Wansum Daarnaast er is ook geen wettelijke grondslag voor daartoe dient de waterwet te

worden aangepast Ook dit zou opgenomen moeten worden in de facrtsheets

1

2

3

4

5

6

Groot openbaar belang 2 2 B3

Hou verhoudt dit zich tot aanwijzing van de regelgeving
Wat versta je onder regionaal beiang

Voorstei definitie groot openbaar belang niet expiiciteren want dit ieidt tot inperking

Juridische status 1 3 A3

In het rijtje ook opnemen jurisprudentie over vergunningveriening

Handreiking heeft wel juridische status indeling verder vanuit juridisch perspectief niet

perse verhelderend

Juridische status

o Beleidsregels worden in acht genomen

o Door vergunningverlener wordt gehandeld overeenkomstig Toelichting en

Handreiking beide zijn door het ministerie gepubliceerd en heeft dus juridische
status

o Het rivierkundig beoordelingskader BKR is precisering uitvoering beleid en heeft

ook juridische status

o Werkafspraken zijn niet gepubliceerd
Voorstei aangeven dat alle onderliggende documenten juridische status hebben behoudens

de werkafspraken Nagaan welke werkafspraken opgenomen kunnen worden in

bovenliggende documenten Nagaan of verschillende documenten gestroomlijnd kunnen

worden onderdelen RKB in handreiking
lenM geen voorstander van wijziging definities stroomvoerend en bergend in primair en

secundair rivlerbed

Voorstei eerstgenoemde definities nader verduidelijken toelichten

Aanpassing art 5 Riviergebonden activiteiten 2 3 C2

Art 5® scheepswerven en daaraan verbonden bedrijfsactiviteiten
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o Dit is te ruim geformuleerd zodat je de deur openzet voor niet riviergebonden
activiteiten die ten koste gaat van riviergebonden activiteiten

Voorstel niet opnemen in Beleidsregei Geiet op achteriiggende gedachte en RWS hier

vaak mee te maken krijgt zal iQXZe nagaan wat er in handreiking over scheepswerf
staat en of er mogelijkheid is dit voorstei in de handreiking nader te duiden op zo n

wijze dat je de deur niet open zet voor riviergebonden activiteiten die wel link hebben

met scheepswerf zoals bijv distributiecentrum opsiag e d maar wel recht doet aan

echt specifiek gelieerde scheepswerfactiviteiten waar dit voorstel voor bedoeld is

Art 5f

o cultuurhistorische landschapelementen
Voorstel deze term schrappen en beleidsregei Bgr gelljkschakelen met Barro 2 2 4

onderdeel M monumenten en toelichten in de handreiking
o Waterkwaliteit

Voorstel schrappen nlet opnemen want niet vergunningplichtig omdat waterkwaliteit

valt onder waterbesluit

Art 5h

o extensieve uiterwaarderecreatie wat wordt hiermee bedoeld wat valt hieronder

Voorstel in beieidsregel dit beperken tot bruggetjes behorend bij fiets en voetpaden
Art 7b

o RHDHV stelt voor toestemming te geven uitzonderingsbepaling voor niet

riviergebonden activiteiten in stroomvoerend als duurzaamheidsbeiang aan de orde

is voor de continuering van bestaande riviergebonden bedrijven in stroomvoerend

regime
Voorstel andere formulering duurzaamheidsbeiang 1 1 koppeien aan duurzame

Energie tbv bedrijfsvoering bv biogasinstallatie

Mogelijk maken van duurzame energie afhankelijk van water wind of zon 2 4 C2

Voorstel water wind en zon schrappen Elke vorm van duurzame energie is goed ook

geothermie Akkoord om deze op te nemen als uitzondersbepaling bij niet riviergebonden
functies art 6 Mede vanuit oogpunt nationaal belang en het feit dat er uiteraard wel

altijd gecompenseerd moet worden maar nu dus niet extra In toelichting benadrukken

dat op grond van ruimtelijk spoor deze activiteit kan worden afgewezen bv op grond van

criterium ruimtelijke kwaliteit

NB dit is nog onder voorbehoud van intern overleg i voorleggen aan Minister Punt wat

binnen beleid overlegd moet worden en mogelijk consequenties meer in beeld brengen
RWS is tegen

Tijdelijk ruimtegebruik 2 5 B2

RHDHV stelt enkele pilots voor om tijdelijk ruimtegebruik te verkennen

Voorstel pilot is niet het goede woord want eigenlijk moet dit nader juridisch worden

onderzocht hetgeen ook onderdeel is van opdracht aan RHDHV kan je dit opnemen in

vergunning en wat zijnd e risico s Op dit moment zijn de juridische consequenties

onvoldoende in beeld gebracht
Variant is mogelijk tijdelijke activiteiten toe te staan onder voorwaarde van compensatie
NB er moet wel voor worden gewaakt dat er geen kapltaallntensieve activiteiten tijdelijk

plaats gaan vinden

Gebiedsplan onderbrengen in art 6e 3 1 B5

Gebiedsplan heeft geen juridische status Gebiedsplan heeft mede als doel alle activiteiten

vallend onder art 6d te bundelen en hiervoor 1 vergunning af te geven waarin compensatie
is verdisconteerd en vervolgens ter beoordeling aan RWS kan worden voorgelegd In de

omgevingswet is dit dan een omgevingsplan of projectbesluit
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DP kan je niet onderbrengen in art 6e omdat DP geen beleidskeuzes bevat als je dat doet

wordt DP het kader en daarmee ook mer plichtig dit itt Ruimte voor de Rivier

Wat wel tnogelijk is dat Minister ais bijiage lijst opstelt van projecten die voortvioeit uit het

DP en deze onder art 6e laat vallen projecten uit vQorkeursalternatief i|0 2^doet

tekstvoorstel hiervoor

Regimes bergend en stroomvoerend en hoogwatervrije terreinen

Andere naamgeving regimes ook in ogen van I lope | ertiEHJshiet verheiderend ieidt tot

nieuwe vragen Anders opiossen

Voorstel DGRW om artikel 3b te schrappen schrappen want is achterhaald zie notitie

10 2e ]
Waterschap heeft geen vergunning nodig van RWS voor dijkversterking betreft dus

verduidelijking Dit heeft wel consequenties voor werkafspraak met de UvW over

buitendijkse versterking moet volledig worden gecompenseerd op grond van waterbesluit

i|0 2fedoet check hierop i^E2^ituurt de mails over de historie hierover op

Overige afspraken
l|O 20fetuurt woensdag 14 12 op tijd voor overleg tekstvoorstel i uitleg formulering DF irt

artikel 6 e op

Idem voor punten waar echt nog info mist of onjuiste weergave van feiten is weergegeven

voor zover nog niet besproken en wel aan te leveren

l|0 2e eest vig week rapport en advies en komt mogelijk nog met aanvullende punten
iQ 2e vult verslag aan
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BESTUURLIJKE SAMENVATTING

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

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

‘beheerinstrument’ naast de beheerinstrumenten uit het ruimtelijke ordeningsspoor

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

Deitaprogramma

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

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

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

gedaan voor aanpassing van de beleidslijn en of de uitvoeringspraktijk

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

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

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

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

Vraagstelling

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

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

waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling en opiossend vermogen

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

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

onderliggende werkdocumenten zoals de handreiking en de werkafspraken

Aanpak

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

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

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

belangenorganisaties zijn de aanpassingsmogelijkheden uitgewerkt is een zo compleet mogelijk

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

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

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

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

Advies

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

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

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

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

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

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

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

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

benutten om draagviak voor een evenwichtige belangenafweging en samenwerking te behouden

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

stappen

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

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

Versterk de gebiedsgerichte benadering van initiatieven binnen randvoorwaarden

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

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

1

2

3

1 Verhelder het doel en de werkingssfeer van de Bgr

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

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

individueel initiatief vergroot Wij adviseren

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

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

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

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

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

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

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

waterveiligheid een beleidsneutrale aanpassing

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

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

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

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

vastgesteld de beleidsregels en de nadere uitwerkingen uitleg en werkafspraken

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

waarbij ruimte voor maatwerk is binnen de kaders van de beleidsregels

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

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

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

verbeteren adviseren we

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

rivierkundige situatie en de consequenties voor veiligheid verwaarloosbaar zijn

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

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

Voorkeursstrategie Deltaprogramma en de uitkomsten van het in het bestuurlijk overleg

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

terreinen in Gelderland

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

rivierbed’ en ‘secundair rivierbed’

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

tussen initiatiefnemers gemeenten waterschappen en Rijkswaterstaat voor een verdere

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

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

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

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

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

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

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

waterstandseffect vrijwel tot 0 gereduceerd moet worden Ondanks dat deze

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

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

handhaven Een vergroting van het toelaatbare waterstandseffect leidt tot negatieve effecten

op de lange termijn waterveiligheid ook vanwege cumulatie en vermindertde uitlegbaarheid

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

in het versterken van de gebiedsgerichte benadering waarbij het toelaatbare waterstandeffect

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

3

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

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

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

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

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

binnen de geselecteerde hoogwatervrije terreinen

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

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

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

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

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

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

10 regeling voor eenmalige uitbreiding van bebouwing te vereenvoudigen

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

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

openbaar belang kunnen zijn

• Verruim het aantal en de omschrijving van riviergebonden activiteiten door

o Een beperkt aantal riviergebonden activiteiten toe te voegen extensieve

uiterwaardrecreatie specifiek aan scheepvaart gelieerde activiteiten en agrarische

activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden

Eindrapport
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o Verruimen riviergebonden activiteit ‘natuur’ naar natuur cultuurhistorische

landschapselementen en waterkwaliteit’

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

niet riviergebonden activiteiten in gevallen waarin deze activiteiten bijdragen aan continuering

of verduurzaming van de energievoorziening van al bestaande riviergebonden activiteiten

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

stroomvoerend regime

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

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

voor de uitgewerkte aanpassingen echter ook veel nadelen geconstateerd praktische

uitvoerbaarheid juridische en bestuurlijke borging We adviseren daarom om in een

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

tegemoet kan worden gekomen aan de genoemde knelpunten

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

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

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

uitkomst leiden bijvoorbeeld voor recreatieve ontwikkelingen of nevenactiviteiten bij een bestaand

bedrijf Ontwikkelingen die vanuit rivierkundig perspectief nietgewenstzijn bijvoorbeeld

grootschalige woningbouw tankstations of intensieve recreatie zullen nog steeds worden

geweerd

3 Versterk de gebiedsgerichte benadering

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

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

Deltaprogramma als ontwikkelinstrument We adviseren

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

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

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

een gecoordineerde procedure een vergunning aan te vragen bij RWS

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

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

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

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

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

rivierverruimende projecten

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

maatregelen in combinatie met de compensatie opgave

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

riviergebonden functies bieden de beleidsregels deze mogelijkheid voor gebiedsgericht

afwegen niet

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

onderdeel uitmaken van een integraal rivierverruimingsproject uit het Deltaplan Waterveiligheid

zijn toegestaan zonder extra compenserende of rivierverruimende eisen vanuit

waterveiligheidsperspectief Vooral in dit spoor liggen de mogelijkheden om structurele

aanpassingen in het riviersysteem te doen gekoppeld aan rivierverruimingen of

dijkversterkingen

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

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

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

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

gebiedsniveau biedt perspectief voor een versterking van een integrale gebiedsgerichte aanpak

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

mogelijkheden hiervan verder uit te werken

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

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

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

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

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

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

doorvertaling
• de geactualiseerde Voorkeursstrategie Deltaprogramma voor het rivierengebied door te

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

Bgr betekenis voor de randvoorwaarden en uitwerking hiervan in het afwegingskader

EindrapportV
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1 INLEIDING

1 1 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding

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

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

rivieren en indien toelaatbaar onder welke rivierkundige randvoorwaarden Eind 2015 begin

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

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

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

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

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

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

van waterveiligheid categorie B en C

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

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

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

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

respectievelljk waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit

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

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

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

haaibaarheid uitvoerbaarheid risico’s etc

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

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

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

de aanpassingsvoorstellen gericht op optimalisatie van het atwegingskader binnen de randvoonvaarde

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

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

relatief korte termijn kunnen worden opgelost

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

orde zijn

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

vervoigtraject

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

besproken

1 Eindrapport
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1 2 Aanpak onderzoek

Werkzaamheden

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

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

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

belangenorganisaties zijn de aanpassingsmogelijkheden uitgewerkt en is een zo compleet mogelijk

beeld van voor en nadelen beoordeling gevormd

Daarbij zijn de volgende stappen doorlopen

1 De uitgangspunten aanpassingsvoorstellen criteria en aanpak van het onderzoek zijn

uitgewerkt in een Onderzoekskader en vastgesteld in de Begeleidingsgroep

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

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

ministerie van lenM het ministerie van EZ RWS waterschappen en maatschappelijke

organisaties verenigd in een respectievelijk een expertkring takenkring en of belangenkring

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

nadelen Voor nadere verdieping is nog een extra expertsessie georganiseerd met

vertegenwoordigers van waterschappen en RWS voor die voorstellen die de taakverdeling

tussen waterschappen en RWS raken

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

complete versie van voorstellen en voor en nadelen

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

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

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

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

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

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

standpunt op weg naar de Stuurgroep Water te bepalen

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

producten zijn voorgelegd aan een Begeleidingsgroep zie hierna Organisatie en overleg

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

gemaakt van de volgende criteria

• Opiossend vermogen de mate waarin een aanpassingsmogelijkheid bijdraagt aan het

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

doelen en uitgangspunten van de Bgr

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

Bgr wijzigt voor direct betrokkenen als gevolg van een aanpassingsmogelijkheid

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

aanpassingsmogelijkheid juridisch mogelijk of onmogelijk maken of waarin uitwerking van

een aanpassingsmogelijkheid stuit op knelpunten en bezwaren

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

opievert voor waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit ook op de lange termijn

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

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

BGR aan beleidsontwikkeiingen in Deltaprogramma zoals nieuwe

overstromingsrisiconormering etc

• Overige effecten eventuele overige effecten

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

score toegekend percriterium

Score Betekenis

zeer positief effectE

positief effect

0 neutraai effect

negatief effect

zeer negatief effect

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

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

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

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

per definitie niet kansrijk is

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

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

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

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

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

aanpassingsvoorstel wel een inschatting gegeven van het draagviak

1 3 Organisatie en overleg

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

samenwerking met RWS De evaluatie is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV

Voor het onderzoek is een Begeleidingsgroep ingesteld met vertegenwoordigers van diverse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Stuurgroep Water

1 4 Leeswijzer

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

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

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

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

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

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

aanpassingsvoorstellen

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

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

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

een verschil tussen de aanpassingsvoorstellen van deel A en deel B

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

2 1 Huidige Beleidslijn grote rivieren in het kort

Posttionering Beleidslijn grote rivieren

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

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

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

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

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

het vergroten van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied

Ruimtelijke ordening

^^ro Omgevingsvisies

’eestemmings

omgevingsplannen

Beheer Ontwikkeling

y^^ierverruiming^
Waterwet

Waterbesluit

Beleidslijn grote^
rivieren

^oogwater

\^schermingsprogramm|c

^^aterregeh^
Water

Figuur 1 Positionering van de Bgr als beheersinstrument in bet waterspoor

Ad 1 Regulering van activiteiten via waterspoor en RO spoor

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

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

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

Waterwet

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

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

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

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

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

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

bestemmingsplannen provinciale inpassingspiannen en omgevingsvergunningen voorkomt

dat er ruimtelijke mogelijkheden ontstaan of bouwvergunningen worden afgegeven voor

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

hun bestemmingsplannen aan welke ontwikkelingen vanuit hetgemeentelijke belang

toelaatbaar zijn

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

het ruimtelijke ordeningsspoor bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan Bij de toetsing in

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

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

sporen toelaatbaar is waarbij het strengste spoor bepalend is

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

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

De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen waaronder waterkeringen

oppervlaktewater en grondwaterlichamen Het Waterbesluit vormt samen met de Waterregeling

een uitwerking van bepalingen van de Waterwet

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

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

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

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

onderhoud aanleg wijziging of overig gebruik van waterstaatswerken zoals dijkversterkingen

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

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

Ad 2 Bgr als beheersinstrument behoud waterveiligheid versus ontwikkelprogramma s om

veiligheid en ruimtelijke kwaiiteit te verhogen

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

van de waterveiligheid zijn het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP het Deltaprogramma

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

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

nodig is geldt de Bgr wel als toetsingskader

1
in 2019 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden waarin ook de Wet ruimteiijke ordening zal opgaan
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Doelen en uitgangspunt huidige Bgr

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

2006

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

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

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

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

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

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

nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken

Afwegingskader Bgr

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

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

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

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

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

algemene voorwaarden waarbij de rivierkundige effecten van een activiteit in ogenschouw

worden genomen rechterkolom stroomschema

1

2

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

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

activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan

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

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

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

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

volledig te compenseren

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

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

waar het stroomvoerend regime geldt worden in principe alleen riviergebonden activiteiten

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

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

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

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

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

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

2 2 Conclusies van de evaluatie Bgr

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

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

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

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

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

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

respondenten onderschreven De mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeiingen binnen de

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

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

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

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

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

rivierbed zijn de mogelijkheden dan ook beperkt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

als ‘rigide’ wordt ervaren

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

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

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

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

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

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

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

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

worden benut

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

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

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

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

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

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

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

deels onnodige striktheid en gedetailleerdheid van de beleidsuitwerking versterken dit

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

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

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

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

hierdoor nog onevenwichtig ingevuld

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

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

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

nieuwe Overstromingsrisicobenadering en de Omgevingswet De bevinding is dat deze

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

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

3 1 Advies over kansrijke aanpassingen

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

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

de Bgr

Uitgangspunten voorons advies

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

daarin verwoorde knelpunten voor zover mogelijk op te lessen

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

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

uit het ruimtelijke ordeningsspoor Orngevingswet en naast de ontwikkelprogramma s voor

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

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

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

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

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

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

benutten om draagviak voor een evenwichtige belangenafweging en samenwerking te

behouden Parallel aan de Bgr zijn er bovendien mogelijkheden om structurele

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

rivierverruimingen

Ons advies in drie stappen

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

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

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

1 Verhelder het doel en de werkingssfeer van de Bgr

1 1 Herformulering doel Bgr

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

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

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

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

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

ontwikkelingen mogelijk zijn voorzover deze passen binnen de randvoorwaarden van

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

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

Staatscourant en de handreiking

Dost

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

tegen overstromingen vanuit de grote rivieren nu en in de toekomst

Randvoorwaarden

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

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

randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed

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

en onder maatgevende hoogwaterstanden nu en in de toekomst

■ Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en

verlaging van het rivierbed nu en in de toekomst onmogelijk maken

Betekenis voor ruimtelijke ontwikkelingen

■ Binnen bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid draagt de Beleidslijn eraan bij

om riviergebonden functies mogelijk te maken uitgewerkt in ja mits

■ Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen In beperkte mate mogelijk binnen

bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid uitgewerkt in ‘nee tenzij

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

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

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

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

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

kapitaalintensiviteit

1 2 Handhaven van uitwerking ‘zo gering mogelijke waterstandsverhoging’

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

de toelaatbare waterstandsverhoging zo gering mogelijk moet zijn en het resterende

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

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

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

worden omgegaan Hoewel deze voorstellen lokaal meer ruimte voor initiatieven kunnen

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

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

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

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

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

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

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

afgewogen en per saldo de waterveiligheid wordt verbeterd zie stap 3

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

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

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

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

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

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

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

dit onderzoek

1 3 Verheldering ordening en status onderdelen Bgr

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

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

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

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

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

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

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

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

van documenten

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

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

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

in overeenstemming met de beleidsregels te handelen

Toelichting en handreiking toelichting uitwerking en uitleg van de beleidsregels ten

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

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

vergunningverlener rekening moet houden met de toelichting of uitwerking maar daarvan

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

optreden bij vergunningverleners nodig

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

maatwerk zonder juridische status

1

2

3

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

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

advies gaat het daarbij in elk geval om de volgende elementen

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

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

secundair rivierbed’ art 1

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

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

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

verhelderen gebiedsplan 6e toevoegen rivierverruiming Deltaplan Waterveiligheid en de

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

zijn

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

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

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

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

introductie en ter duiding van de juridische status van de onderdelen

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

gedragen en gezamenlijke uitvoeringspraktijk kan ontstaan aansluitend bij de gezamenlijke

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

een eventuele voortzetting van de begeleidingsgroep zie voorstel 1 5

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

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

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

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

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

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

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

strenge voorwaarden voor activiteiten gelden Hetgaatdan om afgebakende ingesloten gebiedjes

die volledig stromingsluw gelegen zijn denk aan hogere delen havenkommen havenmondingen

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

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

ook toelaatbaar is

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

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

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

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

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

voorkeursstrategieen uit het Deltaprogramma en de nieuwe normering na een meerdefinitieve

uitwerking van beide door te vertalen naar de begrenzingen van gebieden

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

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

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

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

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

2016 regio Oost afgesproken uitwerking van de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze terreinen

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

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

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

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

houden voorde iange termijn waterveiligheid wordt meegewogen is daarna bij de

vergunningaanvraag maatwerk mogeiijk bij de toetsing aan feitelijke beiemmering’

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

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

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

die ter plaatse niet altijd kan worden uitgelegd

Concreet leidt dit tot het volgende aanpassingsvoorstel in de beleidsregels

Artikel 1 Definitiebepalingen

1 In dit besluit wordt verstaan onder

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

aangegeven op de bij dit besluit behorende detailkaart

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

aangegeven op de bij dit besluit behorende detailkaart

1 5 Verbeteren samenwerking overheden

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

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

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

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

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

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

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

initiatiefnemers Concreet steilen we voor ditte bereiken door

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kneipunten etc

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

• Helderheid waterveiligheid centraal te benutten door alle overheden

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

explicieter de ruimte voor maatwerk

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

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

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

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

stellen we de volgende aanpassingsvoorstellen voor

2 1 Verruimen definitie ‘kleine activiteit’

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

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

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

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

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

van interne werkafspraken binnen RWS deze mogelijkheid al geboden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deze vereenvoudiging door te voeren door

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

eigenaar {in plaats van 10 per perceel of bouwblok

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

oppervlakte van de bebouwing en niet beide

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

naar niet riviergebonden functie in stroomvoerend regime plaatsvindt

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

aanpassingen kunnen in de Handreiking voor de aangepaste Bgr worden verwerkt

Artikel 3 Kleine tijdelijke of voor het rivierbeheer noodzakelijke activiteiten

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

voor

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

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

regime

2 2 Verhelderen begrip ‘openbaar belang’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 3 Verruimen aantal en omschrijving van riviergebonden activiteiten

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

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

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

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

nevenactiviteiten om een riviergebonden activiteit rendabel te houden

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

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

horecavoorzieningen etc

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

• activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden grondgebonden agrarische

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

‘natuur cultuurhistorische landschapselementen of waterkwaUteit\ en deze omschrijving bij

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

Natuurnetwerk

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

Artikel 5 Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime

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

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

toestemming gegeven

a de aanleg ofwijziging van waterstaatkundige kunstwerken

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

recreatievaart

c de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales

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

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

e de aanleg ofwijziging van scheepswerven en soecifiek daaraan verbonden bedriifsactiviteiten

f de realisatie of wijziging van natuur cultuurhistorische landschapselementen of waterkwaliteit

g de uitbreiding van bestaande steenfabrieken

h de realisatie van voorzieningen die onlosmakelijk met waterrecreatie en extensieve

uiterwaardrecreatie zijn verbonden of

i de winning van oppervlaktedetfstaffen

j activiteiten relevant voor beheer van buitendiikse aebieden

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

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

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

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

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

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

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

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

artikel 6 sprake is van

b een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang of verduurzaming van de energievoorziening van

het bedrijf voor de continuering van bestaande riviergebonden bedrijven en grondgebonden

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

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

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

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

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

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

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

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

7

2 4 Mogelijk maken duurzame energie afhankelijk van wind of zon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 6 Niet riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime

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

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

artikel 7 tweede lid sprake is van

f Voorzieningen voor duurzame energie afhankeliik van water wind of zon

2 5 Uitvoeren studie voor ‘tijdelijk ruimtegebruik’

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

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

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

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

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

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

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

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

wordt

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

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

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

knelpunten Daarbij kunnen ook de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet worden

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

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

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

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

onder voorwaarden meer toe te staan
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Wat levert stap 2 ‘Creeer ruimte voor initiatieven die niet ten kosten gaan van

waterveiligheid’ op

• Beperkt meer ruimte voor maatschappeiijk gewenste ontwikkelingen in het rivierbed

• Ontwikkelingen die vanuit rivierkundig perspectief niet gewenst zijn grootschalige

woningbouw intensieve recreatie etc worden nog steeds geweerd

Versterk gebtedsgerichte benadering van initiatieven binnen randvoorwaarden3

3 1 Verhelderen en stimuieren gebruik van het gebiedspian

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

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

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

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

en het gebiedspian oorspronkelijk niet bedoeld als uitzonderingsgrond voor individuele kleine

niet riviergebonden activiteiten of voor grootschalige gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld

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

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

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

Deitaprogramma denk aan voorkeursstrategie en of in het ruimtelijke ordeningsspoor voldoende

andere instrumenten denk aan masterplan gebiedsvisie etc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veronderstelling dat meer initiatieven samen deze voorwaarde makkelijker kunnen invullen Naast

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

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

van de beleidsregel

Artikel 6 Niet riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime

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

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

artikel 7 sprake is van

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mogelijkheden om deze initiatieven te verbinden RWS en waterschappen kunnen

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

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

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

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

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

Deze koppeling zou namelijk betekenen dat gebiedsplannen op initiatief van diverse

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

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

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

3 2 Actievere faciliterende rol van overheden

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

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

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

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

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

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

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

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

realiseren

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

vullen

1 Bij voorgenomen maatregelen voor dijkversterkingen en rivierverruimingen kan door

gemeenten waterschappen provincies en Rijkswaterstaat actiever gekeken worden of er

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

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

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

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

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

TopConsult 2016

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

rivierverruimende maatregelen uit de publieke middelen als de initiatieven bijdragen aan

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

gemeenten en of waterschappen financieel bijdragen aan de bekostiging van deze

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

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

Commissie gestelde kaders bijvoorbeeld bijdrage per initiatiefnemer niet hoger dan

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

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

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

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

rivierverruimende maatregel te doen en onder welke voorwaarden Bijvoorbeeld door de

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

private initiatiefnemers een storting doen voor de rivierverruimende maatregel veelal

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

uitvoering van rivierverruimende maatregelen uit het Deltaplan Waterveiligheid De storting

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

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

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

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

staan ten opzichte van de initiatiefnemers

3

Hoewel deze drie voorstellen de uitvoerbaarheid van gebiedsplannen verbeteren blijft de

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

de Bgr liggen zoals benodigde onteigeningen afstemmen van wensen van verschillende

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

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

van de compenserende of rivierverruimende maatregelen pleiten we ervoor om voor

compenserende maatregelen de beleidsuitspraak te handhaven dat de compensatie vooraf of

gelijktijdig metde ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd zoals al opgenomen in de

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

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

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

maatregelen

3 3 Uitvoeren casestudies voor ‘compenseren op gebiedsniveau’

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

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

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

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

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

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

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

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

activiteit acceptabel is In essentie wordt hierbij lokaal een resterende waterstandsverhoging

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

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

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

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

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

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

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

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

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

daarop van toepassing is Daarnaast is erdiscussie over de praktische en beleidsmatige uitwerking

van dit voorstei ook in reiatie met de betekenis van de nieuwe normering

Ons advies is daarom om nu nog geen definitief besluit te nemen over deze aanpassing maar wel

om in 2017 enkele casestudies ‘compenseren op gebiedsniveau’ te starten Doel van deze

casestudies is om de voorwaarden en voor en nadeien compieter in beeld te brengen met

aandacht voor het onderscheid tussen riviergebonden en niet riviergebonden functies en het

verschii tussen de formele regels en de uitvoeringspraktijk handreiking Op basis van de

resultaten van de casestudies kan worden bezien of aanpassing van de beieidsregels en

onderliggende documenten in het bijzonder de handreiking wenselijk en mogelijk is

Aanvullende suggestie te onderzoeken in casestudie ‘compenseren op gebiedsniveau’

Op basis van voortschrijdend inzicht en de gedachtewisseling tijdens het informeel overleg van het

OIM waarin nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor activiteiten die leiden tot een

waterstandsdaiing adviseren wij om in de casestudie het volgende aanpassingsvoorstel te

onderzoeken Omdat dit aanpassingsvoorstel niet is besproken tijdens de bijeenkomsten met

stakeholders hebben we deze niet integraal opgenomen in het advies maar in een apart

tekstkader geplaatst

De volgende aanpassing van de Bgrzou ook aan riviergebonden functies en activiteiten in het

bergend regime de mogeiijkheid bieden voor een gebiedsgerichte afweging waarbij persaido op

gebiedsniveau meer ruimte voor de rivier wordt gecreeerd

Artikei 7 2

Het eerste lid Is van overeenkomstige toepassing voor het geven van de toestemming bedoeld in

de artikelen 4 5 en 6 aanhef en de onderdelen a b en c met dien verstande dat de resterende

waterstandseffecten ofde afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd
of persaido op gebiedsniveau meer ruimte voorde rIvier wordt aereaiiseerd oo een rivierkundia

bezien aanvaardbare locatie waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen

gezekerd zijn

Daarnaast dient bij dit aanpassingsvoorstel ook de handreiking aangepast te worden op de eis dat

waterstandsverhogende effecten op de iocatie van de activiteit moeten worden gecompenseerd

Dit advies voor pilots compenseren op gebiedsniveau hangt samen met ons advies om de

uitwerking van zo gering mogelijke waterstandsverhoging’ te handhaven zie advies 1 2 De reden

om die uitwerking te handhaven maar wel voor deze pilots te kiezen hangt samen met de kansen

die we zien om met een gebiedsgerichte benadering per saldo bij te dragen aan de waterveiligheid

op gebiedsniveau Hierdoor is ook het risico op cumulatie van waterstandseffecten beperkt
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3 4 Aanpassing artikel over PKB Ruimte voor de Rivier

In de beleidsregels van de huidige Bgr{art 6e is opgenomen dat voor niet riviergebonden

activiteiten in het stroomvoerend regime geen toestemming vi ordt gegeven tenzij die activiteit

onderdeel uitmaakt van een projectbesluit in de planologische kernbeslissing PKB Ruimte voor

de Rivier De maatregelen in het kader van deze PKB zijn grotendeels uitgevoerd of in uitvoering

nieuwe rivierverruimende maatregelen warden nu voorbereid in het kader van het Deltaplan

Waterveiligheid Daarom is het nodig de tekst van dit artikel te actualiseren We stellen daarom

voor artikel 6® de volgende tekstaanpassing
^
voor

Artikel 6 Niet riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime

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

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

artikel 7 sprake is van

e een activiteit die onderdeel uitmaakt van een projectbesluit als bedoeld in de planologische

kernbeslissing Ruimte voor de Rivier of een oroiectolan Waterwetvoor een rivierverruimende

maatreael uit het Deltaplan Waterveiligheid en waarvan de uitvoering mede door de Minister wordt

gefinancierd

Wat levert stap 3 ‘Versterk gebiedsgerichte benadering’ op

• Vergroting uitvoerbaarheid van gebiedspiannen meer kansen om aan voorwaarden te

voldoen al blijft dit complex
• Beperkt meer ruimte voor ontwikkelingen bij een gebiedsgerichte afweging die ook

bijdraagt aan grotere waterveiligheid

Tot slot

Om een beeld te schetsen van het opiossend vermogen van de voorstellen is in het kader op

bladzijde 25 tm 27 een overzicht opgenomen van cases uit de evaluatie waarbij discussies zijn

gevoerd over de toepassing van de huidige Bgr aangeleverd door diverse betrokkenen met een

aanduiding van de mogelijke betekenis van het advies voor dit soort cases in de toekomst na

aanpassing van de Bgr

3 2 Aanbevelingen

In aanvulling op ons advies over aanpassing van de Bgr en de uitvoeringspraktijk komen we tot de

volgende aanbevelingen om de effectiviteit van een aangepaste Bgr verder te vergroten

Afhankelijk van de mate waarin ons advies wordt overgenomen bevelen we aan om indien

nodig de Bgr in zijn geheel in te trekken en een geoptimaliseerde Bgr in procedure te

brengen om de gewenste aanpassingen van de Bgr volledig te kunnen realiseren en toe te

lichten uit het oogpunt van uitlegbaarheid en draagviak Dit draagt bij aan een overzichtelijk
stelsel van Bgr documenten maar moet wel passen binnen de inspanningen en de

procedurele consequenties die hiermee samenhangen

1

Dit artikel is niet van toepassing voor dijkversterkingen zie ook aanbeveling 3
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2 De beleidsregels van de Bgr werken ook door in het Besluit algemene regels ruimtelijke

ordening Barro en in het Besluit kwaliteit leefomgeving Bkl onder de nieuwe

Omgevingswet We constateren dat er verschillen zitten tussen de tekst van de Bgr en de

tekst in het Barro Hoewel beide instrumenten een anderdoel hebben bevelen we aan om

na aanpassing van de Bgr zorg te dragen voor een consistente doorvertaling van de tekst

in de Bgr in het Barro {als onderdeel van het nieuwe Bkl en in de Stuurgroep Water

duidelijkheid te geven over de procedure en het tijdpad voor de doorvertaling

3 Een van de aanpassingsvoorstellen uit de evaluatie had betrekking op compensatie bij

bultendljkse dijkversterklng Tijdens dit traject is duidelijk geworden dat de werkafspraak

over buitendijkse dijkversterkingen nietvan toepassing is voor dijkversterkingen uitgevoerd

door de waterschappen omdat deze dijkversterkingen niet getoetst worden aan de Bgr Er

geldt wel een compensatieplicht voor dijkversterkingen op basis van het Waterbesluit art

6 15 Het is gewenst om dit nieuwe inzicht te communiceren richting alle betrokkenen en

met elkaar te bekijken wat dit betekent voor de wijze van compenseren bij buitendijkse

dijkversterkingen

4 Aanbevolen wordt om de ruimtelijke visies en plannen voor het rivierengebied in

overeenstemming te brengen met de aangepaste Bgr Nu is in de praktijk het strengste van

de beide sporen ruimtelijke ordening versus waterspoor uiteindelijk bepalend voor de

toelaatbaarheid van een activiteit Integrals ruimtelijke visies en plannen voor het

rivierengebied die in overeenstemming zijn met de Bgr versterken de helderheid naar

initiatiefnemers bijvoorbeeld als integraal kader voor gebiedsplannen en anticiperen

bovendien op de invoering van de nieuwe Omgevingswet 1 loket gedachte

5 Uit oogpunt van beleidsconsistentie tussen het beheerinstrument Bgr en het

ontwikkelspoor van het Deltaprogramma bevelen wij aan

a de geactualiseerde Voorkeursstrategie voor het rivierengebied door te vertalen in de

Bgr betekenis voor begrenzingen en toetsing aan feitelijke belemmering

b op termijn als ervaringen zijn opgedaan met de aangepaste toetsingsrondes op basis

van de nieuwe normering opnieuw te bezien of en in welke mate de nieuwe

normering most worden doorvertaald in de Bgr betekenis voor de randvoorwaarden

en uitwerking hiervan in het afwegingskader Een wijziging van de

waterveiligheidsbenadering van de Bgr van het huidige fysiek ruimte vrijhouden voor

berging en afvoer naar afweging van risico s op grond van meer faalmechanismen

kan de randvoorwaarde van behoud van afvoer en bergingscapaciteit en daarmee

een ‘zo gering mogelijke waterstandsverhoging’ in een nieuw licht plaatsen

6 In het rivierengebied zijn in het verleden vergunningen verleend die vervolgens niet of niet

volledig zijn benut In de modellen van RWS waarop vergunningverlening wordt gebaseerd
is wel al rekening gehouden met het waterstandsverhogende effect van de ingrepen die in

de praktijk dus nog niet zijn uitgevoerd Aanbevolen wordt om deze vergunningen in te

trekken en de ‘modelruimte’ die hierdoor ontstaat te gaan benutten voor het hoofddoel van

de Bgr waterveiligheid
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7 Aanbevolen wordt om de monitoring van initiatieven van wel en niet verleende

vergunningen en van de feitelijke ruimtelijke ontwikkeling in het toepassingsgebied van de

Bgr te versterken En om de resultaten daarvan periodiek te publiceren om de informatie

uitwisseling tussen initiatiefnemers vergunningverleners en betrokken overheden te

verbeteren Een beter inzicht in deze gegevens kan een belangrijke basis bieden voor

toekomstige evaluaties en voor de waging van mogelijke aanpassingen van de Bgr in de

toekomst weging van de aard en omvang van aanpassingen in relatie met de aard en

omvang van het probleem

8 In lijn met onze voorstellen om een ‘Bgr Begeleidingsgroep’ van betrokken partijen te

handhaven en de monitoring en uitwisseling van feitelijke ontwikkelingen te versterken

bevelen we ook aan te voorzien in een Jaarlijks netwerkmoment om kansen knelpunten en

ontwikkelingen met alle betrokkenen te delen Dit kan voorzien in de behoefte om ‘het

verhaal achter de Bgr beter uit te dragen en om de uitlegbaarheid in de praktijk te blijven

bewaken In praktische zin kan hiervoor ook het jaarlijkse Nationale Deltacongres worden

benut waardoor zowel het belang van integrate ontwikkeling als van zorgvuldig beheer van

het rivierengebied in samenhang kan worden uitgedragen
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lllustratie Opiossend vermogen van het advies

Om een beeld te schetsen van het opiossend vermogen van de voorstellen voIgt hieronder een overzicht van

cases uit de evaluatie waarbij discussies zijn gevoerd over de toepassing van de huidige Bgr aangeleverd

door diverse betrokkenen met een aanduiding van de mogelijke betekenis van het advies voor dit soort cases

in de toekomst na aanpassing van de Bgr Het is niet mogelijk om een definitieve uitspraak te doen over het

opiossen van het knelpunt omdat daarbij het gehele vergunningsdossier betrokken moeten worden we gaan

niet op de stoel van de vergunningverlener zitten We verwachten wel dat diverse situatie tot andere

uitkomsten kunnen ieiden bij overname van ons advies

CasusNr Typering casus uit de evaiuatie Reiatie met ons advies aanpassing Bgr

Maas

Oolderplas Noordplas

Roermond

1 initiatieven verbonden in gebiedsplan met

regionaal fonds voor bijdrage

compensatiemaatrege len orga nisatorisch

en juridisch complex en uitvoerbaarheid

nog onbekend

Adviezen over pro actiever rol en bijdrage in

financiering kunnen helpen maar uitvoering

zal complex blijven oorzaken liggen deels ook

buiten de Bgr

2 Maasheggen Cuijk Spanningsveld behoud en ontwikkeling

cultuurhistorisch landschap iittot

Programma Stroomlijn en Bgr

Opname van cultuurhistorische

landschapselementen als riviergebonden

functie kan integrale afweging bevorderen

3 Horecaboof in

passantenhaven Mook

Horecaboot niet toelaatbaar vanwege niet

riviergebonden functie in stroomvoerend

regime

Blijft niet toelaatbaar tenzi] de plek gaat vallen

onderde kleine aanpassingen van begrenzing

bergend regime en of de uitkomsten van de

pilots tijdelijk gebruik perspectief bieden

4 Verplaatsing

tankstation Roermond

en herinrichting N280

Tankstation niet toelaatbaar vanwege niet

riviergebonden functie in stroomvoerend

regime

Blijft niet toelaatbaar geen riviergebonden

functie

Uitbreiding golfcomlex in stroomvoerend

regime mogelijk na procesondersteuning

en financiele facilitatie provincie

Geen veranderingen5 De Berckt Baario

6 Gebiedsontwikkeiing

Ooijen Wanssum

Vernieuwende aanpak voor benutten

overruimte rivierverruiming t b v

ontwikkelingen integrale aanpak

gefinancierd door provincie

Geen veranderingen

Camperplaats

Maastricht

Camperplaats toelaatbaar minimalistische

iandschappeiijke inpassing en afkcop van

natuurcompensatie EHS door iigging in

stroomvoerend regime

Geen veranderingen7

8 Amer Centrale Herinrichten van hooggelegen centrale

terrein niet beperkt toelaatbaar vanwege

niet riviergebonden functie in

stroomvoerend regiem

Afweging kan anders gaan uitvallen afhankelijk

van de selectie van hooggelegen terreinen die

in bergend regime komen te iiggen

Waal

9 Waalweelde West Functieveranderingslocaties verbonden in

gebiedsplan operationalisering extra

rivierverruiming onduidelijk en

Blijft complex adviezen over pro actievere rol

en bijdrage in financiering kunnen helpen

afhankelijk van de rolopvatting provincie
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organisatorisch juridisch complex

10 Steenfabrieken en

hoogwatervrije

terreinen

Herontwikkeling van steenfabrieken met

niet riviergebonden functies op historisch

hoogwatervrije terreinen moeiiijk door

stroomvoerend regime

Er ontstaan meer mogelijkheden afhankelijk

van selectie van hoogwatervrije terreinen

waarvoor bergend regime gaat geiden conform

advies

11 Excluton eiland Druten Functiewijziging van perceien en

uitbreidingsmogeiijkheden

betonwarenfabriek op hooggeiegen terrein

beiemmerd door stroomvoerend regime

naast Bgr ook Barro

Zie vorige opmerking afhankelijk van selectie

terreinen

Vereenvoudiging 10 regeiing kan tot andere

eisen t a v functiewijzing en

uitbreidingsmogeiijkheden ieiden

12 Appartementen

gebouw Tiel

Toets op bouwvolume boven dijkniveau

belemmert ontwikkeling

appartementengebouw ter vervanging

van lankstation

Geen veranderingen

Afweging kan anders gaan uitvailen

afhankelijk van de kieine aanpassingen van

begrenzing stroomvoerend versus bergend

regime

13 Botenloods in

uiterwaarden

Tolkamer

Aanieg botenloods bij jachthaven niet

mogelijk vanwege niet riviergebonden

activiteit in stroomvoerend regime niet

zijnde in overeenstemming met feiteiijke

rivierkundige situatie

Waalwaard de Beijer Langiopend proces voor verplaatsing

bedrijf naarvoormalig

steenfabrieksterrein in kader PKB Ruimte

voor de Rivier door herhalende discussies

over gehanteerde modellen voor bepalen

opstuwing

Geen verandering mogelijk ontstaat beter

proces bij toepassing infomneel pre advies

14

Gent Camping

Waalstrand

Ophoging of terras voor tijdelijke

recreatieplekken niet toelaatbaar vanwege

feiteiijke belemmering voor uitbreiding

afvoercapaciteit op lange termijn op een

locatie met ruimtelijke reservering in NWP

Geen veranderingen tenzij uil pilots voor

tijdelijk gebruik haalbare mogelijkheden

ontstaan voor tijdelijke vergunning voor bv 10

of 20 jaar

15

Blijft niet toelaatbaar tenzij de plekgaat vallen

onder de kieine aanpassingen van begrenzing

bergend regime enfof de uitkomsten van de

pilots tijdelijk gebruik perspectief bieden

16 Veerdam Druten Functie van een restaurant op een

drijvende voorziening ponton in haven

past niet binnen Bgr

Menwedes Rijnmond

17 Wellnesscomplex

Biesbosch

Vergunning wellnesscomplex verleend na

langdurig proces van aanpassingen

ontwerp en invullen compensatie niet

riviergebonden functie in stroomvoerend

proces Technische en financiele

uitvoerbaarheid na aanpassingen onzeker

Toepassen van een informeel pr6 advies zou

in de toekomst tot een sneller proces kunnen

Ieiden vanuit de kant van RWS en

initiatiefnemer

18 Veerhaven

Hellevoetsluis

Vergunning bouwplan verleend uitwerking

compensatieopgave voldoet door

combinatie met ligging binnenNatura2000

niet aan landschappelijke wensen t a v

aantrekkelijkheid en toegankelljkheid

Opname van cultuurhistorische

landschapselementen’ als riviergebonden

functie kan integrate afweging bevorderen

Maar toetsingskader Natura 2000 blijft van

kracht
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19 Uitbreiding bedrijf in

havengebied

Werkendam

Uitbreiding scheepselektrotechniek bedrijf

niettoelaatbaarvanwege niet

riviergebonden activiteit max 10

uitbreiding

Afweging kan anders gaan uitvallen vanwege

aanpassing en vereenvoudiging kleine

activiteit en vanwege uitbreiding definitie

riviergebonden activiteiten

20 Bestemmingsplan

Nieuwe Sliedrechtse

Biesbosch

Bestemmingsplan vooral gericht op

borging waterbelangen gewenste

recreatieve ontwikkeling beperkt mogelijk

vanwege niet riviergebonden activiteiten in

stroomvoerend regime

Alweging kan deels anders gaan uitvallen

vanwege uitbreiding riviergebonden activiteiten

met extensieve uiterwaardrecreatie Eventueel

ook deels afhankelijk van kleine aanpassingen

begrenzing stroomvoerend versus bergend

regime

Ontwikkeling

jachthaven

Papendrecht

Toepassing van infomieel pre advies zou voor

eerdere duidelijkheid en heldere

procesafspraken moeten leiden

21 Toelaatbaarheid van horeca onduidelijk

door verwarring over kaartmateriaal

Nederrijn Lek IJssel

Ontwikkeling

vrijetijdslandschap in

uiterwaarden van de

Lek bij Houten

Recreatieve functies en activiteiten niet

toelaatbaar vanwege niet riviergebonden

functies in stroomvoerend regime

Afweging kan deels anders gaan uitvallen

vanwege uitbreiding riviergebonden activiteiten

met ‘extensieve uiterwaardrecreatie’ Eventueel

ook deels afhankelijk van kleine aanpassingen

begrenzing stroomvoerend versus bergend

regime of van explicieter maken dat regionale

belangen ook meegewogen kunnen worden

onder groot openbaar belang

23

24 Staatsbosbeheer

speelt in meer

riviertakken

Uitbreiding of compensatie van natuur

vanuit doelen en eisen Natura2000 is

moeilijk realiseerbaar door verhogend

effect op waterstand en compensatie

opgave

Geen veranderingen tenzij uit pilots voor

oompenseren op gebiedsniveau’ haalbare

mogelijkheden ontstaan Maar afwegingskader

Natura 2000 blijft ook van kracht

25 Rivierfront Veesen Ophogen vervuild terrein t b v

ontwikkelen rivierfront ‘compensatie’

hoogwatergeui Veessen Wapenveld niet

toelaatbaar vanwege ligging in

stroomvoerend regime en kostbare

alternatieven aanwezig

Afweging kan eventueel anders uitvallen

vanwege kleine aanpassingen in begrenzing

stroomvoerend versus bergend regime

26 Snelfietsroute

Arnhem Wageningen

Snelfietsroute niet toelaatbaar vanwege

niet riviergebonden activiteit in

stroomvoerend regime

Actualisatie snelfietsroute is toelaatbaar

als ‘groot openbaar belang’

Mogelijk ontstaat sneller duidelijkheid bij

opname ‘nationaal en regionaal’ bij openbaar

belang

Ontwikkeling

vrijetijdslandschap in

uiterwaarden van de

Lek bij Lopik

Recreatieve functies en activiteiten niet

toelaatbaar vanwege niet riviergebonden

functies in stroomvoerend regime

Afweging kan deels anders gaan uitvallen

vanwege uitbreiding riviergebonden activiteiten

met ‘extensieve uiterwaardrecreatie’ Eventueel

ook deels afhankelijk van kleine aanpassingen

begrenzing stroomvoerend versus bergend

regime of van explicieter maken dat regionale

belangen ook meegewogen kunnen worden

onder groot openbaar belang

28
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29 Eiland Ossenwaard

Vianen

Meer ruimte voor de rivier’ opgave voor

herontwikkeling oud steenfabriek terrein

{voorziet at afname van bebouwing

gelegen boven de maatgevende

hoogwaterafvoer

Erontslaan mogelijk andere eisen afhankelijk

van selectie van hoogwatervrije terreinen

waarvoor bergend regime gaat gelden conform

advies
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DEEL B ANALYSE

AANPASSINGSVOORSTELLEN
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4 AANPASSINGSVOORSTELLEN

In dit hoofdstuk worden vijflien aanpassingsvoorstellen gepresenteerd Deze voorstellen geven een

20 breed mogelijk palet aan denkbare uitwerkingen van de aanpassingsvoorstellen uit de evaluatie

categorie A B en C weer De voorstellen zijn uitgewerkt door RHDHV en aangevuld en verrijkt in

de sessies Daarnaast wordt leder voorstel beoordeeld mede op basis van de kennis die is

opgehaald in de sessies metde expert taak en belangenkringen

Per aanpassingsvoorstel wordt een eerst korte omschrijving van de het ervaren knelpunt gegeven

op basis van de evaluatie waarna het aanpassingsvoorstel metsubvoorstellen gepresenteerd

worden Het voorstel wordt beoordeeld op basis van zes criteria te weten

• Opiossend vermogen

• Praktische uitvoering
• Juridische aspecten
• Kansen en risico’s

• Robuustheid

• Overige effecten

N B In dit hoofdstuk is het brede palet aan aanpassingsvoorstellen opgenomen in de vorm

waarin ze zijn voorgelegd en besproken in de bijeenkomsten In het advies zijn op basis

van de voor en nadelen voorstellen verder aangescherpt of niet langer opgenomen De

voorstellen in dit hoofdstuk kunnen daarmee afwijken van het advies

4 1 Aanpassingsvoorstel A1 Samenwerking

Aanpassingsvoorstel evaluatie Verbeteren samenwerking Rijkswaterstaat en regio

gericht op meer en sneller volledige duldelijkheid aan Inltiatiefnemers

4 1 1 Korte typering ervaren knelpunt

Een van de bevindingen van de evaluatie is dat de processen om al dan niet tot een vergunning te

komen regelmatig zeer veel tijd kosten jaren Genoemde oorzaken zijn enerzijds dat het lang
duurt voordat volledig duidelijkheid wordt gegeven over hoe de voorwaarden uit de Bgr dienen te

worden toegepast en anderzijds doordat de initiatiefnemer of de lokale overheid de beleidslijn en

Rijkswaterstaat pas laat betrekken in de planvorming diverse gemeenten zijn niet bekend de

inhoud van de Bgr of Barro® De lange processen en onduidelijkheden leiden tot ongenoegen en

hogere planvorming of ontwerpkosten bij initiatiefnemers Overigens is in de evaluatie ook

geconstateerd dat de samenwerking in de afgelopen jaren al wel verbeterd is onder andere door

een proactieve en meedenkende houding bij Rijkswaterstaat

^
Zie ook het rapport Onderzoek grote rivieren toepassing van het Barro door gemeenten in

bestemmingsplannen Inspectie Leefomgeving en Transport 2014
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4 1 2 Aanpassingsvoorstel

De Omgevingswet die in 2019 in werking treedt zal naar verwachting een deel van de

bovenstaande knelpunten al gaan opiossen door

• Een verbetering van de samenwerking en afstemming tussen bevoegd gezagen en met

initiatiefnemers De Omgevingswet introduceert een loket vergunningaanvragen vinden plaats

via 66n loket bij de gemeenten Bevoegde gezagen werken achter het loket samen Deze

sterkere coOrdinatie ‘achter het loket’ zorgt ervoor dat in een vroeg stadium de verschillende

belangen en regels zoals de Bgr} worden meegenomen in het proces Door afstemming van

procedures kunnen processen tevens sneller worden doorlopen
• Het opzetten van een digitaal stelsel als een belangrijk hulpmiddel voor een goede en

eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet Het digitaal stelsel stelt initiatiefnemers in staat

om digitaal vergunningen aan te vragen en meldingen te doen en daarbij sneller te beschikken

over de regels die op de betreffende locatie gelden

Voorsorterend aan de Omgevingswet kunnen de volgende twee voorstellen de samenwerking

tussen overheden verder verbeteren

Professionaliseren informeel vooroverleg

Het voorstel is dat lokale regionale overheden waterschappen en Rijkswaterstaat meer

gezamenlijk optreden zodat aan initiatiefnemers eerder duidelijkheid over de toelaatbaarheid van

een activiteit kan worden gegeven Dit gezamenlijke optreden kan worden gestimuleerd door

• Vergroten bekendheid Bgr bij lokale overheid en elkaar beter weten te vinden

Een goede samenwerking is erbij gebaat als partijen elkaar kennen en weten te vinden En dat

een ieder voldoende op de hoogte is van de Bgr Voor gemeenten is de Bgr vaak een van de

vele onderwerpen beleidsterreinen waar zij mee te maken hebben Voorstellen om bekendheid

te vergroten en communicatie te versnellen

1 Regionale directies van Rijkswaterstaat organiseren een keer perjaareen kennis en

netwerkbijeenkomst over de Bgr

2 Vergroten bekendheid met vaste contactpersonen intakers per riviergemeente

3 Helpdesk beleidsregels instellen eventueel per regio

• Lokale overheden nemen Bgr eerder mee bij ruimfelijke ontwikkelingen

Een grotere bekendheid met de Bgr zal een positief effect hebben op het meenemen van de

Bgr bij ruimtelijke initiatieven Hierdoor kan de afstemming tussen het water en RO spoor

verbeteren Dit sluit aan bij de 1 loket gedachte van de nieuwe omgevingswet

• Pre advies van Rijkswaterstaat

Initiatiefnemers de gelegenheid bieden om een informeel preadvies’ aan te vragen alvorens

de officiele vergunningaanvraag wordf gedaan Dit gebeurt de laatste tijd in de praktijk ook al

maardeze werkwijze kan verder verbeterd en geprofessionaliseerd worden Verbeterpunten

zitten in 1 meer durf aan de kant van RWS om aan de voorkant informeel uitspraken te doen

2 betere afspraken overde termijnen waarbinnen readies gegeven worden 3 betere

wisselwerking tussen de compleetheid van de informatie van de initiatiefnemer en de informele

uitspraken van RWS afstemming abstractieniveau van het plan en van hetadvies Het

meedenken aan de voorkant zoals nu ook al plaatsvindt krijgt daarmee een professioneler

Advies Aanpassing Beleidslijn grote rivieren 36

206208 0021



Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

maar geen formeel karakter In het advies geeft RWS helderheid over de wijze waarop de

voorwaarden bij dit initiatief toegepast worden en streeft er daarbij naar in een keer volledig te

zijn Onderdeel hiervan is ook het doorzetten van de klantgerichtheid bij RWS zoals het

meedenken met initiatieven {hoe kan een initiatief eventueel wel Voorv aarden voor een

preadvies is wel dat er een globaal ontwerp van de activiteit is op basis waarvan RWS haar

advies kan geven

Samen blijven optrekken in verdere uitwerking en doorvoeren aanpassingen Bgr

Voorde uitwerking en borging van de ‘verbetering van de samenwerking kunnen de volgende

procesafspraken worden gemaakt

1 Afspraken over ‘verbeteren samenwerking concretiseren en verankeren in de handreiking door

RWS in samenwerking met andere overheden

2 In standhouden van de ‘begeleidingsgroep Bgr’ 1 a 2 keer per jaar om algemene zaken rond

de uitvoering van de Bgr met elkaar te bespreken

o Een concept handreiking

o Afspraken over de toepassing van het pre advies

o Hoe loopt de ketensamenwerking
o Wat zijn de ervaringen met een meer gebiedsgerichte benadering
o Tot welke effecten leidt de te zijner tijd aangepaste beleidslijn zijn er minder

knelpunten etc

Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

XVerbeteren

samenwerking

4 1 3 Beoordeling van hetaanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Het opiossend vermogen van dit voorstel is dat het verbeteren van de samenwerking bijdraagt aan

• Een zorgvuldiger en sneller proces met eerder duidelijkheid voor initiatiefnemers waardoor ook

de proces en ontwerpkosten voor initiatiefnemers kunnen afnemen

• Er wordt steviger invulling gegeven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van RWS en

regionale lokale overheden voor de uitvoering van de Bgr
• Aan de voorkant van een proces is een betere integrals afweging mogelijk binnen de kaders

van de Bgr
• Het voorstel vergroot naar verwachting het begrip en draagviak voor de Bgr

Een betere samenwerking zal echter geen invioed hebben op concrete discussies over de

toelaatbaarheid van een initiatief

Qua praktische uitvoerbaarheid zal dit voorstel meer tijdsinzet voor RWS aan de voorkant vragen

daar staat tegenover dat de tijdsinzet bij vergunningverlening kan afnemen Ook een helpdesk of
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het geven van voorlichting legt beslag op RWS capaciteit Er liggen kansen in het creeren van win

win situaties door belangen aan de voorkant met eikaar te verbinden Het voorstei is robuust

doordat zij voorsorteert op de Omgevingswet

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen en

risico’s

Robuust Overige

effectenheld

Verbeteren

samenwerking
0 n v t 0

Weging en beoordeling

Het voorstei voor verbetering van de samenwerking is kansrijk het voorstei verbetert de uitvoering

van de Bgr in de praktijk kan bijdrage aan een integralere aanpak en kent vrijwel geen nadelen

Het voorstei kan in die zin beschouwd worden als ‘no regret’

Inschatting van het draagviak

Op basis van de positieve reacties tijdens de sessies op het voorstei om de samenwerking te

verbeteren is er naar verwachting draagviak voor dit voorstei Zowel RWS als lokale regionale

overheden geven hierbij wel aan dat dit bij de partners ook om een cultuur en gedragsverandering

vraagt

In het advies is voorgesteld de voorstellen voor verbetering van de samenwerking uit te voeren

Advies Aanpassing Beleidslijn grate rivieren 38

206208 0021



Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

4 2 Aanpassingsvoorstel A2 Gebruik gebiedsplan

Aanpassingsvoorstel evaluatie Verbeteren samenwerking gericht op meer en snellere

duidelijkheid meer gebruik maken van mogelijkheden gebiedsplan

4 2 1 Korte typering ervaren kneipunt

Een van de bevindingen van de evaluatie is dat de processen om al dan niet tot een vergunning te

komen regelmatig zeer veel tijd kosten zie vorige paragraaf De indruk is dat de mogelijkheden
om een gebiedsplan waarin waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen in samenhang zijn

uitgewerkt in te zetten op dit moment nog onvoldoende worden benut Uit de evaluatie blijkt dat

er onbekendheid is metde mogelijkheden van een gebiedsplan en onduidelijkheden overde rollen

en verantwoordelijkheden

Het gebiedsplan lijkt nu vooral te worden toegepast om voor concrete individuele initiatieven te

voldoen aan de voorwaarden van de Bgr vooral onder de noemer van artikel 6d Artikel 6d stelt dat

niet riviergebonden activiteiten in het stroomvoerend regime niet toelaatbaar zijn tenzij een

activiteit per saldo meer ruimte voor de rivier opievert In de evaluatie is geconstateerd dat er

onduidelijkheden zijn over hoe art 6d oorspronkelijk is bedoeld alleen voor grootschalige

gebiedsontwikkelingen of ook voor kleinschalige activiteiten

4 2 2 Aanpass i ngsvoorstel

Voorstel 1 Vergroten helderheid betekenis gebiedsplan en meer gebruik maken van het

gebiedsplan als gecoordineerde vergunningaanvraag

De mogelijkheid om met een gebiedsplan te werken is geregeld via de notitie Regie op ruimte’

Daarbij zien we twee betekenissen 1 het gebiedsplan als lange termijnvisie ontwikkelingsbeeld op

ruimtelijke ontwikkelingen en waterveiligheid in een gebied en 2 het gebiedsplan als middel voor

gecoordineerde vergunningaanvraag en verruimende maatregel voor verschillende initiatieven

Aangezien de eerste betekenis al invulling krijgt in het Deltaprogramma is het voorstel om ten

eerste de term gebiedsplan alleen te gebruiken voor de gecoordineerde vergunningaanvraag van

verschillende initiatieven gekoppeld aan artikel 6d per saldo meer ruimte voorde rivier In de

beleidsbrief en handreiking kan deze betekenis worden toegelicht artikel 6d en gebiedsplan dus

niet voor individueel klein initiatief Tevens kan er worden uitgelegd waarom er per saldo extra

ruimte voor de rivier worden gevraagd

Het voorstel is ten tweede dat lokale en regionaie overheden pro actiever en vaker gebruik maken

van de mogelijkheid om een gebiedsplan te ontwikkelen samen met initiatiefnemers N B

Daarnaast zijn er andere voorstellen die de werking van het gebiedsplan kunnen versterken B6 en

B7

Het gebruik van het instrument gebiedsplan kan worden gestimuieerd door

• Het gebiedsplan een prominentere plek te geven in de handreiking het staat nu ‘verstopt’ in

een kader en of de mogelijkheden van een gebiedsplan nadrukkelijker onder de aandacht te

brengen bij lokale en regionaie overheden In gebieden waar naar verwachting veel

ontwikkelingen spelen kan RWS hierover het gesprek aan gaan met gemeenten
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Provincie of gemeenten nemen een proactieve rol door te inventariseren welke initiatieven

spelen deze bij elkaar te brengen en het proces te organiseren actief zoeken naar

mogelijkheden om initiatieven te verbinden

Rijkswaterstaat ondersteunt het zoeken naar mogelijkheden voor verruimende maatregelen
door de potentiele maatregelen in beeld te brengen en of mede uit te voeren gekoppeld aan

eigen maatregelen

Gezamenlijk een pilot uit voeren waarbij het gebiedsplan proactief wordt opgesteld

Voorstel 2 Gebiedsplan per saldo meer ruimte voor de rivier koppelen aan Deltaprogramma

via artikel 6e

Oorspronkelijk is de intentie van Artikel 6d bij wijze van uitzondering op het algemene

afwegingskader gericht op het mogelijk maken van niet riviergebonden activiteiten door de

combinatie met een rivierverruimende maatregel die bijdraagt aan de waterveiligheid op lange

termijn een integrale aanpak Hoewel het daarvoor wel kan worden benut is artikel 6d

oorspronkelijk is niet bedoeld als uitzonderingsgrond voor individuele kleine niet riviergebonden

activiteiten Zo kan artikel 6d echter wel worden gei nterpreteerd waardoor de voorwaarde om per

saldo meer ruimte voor de rivier te realiseren als onevenredig wordt ervaren

Om de bedoeling van artikel 6d te verduidelijken is het voorstel om Artikel 6d te combineren met

artikel 6e Dit betekent dat toepassing van artikel 6e nu voor PKB ruimte voor de rivier

Maaswerken en Deltaprogramma wordt verbreed tot integrale gebiedsplannen Op deze manier

wordt holder dat artikel 6d zich niet richt op het alsnog toestaan van bepaalde kleinschalige niet

riviergebonden activiteiten maar het bij wijze van uitzondering onder voorwaarden toestaan van

grootschaliger integrale gebiedsontwikkelingen waarbij het waterveiligheidsbelang als ruimtelijke

ontwikkelingen en andere ontwikkelingen zoals KRW natuur in samenhang worden bekeken vb

Ooijen Wansum Gouden Ham

Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

1 Meer helderheid en

gebruik gebiedsplan

X X

2 Gebiedsplan artikel

6d koppelen aan

Deltaprogramma 6e

X X X Barro Bkl

4 2 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Voorstel 1 Vergroten helderheid betekenis gebiedsplan en meer gebruik maken van het

gebiedsplan als gecodrdineerde vergunningaanvraag
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Voorstel 1 heeft als opiossend vermogen dat het meer duidelijkheid creeert over de bedoeling van

artikel 6d per saldo meer ruimte voor de rivier en het gebiedsplan Daarnaast kan door een pro

actievere inzet van gemeente provincie en Rijkswaterstaat individuele activiteiten die nu tegen de

voorwaarden van de Bgr opiopen in sommige situaties mogelijk worden gemaakt binnen de

randvoorwaarden van waterveiligheid Het voorstel heeft dus opiossend vermogen maarditwordt

wel beperkt doordat de toepassing van het gebiedsplan complex en tijdrovend is het zal niet direct

bijdragen aan sneller duidelijkheid voor initiatiefnemers

Qua praktische uitvoerbaarheid zal dit voorstel meer proactieve inzet van gemeenten provincie

en Rijkswaterstaat vragen Daarmee is het effect mede afhankelijk van de bereidheid van deze

partijen om deze inzet te doen Er liggen kansen in het versterken van een integrale aanpak en

koppelen van verschillende belangen

Voorstel 2 Gebiedsplan per saldo meer ruimte voorde rivier koppelen aan Deltaprogramma via

artikel 6®

Voorstel 2 heeft een positief effect op uitlegbaarheid doordat duidelijk wordt gemaakt dat artikel 6d

zich niet richt op kleinschalige niet riviergebonden activiteiten maar op integrale

gebiedsontwikkelingen met per saldo mee r ruimte voor de rivier Voorstel 2 vermindert echter wel

de mogelijkheden om het instrument gebiedsplan toe te passen omdat er voor initiatiefnemers

alleen de mogelijkheid zal zijn om ‘mee te koppelen met het Deltaprogramma’ Het opiossend

vermogen is daarmee negatief

Opiossend

vermogen

Overige

effecten

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen en

risico s

Robuust

heid

Meer helderheid

en gebruik

gebiedsplan

0 0 0

Gebiedsplan art

6d koppelen aan

Deltaprogramma
0 0 0 0 0

6e

Weging en beoordeling
Het voorstel om de bedoeling van het gebiedsplan te verhelderen en meer gebruik te maken van

het gebiedsplan als gecoordineerde vergunningverlening is kansrijk Het voorstel heeft opiossend

vermogen meer duidelijk en initiatieven mogelijk maken door een integrale gebiedsgericht aanpak

De nadelen ten aanzien van de praktische uitvoerbaarheid toepassing gebiedsplan vraagt inzet

van overheden en is complex en tijdrovend zijn opiosbaar door een gefaseerde aanpak begin in

gebieden waar nu meerdere initiatieven spelen en tevens een kwestie van taak en rolopvatting

van de betreffende overheid Een proactieve inzet van overheden ligt het meest voor de hand

wanneer ontwikkelingen bijdragen aan lokale regionale of provincials belangen

Het voorstel om het gebiedsplan en artikel 6d te koppelen aan het Deltaprogramma heeft geen

overal geen positief opiossend vermogen voor knelpunten wel verheldering van de intentie maar
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tevens een inperking van de mogelijkheden om een gebiedsplan toe te passen Om deze reden

wordt het niet kansrijk geacht

Inschatting van het draagviak

Lokale overheden lijken kansen te zien in het gebruik van het gebiedsplan als middel om via een

integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen en waterveiligheid maatschappelijk gewenste

initiatieven binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid mogelijk te maken Bij provincies is

het draagviak ook afhankelijk van hun rol en taakopvatting ook ten aanzien van

waterveiligheid en de in de praktijk ervaren complexiteit Rijkswaterstaat is soms terughoudender

vanwege de gevraagde tijdsinzet van hun kant

Het ministerie van lenM en RWS zien voordelen in het koppelen van het gebiedsplan en artikel 6d

aan het Deltaprogramma artikel 6e vanwege de duidelijkheid die dit opievert over de bedoeling

van artikel 6d grootschalige ontwikkelingen en clustering van activiteiten Vanwege de

beperktere mogelijkheden om met het instrument’ gebiedsplan te werken namelijk alleen via het

Deltaprogramma zullen de stakeholders naarverwachting geen voorstander van dit voorstel zijn

In het advies is het voorstel opgenomen om de bedoeling van het gebiedsplan te verhelderen en

meer gebruik te maken van gebiedsplan als gecodrdineerde vergunningverlening met een pro

actievere rol van de overheden
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4 3 Aanpassingsvoorstel A3 Status beleid en beleidsuitwerkingen

Aanpassingsvoorstel evaluatie minder strikte toepassing van de beleidsuitwerkingen in de

praktijk

4 3 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

Naast de juridische documenten Beleidsbrief beleidsregels en kaarten zijn er een aantal

publicaties die ondersteuning bieden bij de toepassing van de Beleidsiijn in de praktijk de

handreiking het rivierkundig beoordelingskader en de werkafspraken In de praktijk moeten veel

documenten worden geraadpleegd alvorens er duideiijkheid is over de toelaatbaarheid

Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat deze beleidsuitwerkingen 1 een strakke en behoudende

uitwerking kennen die 2 ook in de praktijk strikt wordt gehanteerd vanuit de wens om consistent te

willen zijn denk aan definities van tijdelijkheid omvang van kieine ingrepen etc De ervaring is

dat er hierdoor weinig afwegingsruimte maatwerk bij de vergunningverlening mogelijk is Het feit

dat de betreffende documenten zoals de handreiking en werkafspraken een andere status

hebben een vergunningverlener kan gemotiveerd afwijken maar wel in aile gevaiien strikt worden

gehandhaafd stuit bij diverse respondenfen op weerstand De beleidsuitwerkingen lijken daarmee

in de praktijk een formeel onderdeel te zijn geworden van de beieidsregels

Daarnaast blijkt in de praktijk de Bgr al dan niet samen met de handreiking meestal niet

voldoende duideiijkheid te bieden aan initiatiefnemers over de voorwaarden waaraan een activiteit

most voldoen om een vergunning op grond van de Waterwet te krijgen Voor initiatiefnemers is

daarbij de veelheid aan documenten onoverzichtelijk

4 3 2 Aanpassingsvoorstel

Verheldering in ordening en status onderdelen Bgr

Het voorstei is om een scherper en helder onderscheid te gaan maken tussen dat wat formeel

geldt als nadere invulling van de belangenafweging in het kader van de vergunningverlening van

de minister op grond van de Waterwet beleidsregels en de uitleg en afspraken over de

toepassing daarvan voor de externe en interne uitvoeringspraktijk Daarbij wordt het uitgangspunt

gehanteerd dat uitleg en afspraken niet mogen leiden totaanvulling of aanscherping van de

beleidsregels

In essentie is het voorstei een scherper onderscheid en toepassing van de volgende driedeling

1 Beleidsregels inclusief officiele toelichting daarop in Stcrt juridisch bindend voor

vergunningverlening door minister en richting derden

2 Uitleg van de beleidsregels voor de toepassing in de praktijk externe uitvoeringspraktijk

initiatiefnemers adviseurs andere bevoegde gezagen die toepassing geven aan de Bgr
zoals huidige handreiking

3 Afspraken intern werkend voor zover nodig bijvoorbeeld over eenduidige toepassingen

interpretaties etc
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Als we kijken naar de huidige onderdelen betekent dit voorstel concreet

a Onderdelen 2 uitleg en 3 interne afspraken niet meer ‘1 op 1’ gebruiktzullen worden ter

motivering van een besluit de argumenten voor een besluit worden gebaseerd op de

beleidsregels en toelichting Dit biedt de mogelijkheid om op dit niveau maatwerk te leveren

per situatie bekijken of uitleg en afspraken passen bij de situatie of dat binnen de regels van

de Bgrook een andere invulling passend is

b Vertaling van de huidige of nieuwe beleidsbrief in beleidsregels dan wel in de toelichting ten

behoeve van de overzichtelijkheid

c Onderdelen van de handreiking RBK en werkafspraken die invulling geven aan de

belangenafweging in het kader van de vergunningverlening “verheven” tot beleidsregel of

toelichting mede op basis van keuzes in andere aanpassingsvoorstellen

N B deze documenten behouden daarnaast hun eigenstandige betekenis bijvoorbeeld het

gebruikvan de modellen in het RBK ter onderbouwing van vergunningaanvragen

Er zijn andere voorstellen opgenomen om verschillende punten uit de beleidsuitwerkingen minder

behoudend toe te passen B1 tm B4} De uiteindelijke keuzes op deze punten krijgen dan ook een

plek in de Beleidsregels of de toelichting daarop 1 document

BeleidsbriefAanpassing nodig

van

Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Verheldering

ordening en status

onderdelen Bgr

X X X

4 3 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Een overzichtelijk en scherper ‘stelsel van Bgr documenten’ met heldere afspraken over welke

documenten de grondslag vormen voor de motivering van de toelaatbaarheid de

vergunningverlening zal de duidelijkheid het begrip en de uitlegbaarheid van de uitvoering van

de Bgr vergroten Initiatiefnemers kunnen zelf op basis van de beleidsregels en toelichting een

beeld vormen van de mogelijke toelaatbaarheid van hun initiatlef duidelijkheid overde eisen

Door de uitleg handreiking en overige interne afspraken als leidraad te beschouwen ontstaat er

binnen de doelen en kaders van de Bgr enige ruimte voor maatwerk Daarbij is er wel een

spanningsveld tussen duidelijkheid en rechtszekerheid enerzijds en flexibiliteit maatwerk

anderzijds Dit voorstel probeert hier de middenweg in te zoeken door meer helderheid te bieden in

de beleidsregels en toelichting en door de onderliggende uitleg en afspraken niet strikt toe te

passen
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Er zijn geen significante voor en nadelen op het gebied van praktische uitvoering {de gevraagde

inzet om de documenten aan te passen is overzichtelijk Ten aanzien van de juridische aspecten

zal er een consistenter en overzichtelijker juridisch geheel ontstaat Mogelijk dat de nieuwe

werkwijze de eerste jaren kan leiden een grotere kans op juridische procedures doordat er minder

uniformiteit is bij de toepassing van de beleidsregeis Het voorstel is robuust doordat zij aan sluit bij

achtergronden van de Omgevingswet eenvoud en overzichtelijkheid in regeis afwegingsruimte
binnen algemene regels doelen

Opiossend Praktische

vermogen uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen en

risico s

Robuust Overige

effectenheid

H
Verheldering

ordening en

status

□nderdelen Bgr

0 0 0

Wegtng en beoordeiing

Het voorstei heeft opiossend vermogen en positief effecten op juridische aspecten en robuustheid

De gesignaleerde juridische risico’s worden als acceptabei beschouwd ook omdat zij passen

binnen de huidige tijdsgeest zoals die van de aanstaande Omgevingswet

Inschatting van het draagviak

Gezien de positieve reacties lijkt er draagviak voor het voorstel om de onderdelen van de Bgr

overzichtelijker te maken en de status te verhelderen De roep om maatwerk bij lokale regionale

overheden en initiatiefnemers is groot De vergunningverleners van RWS lijken wisselender te

staan tegenoverdit voorstel sommige benadrukken hierbij het belang van uniformiteit en de

hiermee samenhangende duidelijkheid

In het advies is met aanscherpingen voorgesteld de verheldering van de ordening en status van de

onderdelen Bgr ult te voeren
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4 4 Aanpassingsvoorstel B1 Definitie ‘kleine activiteit’

Aanpassingsvoorstel evaluatie verruiming definitie ‘kieine activiteit’

4 4 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

De interpretatie van een aantal begrippen in de beleidsuitwerkingen handreiking werkafspraken

etc sluit in de praktijk vaak nietaan bij de beleving en belangen van initiatiefnemers en

lokale regionale overheden ‘te strikte interpretatie } Een strikte interpretatie beperkt de

mogelijkheden voor relatief kleinschalige regionaal en lokaal gewenste initiatieven dit geldt onder

andere voor de invulling van het begrip ‘kleine activiteit

4 4 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Slopen van bebouwing en vervangen voor nieuwbouw formeel reguleren

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

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

van interne werkafspraken binnen RWS deze mogeiijkheid al geboden

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

voor nieuwbouw is toegestaan door het opnemen van een nieuw onderdeel onder artikel 3 Daarbij
wordt de voorwaarde gesteld dat in het stroomvoerend regime geen omzetting mag plaatsvinden

van een riviergebonden functie naar een niet riviergebonden functie Een functiewijziging binnen

deze twee categorieen kan wel i t t de huidige werkafspraak omdat dit vanuit waterveiligheid niet

relevant is Een gemeente kan in haar bestemmingsplan aangeven welke functies

gewenst mogelijk zijn Hierbij wordt ook geadviseerd om het begrip Bebouwing nader te definieren

en hierbij aan te sluiten bij de nieuwe Omgevingswet

N B Indien een initiatiefnemer onder artikei 3a nog de mogeiijkheid heeft om 10 uit te breiden

dan is in die situatie vervangen voor nieuwbouw mogeiijk tot 110 van het volume en

geprojecteerde oppervlakte van de bestaande bebouwing

Voorstel 2 Vereenvoudigen 10 regeling voor eenmalige uitbreiding van bebouwing
In de handreiking van de Bgr inciusief bijiage worden aangegeven op weike wijze de 10

regeling wordt getoetst Het voorstel is deze toetsing te vereenvoudigen door

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

eigenaar {in plaats van 10 per perceel of bouwblok

• De 10 alleen te berekenen voor het bebouwingsvolume en niet tevens op het oppervlakte

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

naar niet riviergebonden functie in stroomvoerend regime plaatsvindt
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Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Nieuwbouw formeel

reguleren

X X

10 regaling

vereenvoudigen

X

4 4 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

De voorsteiien verruimen de wijze waarop kieine activiteiten gereaiiseerd kunnen worden meer

flexibiliteit ten aanzien van vorm en inhoud Hierdoor zal meer ruimte ontstaan voor kieinschaiige

aanpassingen van bestaande activiteiten bijvoorbeeid de mogelijkheid om de bedrijfsvoering te

vernieuwen of nieuwe activiteiten te ontpiooien Het verruimen van de mogeiijkheden binnen de

bestaande randvoorwaarden voor waterveiiigheid komt tevens ten goeden aan het draagviak en

begrip voor de Bgr afname van ervaren striktheid

Een praktisch bezwaar bij het vereenvoudigen van de 10 regeiing voor uitbreiding van bestaande

bebouwing is het feit dat voor de toetsing luchtfoto’s uit 1997 worden gebruikt waarop alieen het

opperviak te zien is Potentieel risico is een toename van kapitaaiintensief vermogen en

evacuatiedruk in het rivierbed doordat erfunctiewijzigingen toegestaan worden Daarnaast is er in

combinatie is er in een situatie waarbij sprake is van ‘sloop en nieuwbouw een potentieel negatief
effect op het bergend vermogen door een aangepaste bouwvorm met meer volume beneden de

maatgevende hoogwaterstand

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenheiden

risico’s

0 0 0 0Nieuwbouw

formeei reguleren

0 0 010 regeiing

vereenvoudigen

Weging en beoordeiing

De voorgestelde aanpassingen zijn kansrijk Zij bieden opiossend vermogen en de praktische

uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid zijn goed Het gesignaleerde risico van

kapitaalintensivering is naar verwachting kiein omdat het voorstel betrekking blijft hebben op

kieinschaiige initiatieven en eenmaiige uitbreiding van bestaande bedrijven Bovendien is het

tegengaan van kapitaalintensivering geen doel of uitgangspunt van de Bgr Omdat een initiatief ook
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moet voldoen aan artikel 7c zodanige uitvoering van de activiteit dat de afname van het bergend

vermogen zo gering mogelijk is is het risico op een afname van het bergend vermogen kiein

Inschatting van het draagviak

Op basis van de positieve readies tijdens de sessies op beide voorstelien voor het verruimen van

de invuiling van het begrip kieine activiteit’ is er naar verwachting draagviak voor dit voorstel

Rijkswaterstaat waarschuwt daarbij wel voor het risico van een toename van kapitaal intensief

vermogen waardoor er meereisen komen ten aanzien van evacuatie met bijbehorende

maatregelen

In het advies is opgenomen beide voorstelien voor aanpassing van de definitie kieine activiteit op

te nemen in de beleidsregels en onderliggende documenten
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4 5 Aanpassingsvoorstel B2 Definitie ‘tijdelijkheid’

Aanpassingsvoorstel evaluatie Verruimen van begrippen en definities in

beleidsuitwerkingen verruiming definitie ‘tijdelijkheid’

4 5 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

De interpretatie van een aantal begrippen in de beleidsuitwerkingen handreiking werkafspraken

etc sluit in de praktijk vaak niet aan bij de beleving en belangen van initiatiefnemers en

lokale regionale overheden te strikte interpretatie’ Een strikte interpretatie beperkt de

mogelijkheden voor relatief kleinschalige regionaal en lokaal gewenste initiatieven Dit geldt onder

meer voor de definitie van wat onder een ‘tijdelijke’ activiteit wordt verstaan

De huidige definitie gaat uit van seizoensgebondenheid of eenmaligheid waarbij de vergunning

voor een of enkele jaren wordt afgegeven Initiatiefnemers wensen een interpretatie waarbij wordt

gedacht aan het toelaten van activiteiten zolang deze geen problemen voor de waterveiligheid

opieveren en gemakkelijk te verwijderen zijn {bij dreigend hoogwater en of gebruik van het gebied
voor veiligheidsmaatregelen

’

4 5 2 Aanpassingsvoorstel

Vanuit de gedachte ‘dat activiteiten worden toegelaten zolang deze geen problemen voor de

waterveiligheid opieveren en gemakkelijk te verwijderen zijn’ zijn de volgende voorstellen

denkbaar

Voorstel 1 Seizoensgebonden vergunning duur van aanwezigheid verruimen

Bij seizoensgebonden vergunningen wordt een vergunning verleend voor een periode van

maximaal een laagwater seizoen 1 april t m 1 oktober Bouwwerken e d moeten tijdens het

hoogwaterseizoen verwijderd worden bijvoorbeeld bij campings

Voorstel is om tijdelijke activiteiten voor een langere tijdelijke duur onder beperking toe te staan

Feitelijk is er vaak pas een belemmering voor de hoogwaterveiligheid bij extreem hoge afvoeren

Zo vormt een beperkte opstuwende werking van een activiteit tijdens een normaal hoogwater geen

hoogwaterveiligheidsrisico Het voorstel betreft om een voorwaarde op te nemen dat de

initiatiefnemereen activiteit bij een bepaalde gemeten maximale afvoer bij de landsgrens moet

verwijderen Onder deze afspraken zou de duur van een tijdelijkheid van een activiteit langer

kunnen zijn dan een laagwaterseizoen

Er kan gedacht worden aan met de Rijn als voorbeeld

a Verwijderen bij een gemeten van afvoer van ca 5 000 ^ 6 000 m3 sec Tot die afvoer zijn de

meest locaties nog goed bereikbaar Een dergelijke afvoer wordt jaarlijks overschreden gemiddeld
10 a 15 dagen per jaar In principe kan deze afvoer ook in de herfst optreden echter regelmatig

treed deze afvoer pas op in februari maart Dit betekent een verlenging van het seizoen voor de

betreffende activiteit
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b Verwijderen bij een gemeten afvoer van 8 000 mS sec bij Lobith Initiatiefnemers hebben dan

enkele dagen de tijd voor het verwijderen van de activiteiten vanaf ongeveer 10 000 m3 is het uit

oogpunt van veiligheid en schade gewenst dat activiteiten weg zijn Deze afvoer heeft een

herhalingstijd van eens per 4 jaar

Overigens is een goede voorspeling van de uiteindelijk optredende maximale afvoer de hoogte

van een afvoergolf mogelijk in de orde van circa 5 dagen

Voorstel 2 Tijdelijke vergunning voor meer activiteiten permanente aanwezigheid toestaan

en daarbij de looptijd van de tijdelijke vergunning uitbreiden naar 10 20 jaar

Dit voorstel voorziet er in dat activiteiten die nu vanwege een feitelijke belemmering voor

toekomstige rivierverruiming niet vergunbaar zijn wel toelaatbaar worden zolang er geen feitelijke

claim voor toekomstige rivierverruiming op een uiterwaard of gebied ligtof de rivierverruiming pas

over tientallen jaren plaatsvindt Een vergunningsduur van 10 20 jaar doet recht aan het eventuele

businessplan of benodigde investering van de initiatiefnemer Bij een tussentijdse

heroverwegingsprocedure om de bijvoorbeeld 5 jaar door initiatiefnemer of door bevoegd gezag

kan de vergunningsduur verlengd of na looptijd beeindigd worden Een vergunning zou op deze

manier na de tijdelijke looptijd besindigd kunnen worden als gebied ingezet dient te worden

waterveiligheidsmaatregelen De ontwikkelingen moeten wel blijven voldoen aan de voorwaarde

datde eventuele waterstandsverhoging of afname van bergend vermogen zo gering mogelijk is En

geldt de voorwaarde dat de vergunde zaken na verstrijken van de termijn worden verwijderd door

de vergunninghouder

BeleidsbriefAanpassing nodig

van

Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Seizoensgebonden

vergunning

verlengen

X

Mogelijkheden

tijdelijke vergunning

uitbreiden

X X

4 5 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Voorstel 1 Seizoensgebonden vergunning verlengen

Het voorstel heeft in beperkte mate opiossend vermogen doordat er lets meer ruimte ontstaat voor

tijdelijke activiteiten een ervaren knelpunt waarmee tevens de uitlegbaarheid van de Bgr wordt

vergroot
“

zolang ergeen actuele problemen zijn voor de waterveiligheid mag lets Een camping
kan bijvoorbeeld zijn activiteiten langer uitvoeren of hoeft niet ieder seizoen alle bouwwerken te

verwijderen verbetering van de bedrijfsmatigheid Het opiossend vermogen hangt echter wel sterk

af van de gekozen maximale afvoer Een afvoer waarbij bouwwerken e d nog goed te verwijderen
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zijn ligt voor de hand maar hierbij moeten activiteiten gemiddeld nog wel jaarlijks worden

verwijderd

Op het gebied van de praktische uitvoering is een nadeel van het voorstel dat dit een toename

betekent van de uitvoeringslast bij Rijkswaterstaat Daarnaast geldt hoe hogere de maximale

afvoer waarbij activiteiten verwijderd moeten worden geldt des te slechter de verwijdering nog

praktisch uitvoerbaar is bijvoorbeeld doordat toegangswegen al niet meer bereikbaar zijn Daarbij

kan het niet tijdig verwijderen van activiteiten leiden tot schade voor anderen in het rivierbed

Voorstel 2 Tijdelijke vergunning uitbreiden

Het verruimen van de mogelijkheden om met een tijdelijke vergunning te werken biedt meer ruimte

voor tijdelijke activiteiten en vergroot de uitlegbaarheid “zolang ergeen actuele problemen zijn

voor de waterveiligheid mag lets” Het heeft daarmee opiossend vermogen voor ervaren

knelpunten Bijvoorbeeld een woonboot kan in het rivierbed gelegen zijn voor een afgesproken

periode {voorstel 2 Of meer recreatieve activiteiten in de uiterwaarden bijvoorbeeld

voorzieningen rond zwemplassen zijn voor een tijdelijke periode van 10 ^ 20 jaar toelaatbaar De

uitlegbaarheid van de Bgr kan wel onder druk komen te staan doordat er voor tijdelijke activiteiten

geen functietoets geldt

Het voor een periode van 10 a 20 jaar toelaatbaar maken van activiteiten die nu vanwege een

feitelijke belemmering niet vergunbaar zijn leidt tot een tijdelijke afname van de afvoer en

bergingscapaciteit Dit is een risico voor waterveiligheid want elk jaar is er dezelfde kans op

hoogwater Hoewel het voorstel juridisch mogelijk is is er daarnaast een risico dat activiteiten een

permanent karakter krijgen waarbij bestuurlijke stevigheid nodig is indien verwijderen van

activiteiten uit oogpunt van waterveiligheid nodig is denk aan discussies over permanente

bewoning van recreatiewoningen Een overig effect is dat een toename van mogelijkheden voor

niet riviergebonden functies ten kosten kan gaan van de mogelijkheden ruimte voor

riviergebonden functies

Juridische grondslag voor ‘tijdelijkheid’
Art 6 20 lid 1 Waterwet biedt de mogelijkheid om beperkingen aan de watervergunning te

verbinden waaronder beperkingen in de tijd Dit biedt dus de algemene wettelijke grondslag voor

tijdelijke vergunningen ook voor watervergunningen voor activiteiten in het rivierbed waarbij

getoetst wordt aan de Bgr In de toelichting op artikel 6 20 Waterwet wordt niet gesproken over een

maximaie termijn Als we kijken naar de Wabo artikel 2 23 dan is er ook voor

omgevingsvergunningen een grondslag voor het verlenen van een vergunning voor een aflopende
activiteit tijdelijk bouwerk De ‘tijdelijkheid’ is in de Wabo beter geregeld door aan een aflopende
activiteit ook een herstelplicht te koppelen De Waterwet en de Wabo zullen allebei onderdeel

worden van het wettelijk stelsel van de Omgevingswet Dit biedt de gelegenheid om de

voorwaarden met betrekking tot tijdelijkheid te harmoniseren
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Oplossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0 0 n0Seizoengebonden

vergunning

verlengen

0Mogelijkheden

tijdelijke

vergunning

uitbreiden

Weging en beoordeling
Het verlengen van de seizoensgebonden vergunning is niet kansrijk vanwege het beperkte

opiossende vermogen mede in verhouding tot de negatieve aspecten ten aanzien van de

praktische uitvoerbaarheid

Het huidige voorstel voor het verruimen van de mogelijkheden om met een tijdelijke vergunning

van 10 ^ 20 jaar te werken is niet kansrijk Het voorstel biedt te veel de mogelijkheid om het

huidige afwegingskader te ‘omzeilen’ met bijbehorende negatieve effecten op waterveiligheid en

uitlegbaarheid

Inschatting van het draagviak

Het principe van ‘tijdelijk ruimtegebruik’ in het rivierbed lijkt in het algemeen positief te worden

ontvangen Bij de huidige voorstellen zien diverse partijen echter bezwaren Riviergebonden
functies zijn mogelijk tegen dit voorstel omdat het de ontwikkelings mogelijkheden voor de

riviergebonden activiteiten kan beperken Rijkswaterstaat noemt de praktische uitvoerbaarheid en

risico’s voor de waterveiligheid als een bezwaar bij de huidige voorstellen

In het advies zijn de voorstellen om het begrip tijdelijkheid te verruimen niet opgenomen Er wordt

wel aanbevolen om een juridische studie te doen near tijdelijkheid waarbij onderandere wordt

gekeken of het verruimen van tijdelijkheid gekoppeld kan worden aan de algemene voorwaarden

artikel 7b over feitelijke belemmering
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4 6 Aanpassingsvoorstel B3 Groot openbaar belang

Aanpassingsvoorstel evaluatie Verruimen van begrippen en definities in

beleidsuitwerkingen betrekken regionale lokale belangen in ‘groot openbaar beiang’

Korte typering ervaren kneipunt4 6 1

De interpretatie van een aantal begrippen in de beleidsuitwerkingen handreiking werkafspraken

etc sluit in de praktijk vaak niet aan bij de beleving en belangen van initiatiefnemers en

lokale regionale overheden te strikte interpretatie’ Zo is er een wens dat ook lokale en regionale

belangen in de afweging over toelaatbarheid van ‘groot openbaar belang kunnen zijn

Aanpassingsvoorstel4 6 2

Onderde huidige regels kunnen lokale en regionale belangen in beginsel hetgewicht “groot

openbaar belang” krijgen zoals mobiliteit en bereikbaarheid In de praktijk is dit echter bij

betrokkenen veelal niet bekend en wordtdit zeerzelden toegepast

Het voorstel betreft om artikel 7a over groot openbaar belang zodanig uit te breiden dat het

duidelijk wordt dat nnet groot openbaar belang zowel nationaal regionaal en lokaal belang wordt

bedoeld
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X

4 6 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Het voorstel vergroot de duidelijkheid over de toepasbaarheid van het begrip ‘openbaar belang’ en

biedt daarmee kansen om dit begrip indien gerechtvaardigd vaker toe te passen en of

discussies hierover te verkorten Zo zal bijvoorbeeld eerder overeenstemming zijn over het

openbaar belang van een snelfietspad voorde regionale bereikbaarheid Er is juridische gezien
echter geen sprake van een verruiming van de toelaatbaarheid van activiteiten alleen

verheldering

Er is een risico dat op lokaal regionaal niveau ontwikkelingen eerder of vaker als openbaar belang

worden aangemerkt waardoor er veel discussies of juridische procedures ontstaan

Eindrapport53

206208 0021



Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

Opiossend

vermogen

Overige

effecten

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Karisen Robuust

heiden

risico’s
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Weging en beoordeling

Het voorstel is kansrijk omdat zij leidt tot meer duidelijkheid Voor de uitlegbaarheid is het van

belang dat helder blijft dat ontwikkelingen een substantiele maatschappelijke impact moeten

hebben om van openbaar belang te zijn

Inschatting van het draagviak

Belangenorganisaties en lokale regionale overheden zijn naar verwachting positief over het

expliciteren dat ook lokale en regionale belangen van groot openbaar belang kunnen zijn

Rijkswaterstaat wijst op het risico dat lange termijn waterveiligheidsbelang op lokaal regionaal
niveau onvoldoende of minder gewicht krijgt t o v korte termijn ruimtelijk economische belangen

In het advies is opgenomen om de begrippen nationaal regionaal en lokale aard op te nemen

in de toelichting van de beleidsregels
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4 7 Aanpassingsvoorstel B4 Zo gering mogelijke waterstandsverhoging

Aanpassingsvoorstel evaluatie Verruimen van begrippen en definities in

beleidsuitwerkingen verruiming definitie ‘zo gering mogelijke waterstandsverhoging’

4 7 1 Korte typering ervaren knelpunt

Bij de rivierkundige toetsing van een initiatief wordt de eis gesteld dat de waterstandsverhoging zo

gering mogelijk moet zijn vrijwel tot nul gereduceerd en het resterende waterstandeffect tot 0

gecompenseerd moet worden met een marge van 1 mm Partijen ervaren dit als een zeer

stringente eis en men begrijpt veelal niet waarom deze eis uit oogpunt van waterveiligheid zo

stringent zou moeten zijn

4 7 2 Aanpass i ngsvoorstel

Bij het formuleren van aanpassingsvoorstellen is gezocht naar mogelijkheden om een gering
waterstandseffect toe te staan zonder daarbij in te boeten op waterveiligheid

Voorstel 1 Gebruik beschikbaar overruimte in afweging waterstandseffect

Het voorstel betreft het benutten van de mogelijke overruimte in de dijkhoogte bij de beoordeling

van het toelaatbare waterstandseffect Indien er overruimte aanwezig is of anders geformuleerd

zolang de huidige lokale maatgevende waterstand niet de lokale waterstand die hoort bij de

vigerende veiligheidsnorm overschrijdt kan een groter gering waterstandseffect tot een bepaald

maximum bijvoorbeeld maximaal 5 mm toegestaan worden Hiermee wordt de afweging van

geringe waterstandsverhoging meer locatiespecifiek het toelaatbare waterstandseffect is

afhankelijk van de lokaal aanwezige overruimte

Voorstel 2 Toets het effect van de waterstandsverhoging op de waterveiligheid van de dijk

Bij de toetsing van een dijk wordt beoordeeld of de dijkhoogte en de dijkstabiliteit nog voldoet aan

de normfrequentie van de dijk Voorstel is om het voldoen aan de normfrequentie op gebied van

benodigde dijkhoogte en dijkstabiliteit te betrekken in de afweging van het toelaatbare

waterstandseffect Indien de uitkomst van de toetsingscriteria niet wijzigt ten gevolge van het

optredende waterstandseffect ofwel de dijkhoogte en stabiliteit blijven voldoen aan de

normfrequentie wordt een groter gering waterstandseffect toegestaan Dit kan bijvoorbeeld aan

de orde zijn als de waterstand ten opzichte van de andere factoren een marginals rol speelt Ook

met dit voorstel wordt de afweging van geringe waterstandsverhoging meer locatiespecifiek het

toelaatbare waterstandseffect is afhankelijk van de lokale situatie van de dijk

Voorstel 3 Toets van waterstandseffect aan de bandijk in plaats van op de as van de rivier

Het voorstel betreft om in de toetsing niet te beoordelen op de maximale waterstandsverhoging in

de as van de rivier maar aan de maximale waterstandsverhoging aan de bandijk aan beide zijden
van de rivier De locatie die uiteindelijk voor hoogwaterveiligheid het meest van belang is

Aandachtspunt Dit voorstel kan ook tot minder ruimte voor ingrepen leiden Ingrepen die dichter

aan de bandijk dan aan zomerbed zijn gelegen kunnen hierdoor mogelijk juist minder ruimte

krijgen voor ontwikkelingen N B Gaandeweg het traject is duidelijk geworden dat in de huidige

praktijk reeds getoetst wordt op de as en de bandijk
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4 7 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van de criteria

Voorstellen 1 en 2 toetsing acceptabel waterstandseffect op basis van beschikbare overruimte of

de waterveiligheid van de dijk

De voorstellen hebben opiossend vermogen doordat eisen die worden gesteld aan initiatieven die

in principe toelaatbaar iets versoepeld worden kunnen sommige activiteiten eenvoudiger worden

gerealiseerd Zo wordt de compensatie opgave voor initiatieven beperkter van omvang Daarbij

kan worden gedacht aan uitbreiding van bestaande activiteiten bijvoorbeeld een goifcomplex of

een betere landschappelijke inpassing van initiatieven Deze voorstellen zouden ook betekenen dat

binnen een gebiedsplan niet meer overal bij ieder afzonderlijk initiatief aan de eis van ‘lokaal

waterstandneutraar voldoen hoeft te worden waardoor eerder een gebiedsplan kan worden

gemaakt dat voldoet aan de eisen met nog steeds per saldo meer ruimte voor de rivier

bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling

Een toetsing van het toelaatbare waterstandseffect vraagt om betrokkenheid van de dijkbeheerder
waardoor in de beoordeling van de vergunning meer afstemming nodig is nadeel voor de

praktische uitvoering Daarnaast zal de toetsing complexer worden ook gezien de nieuwe

normering waarbij in de normering meerdere waterstanden zijn betrokken en overruimte geen

eenduidig begrip meer is Grootste nadeel van de voorstellen is gelegen in de risico’s voor

waterveiligheid bij toepassing van deze voorstelien treedt er lokaai een waterstandsverhogende

effect op afname van de afvoer en bergingscapaciteit van water Dit verkort de ievensduur van het

riviersysteem en de dijken zo zijn eerder nieuwe dijkversterkingen nodig met bijbehorende
kosten Bovendien staat de uitlegbaarheid onder druk doordat ruimte die door middel van

maatregelen dijkversterking of rivierverruiming is gecreSerd voor waterveiligheid wordt benut voor

andere ontwikkeien terwiji deze op lange termijn nodig kan zijn voor waterveiligheid Ievensduur

van het riviersysteem verkort
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Voorstet 3 toetsing waterstandseffecten aan de bandijk in plaats van as van de rivier

Bij het voorstel om het waterstandseffect alleen te toetsen op de bandijk met nog steeds de eis

dat deze het effect tot nul gereduceerd moet worden is het opiossend vermogen afhankelijk van

de lokale situatie toetsing aan de bandijk kan ook tot een strengere eis leiden
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■Si
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de dijk
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waterstandseffect
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Weging en beoordeling
De voorstellen om te toetsen op beschikbare overruimte of waterveiligheid van de dijkzijn niet

kansrijk Ondanks dat zij meer ruimte bieden voor initiatieven waarbij de ‘korte termijn

waterveiligheid’ niet geschaad wordt de waterkeringen blijven voldoen aan de normering is de

lange termijn waterveiligheid in geding doordat er sprake is van een afname van de afvoer en

bergingscapaciteit in het riviersysteem en wordt de levensduur van riviersysteem en dijken verkort

De voorstellen voldoen daarmee niet aan de huidige doelstelling van de Bgr dat er geen afname

van de afvoer en bergingscapaciteit mag optreden

Het voorstel om het waterstandseffect alleen te toetsen op de bandijk is niet kansrijk omdat zij

onvoldoende opiossend vermogen heeft

Inschatting van hetdraagviak

Initiatiefnemers van activiteiten in het rivierbed en sommige lokale regionale overheden zullen

naar verwachting positief staan tegenover voorstellen die een groter waterstandseffect dan de

huidige 0 1 cm toelaatbaar maken omdat hierdoor meer ruimte ontstaat voor ontwikkelingen Met

name het ministerie van lenM Rijkswaterstaat de waterschappen dijkbeheerders en

riviergebonden functies zoals scheepvaart wijzen op de nadelen van deze voorstellen de risico’s

voor waterveiligheid de vrees voor een te grote toename aan ruimtelijke ontwikkelingen in het

rivierengebied en toename van complexiteit in de uitvoering vraagt intensievere betrokkenheid

waterschap Ook voor de waterschappen kan hun betrokkenheid bij de vergunningverlening een

bezwaar zijn bij dit voorstel

In het advies is opgenomen deze voorstellen voor verruiming van het toetaatbare waterstandseffect

niet te implementeren in de Bgr
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4 8 Aanpassingsvoorstel B5 Integrale rivierverruiming

Aanpassingsvoorstel evaluatie Aanpassing van omschrijving over PKB Ruimte voorde

Rivier

4 8 1 Korte typering ervaren knelpunt
Tot voor kort werden de algemene voorwaarden van de Bgr ook toegepast bij de toetsing van

buitendijkse dijkversterkingsmaatregeien Dit leidde tot een discussie over de compensatieplicht

voor ontwikkelingen die worden meegenomen in het ontwerp zoals fietspaden etc Nieuw inzicht

is echter dat dijkversterkingen niet worden getoetst aan de Beleidslijn Grote Rivieren en de

werkafspraken hierover niet van toepassing zijn Dit betekent dat het knelpunt zoals naar voren

gekomen in de evaluatie in relatie tot de Bgr is komen te vervallen Overigens geldt er nog wel een

compensatieplicht voor dijkversterkingen op basis van het Waterbesluit

Onderstaand aanpassingsvoorstel betreft nog wel een actualisatie van het artikel over de PKB

Ruimte voor de Rivier naar rivierverruimende maatregelen in het kader van het Deltaprogramma

4 8 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Integraal rivierveruimingsplannen uit ontwikkelingsspoor blijven ontzien van

compensatieplicht

Het concrete voorstel is het artikel 6e over PKB Ruimte voor de Rivier uit te breiden met

rivierverruimende maatregelen die onderdeel uitmaken van het Deltaplan Waterveiligheid

De beleidslijn grote rivieren vormt samen met de maatregelen uit het Deltaplan Waterveiligheid
HWBP en rivierverruiming de uitwerking van de samenhangende beleidsinzet om te zorgen voor

een veilige afvoer en berging van rivierwater onder normale en onder maatgevende

hoogwaterstanden In deze programma’s wordt een brede en gedegen afweging gemaakt op welke

wijze de benodigde opgave voor waterveiligheid gerealiseerd wordt Hierbij geldt de beleidsambitie

om bij het treffen van maatregelen ook mogelijkheden te benutten om de ruimtelijke kwaliteit te

verbeteren of andere ingrepen te laten meekoppelen Het voorstel is om na een dergelijke integrale

aanpak die mede bijdraagt aan draagviak voor waterveiligheidsmaatregelen het integrale plan

voor het rivierbed uit te sluiten van de compensatieplicht Activiteiten die behoren tot integrale

plannen en binnen dat kader zijn beoordeeld en afgewogen moeten daarna niet nog eens als

zelfstandige activiteit en op detailniveau worden afgewogen Bij RvR en Deltaprogramma is l M en

RWS als rivlerbeheerder in voldoende mate betrokken om de rivierkundige aspecten te borgen
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4 8 3 Beoordeling van hetaanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Het voorstel heeft opiossend vermogen in die zin dat de huidige tekst van de Bgr wordt

geactualiseerd zodat de beleidsmatige wens om meekoppelkansen bij uitvoering van het Deltaplan

te realiseren wordt ondersteund Het voorstel biedt de mogelijkheid om in het ontwikkelingsspoor

integrals plannen te maken bijvoorbeeld door natuurontwikkeling mee te nemen bij

rivierverruimingsprojecten

Er zijn geen andere voor of nadelen gesignaleerd
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Weging en beoordeling

Het voorstel is kansrijk doordat zij zorgt voor afstemming tussen het beheerspoor van de Bgr en

het ontwikkelingsspoor van het Deltaprogramma

Inschatting van hetdraagviak

Aangezien hier sprake is van een actualisatie van de huidige Bgr kan dit voorstel naar verwachting

op draagviak rekenen bij alle stakeholders

In het advtes is opgenomen deze actualisatie van artikel 6® in de Bgr op te nemen
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4 9 Aanpassingsvoorstel B6 Toetsing op gebieds of riviertakniveau

Meer mogelijkheden voor toetsing op gebieds of riviertakniveau groter gebied betrekken in

toetsing activiteit op specifieke locatie

4 9 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

Bij de rivierkundige toetsing van een initiatief wordt de eis gesteid dat de waterstandsverhoging zo

gering mogelijk moet zijn vrijwei tot nul gereduceerd en het resterende waterstandeffect tot 0

gecompenseerd moet worden met een marge van 1 mm

De toetsing van de waterstandseffecten van een initiatief vindt piaats op de locatie van de ingreep

Ook de eventuele compensatie van het waterstandseffect moet zo dicht mogelijk bij de locatie van

de ingreep plaatsvinden Er wordt bij de beoordeiing van de toelaatbaarheid van initiatieven geen

rekening gehouden met gerealiseerd bergingsvermogen vanwege rivierverruimende maatregeien

of overcompensatie uit eerdere vergunningen binnen hetzeifde gebied Deze wijze van toetsing

wordt als stringent en vrij statisch ervaren zie ook aanpassingsvoorstei B4 Er is een wens om op

een groter schaalniveau gebieds of riviertakniveau te kunnen kijken naar de effecten en de

mogeiijkheden voor compensatie

4 9 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Compenseren van waterstandsverhoging op gebiedsniveau
Het toetsen op gebieds of riviertakniveau is enkei mogelijk als het nabijheidscriterium

compensatie bij de locatie wordt losgelaten Het voorstel betreft om meegewogen het openbaar

belang van de activiteit een grotere waterstandsverhoging te accepteren dan de

waterstandsneutrale verhoging van maximaal 1 mm mits de nieuwe veiiigheidsnorm niet wordt

overschreden en elders op de riviertak gecompenseerd wordt op een plek waar dit uit oogpunt van

waterveiligheid gewenst is en meer opievert gebieden waar de veiiigheidsnorm niet wordt

behaald Hierdoor ontstaat per saldo op gebiedsniveau een verbetering van de waterveiiigheid

gebied is Waai Grensmaas Zandmaas etc
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4 9 3 Beoordeiing van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Het opiossend vermogen van dit voorstel is geiegen in de fiexibiliteit en speelruimte die wordt

ingebracht in de rivierkundige toetsing aan waterveiiigheid door op een groter schaalniveau naar
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de effecten te kijken Hiermee zou bijvoorbeeld beter aangesloten kunnen worden bij het

dynamische en bovenlokale karaktervan natuurontwikkeling Ookvoorandere ruimtelijke

ontwikkelingen worden meer kansen geboden om aan voorwaarden vanuit waterveiligheid te

kunnen voldoen Een gebiedsgerichte benadering biedt meer mogelijkheden voor een integrate

aanpak van knelpunten en opiossingen zoals het verenigen van doelen op het gebied van

waterveiligheid en natuur Voor het concreet kunnen gebruik maken van deze optie dientde

initiatiefnemer wel te kunnen beschikken overde locatie waar men een compenserende of rivier

verruimende maatregel wil treffen Daarmee lijkt het voorstel vooral kansrijk voorgrote

terreinbeheerders in het riviergebied

Nadelen van het voorstel zijn gelegen in de risico s en praktische uitvoerbaarheid Het risico voor

waterveiligheid is het gegeven dat er ondanks dat op gebiedsniveau de waterveiligheid toeneemt

lokaal wel sprake is van een afname van afvoer en bergingscapaciteit Daarnaast zou deze

aanpak wellicht kunnen interfereren met rivier verruimende maatregelen die door de

rivierbeheerder moeten worden uitgevoerd Een voordeel kan zijn dat een groter gebied om

compenserende rivierverruimende maatregelen treffen meer kansen biedt voor een robuuste

maatregelen minder versnippering van lokale kleine maatregelen ook bij de toepassing van een

gebiedsplan robuustheid De praktische uitvoering van de toetsing van waterstandseffecten wordt

met dit voorstel complexer effecten die over grenzen van dijkbeheerder been gaan bij nieuwe

normering kunnen per dijksectie andere MHW’s gelden Het is nog onduidelijk hoe dit voorstel

vertaald kan worden in een nieuw voorschrift
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heiden
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Weging en beoordeling
Het compenseren op gebiedsniveau biedt een interessant perspectief zowel uit het oogpunt van

waterveiligheid verbeteren op gebiedsniveau als een integrate aanpak De praktische en

beleidsmatige uitvoerbaarheid van het voorstel zijn nog onzeker Hierover is meer duidelijkheid

nodig alvorens een uitspraak overde kansrijkheid gedaan kan worden

Inschatting van hetdraagviak
Veel partijen lijken het principe achter dit voorstel een gebiedsgerichte aanpak te ondersteunen

Ook binnen Rijkswaterstaat en de waterschappen dijkbeheerders ziet men kansen gezien de

beoogde verbetering van de waterveiligheid op gebiedsniveau Dit neemt niet weg dat er ook

bezwaren zijn is het praktisch uitvoerbaar en welk effect gaat dit hebben op rivierverruiming in het

kader van het Deltaprogramma

In het advies is voorgesteld om nu nog geen definitief besluit te nemen over deze aanpassing
maar wel om in 2017 enkele casestudies compenseren op gebiedsniveau te starten

61 Eindrapport

206208 0021



Royal
HaskoningDHV
Enhancing Society Together

4 10 Aanpassingsvoorstel B7 Actievere faciliterende rol overheden

Aanpassingsvoorstel evaluatie Actievere faciliterende rol overheden

• Financieel bijdragen aan bekostiging compensatiemaatregelen initiatiefnemers

• Actief meekoppelen van initiatieven in plannen HWBP Deltaprogramma
• Ontkoppelen in tijd ruimte en verantwoordelijkheid bij compensatie
• Vergroten mogelijkheden financieel te compenseren bv in fonds

4 10 1 Korte typering ervaren knelpunt

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

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

Initiatiefnemers lopen hierbij aan tegen
• Het verbinden van verschillende activiteiten in een gebiedsplan art 6d waarbij gezameniijk

wordt voidaan aan de voorwaarden van de Bgr blijkt in de uitvoeringspraktijk complex en wordt

als een grote last ervaren voor initiatiefnemers De oorzaken hiervan zijn het verschii in

dynamiek tussen initiatieven en de veelheid aan procedures die gelijktijdig doorlopen moeten

worden Een deel van de complexiteit heeft te maken met regels en procedures op andere

terreinen onteigeningsprocedures RO procedures etc die maken dat gebiedsontwikkellngen

ook buiten de Bgr om vele jaren tijd kosten Daarnaast komt de complexiteit en ervaren last

voort uit de directe koppeiing tussen de activiteiten en de maatregelen om compensatie of per

saldo meer ruimte voor de rivier’ te realiseren

De vereiste compensatie en of per saldo rivierverruiming wordt vaak ais disproportioneel

ervaren zeker bij kleine initiatieven

Daarnaast blijken er onduideiijkheden over hoe artikei 6d oorspronkelijk bedoeld is alleen voor

grootschalige gebiedsontwikkellngen of ook voor bundeling van kleinschalige initiatieven

4 10 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Actievere faciliterende rol van overheden

Het voorstel is dat overheden een actievere faciliterende rol nemen bij de realisatie van

compensatie of per saldo meer rivierverruiming Om de mogelijkheden die ontstaan door het

bundelen van afzonderlijke initiatieven nog beterte benutten kan een sterkere ontwikkelende rol

van overheden en waterbeheerders helpen Concrete voorstellen zijn

1 Financieel bijdragen aan de bekostiging van compensatie of rivierveruimende maatregelen als

die maatregelen passen in het rijks en regionaal beleid publiek geld

De finencieie verantwoordelijkheid voor compensatie of rivierverruiming kan voor een deel

worden opgepakt door een overheid door financieel bij te dragen aan de compenserende of

rivierverruimende maatregel bijvoorbeeld fonds provincie Limburg

2 Actief meenemen van initiatieven in de planvormingstrajecten van het

Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP en het Deltaprogramma

De Bgr als beheerinstrument en het Deltaprogramma als ontwikkelinstrument worden in de

praktijk nog veel als gescheiden trajecten sporen ingezet In dit voorstel wordt in de
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maatregelen voor dijkversterking en of rivierverruiming actiever gekeken of er initiatieven in de

omgeving zijn die meegekoppeld kunnen warden in de plannen en uitvoering van de

maatregelen voor dijkversterking en of rivierverruiming De initiatiefnemer blijft financieel aan

de latstaan voor zijn deal van de compensatie of rivierverruiming markt conform Het

voordeel is dat er wordt voldaan aan de voorwaarde dat een robuuste maatregel gerealiseerd

kan warden zander onevenredige belasting van een initiatief en dat meekoppelende
initiatiefnemers niet warden belast met de daadwerkelijke uitvoering realisatie van de

compensatie of rivierverruimende maatregel

3 Het mogelijk maken van het ontkoppelen in tijd van initiatieven en de realisatie van de

compenserende en of rivierverruimende maatregelen

Het voorstel Is dat compensatie of rivierverruimende maatregelen niet gelijktijdig met het

initiatief gerealiseerd hoeven te zijn bv wel voorzien in barging op het moment van het

besluit maarniet in de uitvoering zelf Juist in het rivierengebied wear een langere

planningshorizon kan warden gehanteerd moet het mogelijk zijn de compensatie of

rivierverruiming van een initiatiefjaren later te realiseren zotang de uitvoering daarvan maar

wet geborgd is bijvoorbeeld in het Deltaplan Waterveiligheid

4 Het vergroten van de mogelijkheden om via een financieel bijdrage te voldoen aan de

compensatieplicht of rivierverruiming bijvoorbeeld door een financiele afdracht in een fonds

{privaat geld

Het voorstel is compensatie of rivierverruimende maatregelen niet fysiek te iaten uitvoeren

doorde initiatiefnemer maar dat een financiele bijdrage wordt gevraagd van de initiatiefnemer

die in een fonds wordt gestort Het fonds kan bijvoorbeeld warden ingezet voor uitvoering van

maatregelen in het Deltaplan Waterveiligheid

Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenfen

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Actievere

faciliterende rol

overheden

X X

voorstel 3 en 4

4 10 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Voordeel van het voorstel in de zin van oplossend vermogen is dat er meer flexibiliteit en

ondersteuning wordt geboden aan initiatiefnemers voor het realiseren van compensatie en of per

saldo meer ruimte voor de rivier {gekoppeld aan een gebiedsplan Hierdoor is de kans groter dat

initiatieven sneller gerealiseerd kunnen worden 6n aan de eisen van de Bgr wordt voldaan

Bijvoorbeeld een aanpak zoals in Limburg is gevolgd bij de Noorderplas Oostplas kan in meer

gebieden navolging krijgen denk aan Merwedes waar meerdere initiatieven spelen De

uitvoerbaarheid van een gebiedsplan neemt toe waarbij echter wel de beperking geldt dat mede
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door andere oorzaken de uitvoering complex blijft RO procedures onteigening etc Overigens

geldt voor rivierverruimende maatregelen nu al datze later in de tijd gerealiseerd mogen worden

binnen tOjaar voorstel 3

Qua praktische uitvoerbaarheid zal dit voorstel meer proactieve inzet van gemeenten provincie

en Rijkswaterstaat vragen en ook tot hogere kosten voor deze partijen kunnen leiden Daarmee is

het effect mede afhankelijk van de bereidheid van deze partijen om deze inzet te doen Er liggen

kansen in het versterken van een integrate aanpak en koppelen van verschillende belangen de

overheid kan de activiteiten en compenserende of rivierverruimende maatregelen van

initiatiefnemers benutten bij uitvoering van de eigen plannen en belangen {waterveiligheid of

RO economie Een actievere rol van overheden kan ook een positief effect hebben op ruimtelijke

kwaliteit meer sturing vanuit de overheid Een ontkoppeling in de tijd waar zowel bij voorstel drie

als vier sprake is leidt bij compensatie echter wel tot een tijdelijke afname van de afvoer en

bergingscapaciteit Dit is een risico op hetgebied van waterveiligheid ieder jaar is erdezelfde kans

op hoogwater

Een financieie bijdrage van overheden aan de bekostiging van compensatie of rivier verruimende

maatregelen is binnen kaders juridisch mogelijk Bij de voorstellen voor ontkoppelen in de tijd en de

mogelijkheid om een financieie afdracht te doen waarbij er ook sprake zal zijn van ontkoppeling in

de tijd is de waarborging van de afspraken een juridisch aandachtspunt Daarnaast geldt dat de

juridische haalbaarheid van een financieie afdracht door initiatiefnemers in een fonds sterk

afhankelijk is van de inrichting van het fonds en welke bestuursorganen hierbij betrokken zijn

Juridische haaibaarheid financieie bijdrage door de overheid

Het is mogelijk dat de overheid financieel bijdraagt aan de bekostiging van

compensatiemaatregelen zonder dat er sprake is van onverenigbare staatssteun Daarvoor is het

nodig om ofwel de bijdrage te laten passen binnen de door de Europese Commissie gestelde
kaders ofwel door een generieke regeling op te stellen en deze ter toetsing voor te leggen aan de

Europese Commissie Bijdragen die gedaan worden ten gunste van initiatiefnemers die geen

ondernemingen zijn zijn vanuit staatssteunoptiek altijd toelaatbaar Dat geldt ook voor bijdragen
die worden gedaan zonder dat daarbij staatsmiddelen worden gebruikt en voor bijdragen die per

initiatiefnemer niet hoger zijn dan € 200 000 per drie belastingjaren

Juridische haalbaarheid privaat fonds

Het voorstel omvat hetoprichten van een fonds waarin initiatiefnemers een storting doen en

waarvan de opgehaalde gelden worden ingezet voor uitvoering van maatregelen {in het deltaplan

Waterveiligheid Bij de beoordeling of dit voorstel juridisch haalbaar is is naast het

staatssteunrechtelijke aspect ook van belang of de Nederlandse rechtsorde ruimte biedt om een

dergelijk fonds daadwerkeiijk in te richten en ook stortingen in het fonds te borgen Daartoe is het

nodig om verder uit te werken welke bestuursorganen op welke manier betrokken zijn bij het fonds

en welke relatie zij hebben met de initiatiefnemer Vervolgens kan een beoordeling worden

gegeven van de juridische haalbaarheid
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Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0 0 0Actievere

faciliterende rol

overheden

voorstellen

1 en 2

voorsteNen

1 en 2

voorstellen 3

en 4

voorstellen

3en 4

Weging en beoordeling
De voorstellen zijn vooral kansrijk gekoppeld aan een gebiedsplan met per saldo meer ruimte voor

de rivier Vooral in deze situaties kunnen de voorstellen bijdragen aan een betere uitvoerbaarheid

Bovendien kunnen bij een dergelijke gebiedsgerichte aanpak de potentiele voordelen voor

overheden integrale aanpak gekoppeld aan eigen doelen eerder opwegen tegen de nadelen

benodigde inzet en middelen

Bij de realisatie van compenserende maatregelen zijn de voorstellen minder kansrijk vanwege de

relatief grote inzet middelen die dit vraagt van overheden en de risico’s voor waterveiligheid

Wanneerde compensatie gekoppeld is aan rivierverruiming zijn de risico’s voor waterveiiigheid

beperkt borging via afspraken gebiedsplan Ook het voorstel om mee te koppeien met HWBP

rivierverruiming is ook kansrijk voor initiatieven die een compenserende maatregel moeten treffen

Inschatting van hetdraagviak

Naar verwachting zuilen initiatiefnemers van ruimtelijke activiteiten positief staan tegenover een

meer faciliterende rol van overheden Overheden zien in het algemeen wel dat ze meer kunnen

doen om initiatieven te faciliteren maar dit is ook afhankelijk van hun rol en taakopvatting ook ten

aanzien van waterveiligheid Hierzijn verschillen tussen afzonderlijke lokale en provinciale

overheden zichtbaar

In het advies zijn voorstellen opgenomen voor een actievere en meer faciliterende rol van

overheden
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4 11 Aanpassingsvoorstel B8 Eerder verleende vergunningen

Aanpassingsvoorstel evaluatie Benutten van de ‘overruimte’ in eerder verleende

vergunningen

4 11 1 Korte typering ervaren knelpunt
Als een initiatief moet voorzien in compensatie dan is deze direct gekoppeld aan het initiatief meet

deze binnen een bepaalde termijn uitgevoerd zijn en moeten er ook garanties zijn dan deze

compensatie ook uitgevoerd wordt Afzonderlijke initiatieven worden dus afzonderlijk getoetst

Hoewel hier goede redenen voor zijn voorkomen dat wel de initiatieven maar niet de compensatie

uitgevoerd wordt rijst toch de vraag of meer flexibiliteit mogelijk is Uit de evaluatie van de Bgr is

naar voren gekomen dat initiatiefnemers graag de mogelijkheid zien om eerder gecreeerde

overruimte aan rivierverruiming te benutten Men zou graag een flexibelere toepassing van het

beleid zien ten aanzien van het benutten van overruimte De vraag is hoe ‘overruimte’ bij de

toepassing van de Bgr kan worden aangewend voor nieuwe initiatieven en wat daar de gevolgen

van zijn

4 11 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Intrekken bestaande vergunningen en benutten voor doelen Bgr

Het voorstel betreft het gedeeltelijk intrekken van niet of gedeeltelijk gebruikte bestaande

vergunningen door RWS oude Rivierwetvergunningen van voor 1997 De eventuele

waterstandsverlaging of vergroting van de afvoercapaciteit die deze intrekking van vergunning

opievert kan dan beschikbaar komen voor maatregelen voor het hoofddoel waterveiligheid en of

het uitgangspunt m b t ruimtelijke kwaliteit van de Bgr zie verheldering formulering van de doelen

van de Bgr in aanpassingvoorstel Cl Onderdeel van dit voorstel is goede afstemming tussen het

Waterwet en RO spoor dus voorstel richten op die vergunningen waarvan het intrekken past in

beide sporen

Voorstel 2 Gebruiken niet benutte overruimte in een bestaande vergunning
Het voorstel betreft het gebruiken van een niet benutte vergunning door een initiatiefnemer of

vergunningseigenaar in ruil voor een bepaalde ontwikkelingsruimte voor andere functies Ruime

bouwcontouren in oude vergunningen bijvoorbeeld bij hoogwatervrije terreinen zijn nog steeds

geldig en kunnen gebruikt worden als ontwikkelingsruimte binnen de contouren van de oude

vergunning Dit mits het past in de overige voorwaarden van de vergunning en geen effect heeft op

de waterveiligheid ofwel de inruil moet waterstandsneutraal zijn
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Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Intrekken

bestaande

vergunningen

X

Gebruiken niet

benutte overruimte

in vergunningen

X

4 11 3 Beoordeling van hetaanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Het opiossend vermogen om meer ruimte te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen blijkt in beide

gevallen sterk afhankeiijk van het ruimtelijke spoor bestemmingsplannen Barro Daardoor zullen

de voorsteilen siechts in specifieke individuele situaties tot een opiossing kunnen leiden Indian

mogeiijk binnen het RO spoor kan het benutten van bestaande vergunningen voor nieuwe

ontwikkelingen mogeiijk een kans bieden voor herontwikkeling van hoogwatervrije

steenfabrieksterreinen een groot deel van de oude vergunningen betreft deze terreinen

Bij het intrekken van bestaande vergunningen staat de uitlegbaarheid onder druk indien dit wordt

toegepast om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren verschil tussen activiteiten Wellicht dat

hierbij ook sprake is van rechtsongelijkheid De praktische uitvoering loopt aan tegen het nadeel

dat vergunninghouders niet altijd bekend zijn bij Rijkswaterstaat en dit een omvangrijke inzet

vraagt Een principieel nadeel is dat de oude Rivierwetvergunningen zijn verleend voor de eerste

beleidslijn en daarmee geen afweging op waterveiligheid heeft plaatsgevonden

Juridische grondslag voor intrekken van vergunningen

Op grond van art 6 22 lid 2 Waterwet kan het bevoegd gezag een watervergunning geheel of

gedeeltelijk intrekken indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is

gebruikt

Bovendien blijkt dat intrekking van oude watervergunningen in beginsel mogeiijk is bij aantoonbaar

gewijzigde beieidsinzichten waarbij door het bevoegd gezag vooraf expliciet is aangegeven dat na

een overgangspehode tot intrekking zal worden overgegaan beleidsregel

Bij het wijzigen of intrekken van vergunningen kan onder bepaalde omstandigheden sprake zijn

van een verplichting tot vergoeding van de schade die de vergunninghouder daardoor leidt Bij hele

oude vergunningen zal is het niet ondenkbaar dat intrekking van de vergunning tot het normale

maatschappelijke risico behoort waar de vergunninghouder rekening mee moet houden In dat

geval bestaat er geen schadevergoedingsplicht jegens de vergunninghouder
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Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0Intrekken

bestaande

uergunningen

0 0 0 0 0Gebruiken niet

benutte overruimte

in vergunningen

Weging en beoordeling
Voorstel 1 on bestaande vergunningen in te trekken en te benutten voor ruimtelijke ontwikkelingen
is niet kansrijk vanwege het beperkte opiossende vermogen RO spoor is veeial beperkend de

moeilijke uitlegbaarheid en de nadelen op het gebied van praktisch uitvoering vergunningen niet

bekend Dit voorstel biedt wel een interessante optie als de vrijgekomen ‘modelruimte’ wordt

benut voor waten eiligheid voor zover de vergunningen bekend zijn of gemeld worden bij RWS

Het uit de modellen haien van onbenutte ‘ruimte’ vergroot de uitiegbaarheid

De kansrijkheid van voorstel 2 het gebruiken van overruimte in bestaande vergunningen’ is sterk

afhankelijk van de toelaatbaarheid van een activiteit in het RO spoor

Inschatting van het draagviak
Het draagviak voor het voorstel om bestaande vergunningen in te trekken is moeilijk in te schatten

omdat hier in het proces weinig reacties van stakeholders op zijn gekomen Hierbij speeit

waarschijnlijk een rol dat aanwezigen geen zicht hebben op deze situaties Rijkswaterstaat lijkt
vanuit de praktische bezwaren geen voorstander van dit voorstel Het voorstel om niet benutte

overruimte in bestaande vergunningen te benutten wordt vooral door provincie Gelderland als

kansrijke optie gezien zij hebben veel hoogwatervrije steenfabrieksterreinen in hun gebied

Bij het advies is een aanbeveling opgenomen om niet benutte vergunningen in te trekken en de

‘modelruimte’ die hierdoor ontstaat te benutten voor het hoofddoel van de Bgr waterveiligheid
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4 12 Aanpassingsvoorstel Cl Doelen en uitgangspunten

Aanpassingsvoorstel evaluatie Doelen en uitgangspunten herordenen en verduidelijken
• Doelen bovenaan stellen en relatie met uitganspunten duideitjk maken

• Nieuwe doelenboom uitwerken inclusief verwerken nevendoelen

4 12 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

Tijdens de evaluatie is meerdere keren discussie ontstaan over de doelen en uitgangspunten van

de Bgr Het onderscheid tussen ‘doelen’ en ‘uitgangspunten’ schept verwarring Daarom bestaat

een aanpassing eruit om de doelen explicieter te her formuleren de doelen bovenaan te stellen

de relatie tussen de doelen en de uitgangspunten helderder te maken en de relatie tussen de

doelen en uitgangspunten enerzijds en de randvoorwaarden uit het afwegingskader anderzijds te

verduidelijken zodatde uitlegbaarheid van en het begrip voor de betekenis van de regels op

locatieniveau toenemen

4 12 2 Aanpassingsvoorstel

Verhelderen relatie tussen doelen en uitgangspunten
Dit voorstel betreft een concreet tekstvoorstel voor de beleidsbrief om de doelen van de Bgr te

verhelderen mede in relatie tot de uitgangspunten

Doel

De Beleidslijn Grate Rivieren Bgr richt zich op het waarborgen van een veilige afvoeren berging

van rivierwater onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden nu en in de toekomst

ten behoeve van een duurzame handhaving van de veiligheid van het achterland tegen

overstromingen vanuit de grate rivieren

Randvoorwaarden

De ruimte in het rivierbed is schaars Ter uitwerking van het doel van de Bgr gelden de volgende

randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed

• Behouden van de beschikbare afvoer en bergingscapaciteit van het rivierbed

• Ontwikkelingen tegengaan die de mogelijkheid tot rivierverruimingen door verbreding en

verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken

• Binnen bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiUgheid draagt de Beleidslijn eraan

bij om riviergebonden functies mogelijk te maken en zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk

voor het behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierbed

Toelichting op de aanpassingen

In bovenstaand aangescherpte tekstvoorstel zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd

De termen doel en ‘randvoorwaarden’ zijn toegevoegd om scherper aan te geven dat

waterveiligheid het hoofddoel is van de Bgr
In het doel is ‘nu en in de toekomst’ toegevoegd om te benadrukken dat het riviersysteem ook

op orde moet kunnen blijven bij toekomstige veranderingen in maatgevende afvoeren

Toegevoegd is de notie dat de ruimte in het rivierbed het riviersysteem schaars is Dat

verduidelijkt waarom juist deze twee randvoorwaarden nodig zijn
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Riviergebonden functies zijn nu expliciet genoemd omdat het onderscheid tussen

riviergebonden en niet riviergebonden functies ook centraal staat in het huidige

afwegingskader
Het mogelijk maken van ruimteiijke ontwikkelingen is in een eerdere versie als ‘nevendoel’

aangeduid Die term is nu weggelaten nav opmerkingen in de takenkring en beiangenkring dat Bgr

niet ais doel heeft om ruimteiijke ontwikkelingen toe te staan dat kan via andere sporen

BeleidsbriefAanpassing nodig

van

Beleidsregels

en kaarten

Werkdocumenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Verhelderen doelen Bgr X X

4 12 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Voor en nadelen op basis van criteria

Een scherpere formulering van de doelen vergroot de uitlegbaarheid van de Bgr helderheid over

het hoofddoel waterveiligheid en het verschil in belang van riviergebonden en niet riviergebonden

functies Het huidige tekstvoorstel geeft nog onvoidoende duidelijkheid over de betekenis

ruimteiijke ontwikkelingen hebben in relatie totde Bgr

De overige criteria zijn bij dit voorstel niet van toepassing

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

N v t N v t N v t N v t N v tVerheideren doeien

Bgr

Weging en beoordeling

Een verheldering van de doelen van de Bgr is kansrijk omdat zij een belangrijke bijdrage ievert aan

de uitiegbaarheid en het begrip voor de Bgr

Inschatting van het draagviak

Op basis van de reacties tijdens de sessies lijkt er overeenstemming te zijn het hoofddoel van de

Bgr waterveiligheid Over de betekenis van ruimteiijke kwaliteit en ruimteiijke ontwikkelingen zijn er

verschilllende meningen nevendoel uitgangpunt etc

In het advies is de verheldering van de doelen van de Bgropgenomen met een aangepaste

formulering
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4 13 Aanpassingsvoorstel C2 Riviergebonden activiteiten

Aanpassingsvoorstel evaluatie Toevoegen van meer riviergebonden activiteiten in

stroomvoerend regime

4 13 1 Korte typering ervaren knelpunt

Bij het beoordelen van de toelaatbaarheid van activiteiten wordt in het stroomvoerend regime

onderscheid gemaakt tussen riviergebonden activiteiten en niet riviergebonden activiteiten Niet

riviergebonden activiteiten zijn in het stroomvoerend regime in principe niet toelaatbaar

in de evaluatie zijn t\A ee type ervaren knelpunten naar voren gekomen
• De ‘definitie’ van riviergebonden activiteit i c de iimitatieve lijst wordt als te eng ervaren Uit

oogpunt van ruimteiijke kwaliteit en de behoefte om meer ruimte te geven aan maatschappelijk

gewenste functies in het rivierbed is er een wens om de definitie te verbreden

• Het onderscheid tussen riviergebonden en niet riviergebonden wordt als ‘onterecht’ of ‘te

theoretisch’ ervaren wanneer het gaat om riviergebonden en niet riviergebonden activiteiten

die met elkaar samenhangen bijvoorbeeld bij functiemenging op een terrein of het realiseren

van nevenactiviteiten om een riviergebonden activiteit rendabel te maken

4 13 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Uitbreiding van de Iimitatieve lijst van riviergebonden activiteiten

Uitbreiden van de lijst met de volgende activiteiten gebaseerd op de activiteiten functies die in de

evaluatie naar voren zijn gekomen
• extensieve uiterwaardrecreatie fiets en wandelpaden bruggetjes etc

• duurzame energie {die afhankelijk is van water wind zon

• indirect aan scheepvaart gelieerde activiteiten

• agrarische activiteiten relevant voor beheer van buitendijkse gebieden
• het verruimen van natuurtot natuur landschap en waterkwaliteit En vervolgens deze niet in

de handreiking nader in te perken tot de EHS of Natuurnetwerk

Daarnaast kan meer duidelijkheid worden gegeven bij artikel 5d overslagbedrijven over de

hoeveelheid overslag waterland ten opzichte van totals overslag die moet plaatsvinden om het

als riviergebonden te beschouwen bijvoorbeeld 50 en de ruimte voor opslag

Voorstel 2 Verwantschapscriterium uitzonderingsbepaling voor agrarische bedrijven
verbreden naar riviergebonden bedrijven
Het voorstel betreft een herformulering van artikel 6b zodat de mogelijkheden voor niet

riviergebonden activiteiten worden verruimd indien deze onlosmakelijk verbonden zijn met de reeds

bestaande riviergebonden activiteit N B dit geeft invulling aan het ‘verwantschapscriterium’ zoals

ingebracht door het OIM

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

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

artikel 7 sprake is van
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b een zwaarwegend bedrijfseconomisch of duurzaamheidsbelana voor continuering van

bestaande rivieraebonden bedrijven en grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit

redelijkerwijs niet buiten bet rivierbed kan warden gerealiseerd

Aanpassing nodig

van

Beleids brief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Uitbreiden limitatieve

lijst riviergebonden

activiteiten

X X X Barro Bkl

Verwantschaps

criterium voor

riviergebonden

activiteiten

X X X Barro Bkl

Beoordeling van het aanpassingsvoorstel4 13 3

Voor en nadelen op basis van criteria

De voorgestelde aanpassingen zorgen voor meer ruimte voor uitbreiding van maatschappelijk

gewenste functies in het rivierbed {opiossend vermogen voor ervaren knelpunt bijvoorbeeld
extensieve recreatie nevenactiviteiten voor bestaande bedrijven of maatregelen gericht op

verduurzaming of vergroening Als voorbeeld is in het OIM het omschakelen van fossiele

brandstoffen gas naar een biogasinstallatie genoemd Specifiek ten aanzien van duurzame

energie staat wel de uitlegbaarheid onder druk aangezien hier in directe zin geen sprake van

riviergebonden activiteiten mogelijk met uitzondering van de waterkrachtcentrales

Als juridisch risico is gesignaleerd dat er mogelijk ruimte wordt gegeven voor andere

ontwikkelingen dan de intentie dit geldt vooral ten aanzien van het ruime begrip ‘landschap’

Daarnaast vraagt het beoordelen van bedrijfseconomische of duurzaamheidsbelangen van

bedrijven extra juridische vaardigheden van de vergunningverleners

Een nadeel bij overige effecten is dat de ruimte voor de ‘nieuwe riviergebonden activiteiten een

beperking kan betekenen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de huidige riviergebonden

activiteiten beperken via beschikbare compensatie ruimte restricties fysieke ruimte
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Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0 0 0Uitbreiden

limitatieve lijst

riviergebonden

activiteiten

0 0 0 0Verwantschaps

criterium voor

riviergebonden

bedrijven

Weging en beoordeling

De voorgestelde aanpassingen zijn kansrijk omdat zij voorzien in een behoefte aan iets meer

ruinnte voor maatschappelijk gewenste functies in het rivierbed opiossend vermogen De nadeien

zijn opiosbaar met goede juridische omschrijvingen en vertrouwen in de noodzaak van goede

motiveringen van economische en of duurzaamheidsbelangen van de initiatiefnemers

Inschatting van hetdraagviak

Dit voorstel kan naar verwachting rekenen op draagviak bij veei partijen aangezien zij aansluit bij

maatschappeiijke wensen behoeften van zowel riviergebonden als niet riviergebonden beiangen
De beiangenorganisaties en lokale regionale overheden benadrukken daarbij de wens om

definities niet te veel ‘dicht te timmeren’ zodat er ruimte blijft voor maatwerk Aan de kant van RWS

wordt door sommige juist gevraagd om voldoende sluitende juridische formuieringen

In het advies is voorgesteld om een beperkt aantal riviergebonden activiteiten toe te voegen met

een aanscherping ten aanzien van Tandschap’ en het verwantschapcriterium op te nemen in de

Bgr Voor duurzame energie is als aangepast voorstel opgenomen om deze als

uitzonderingsbepaiing bij de niet riviergebonden functies op te nemen art 6
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4 14 Aanpassingsvoorstel C3 Begrenzing van gebieden

Aanpassingsvoorstel evaluatie Betere aansluiting van begrenzing van gebieden op

feitelijke situatie stroomvoerend en bergend regime meer laten aansluiten bij werkelijke
situatie

4 14 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

De aanwijzing en begrenzing van gebieden op kaart worden niet altijd als logisch of uitlegbaar

ervaren het regime zoals op de BGr kaarten is aangewezen is niet alleen gebaseerd op de

daadwerkelijke rivierkundige functie van gebieden denk aan hoogteligging stroomiuw gebied

Een van de reden is dat de kaarten zijn gebaseerd op een vrij grove gebiedsindeling Zo geldt voor

de hele Waal een stroomvoerend regime Dat is gebaseerd op een beleidsmatige keuze niet

alleen op rivierkundige karakteristieken Hierdoor staan de uitlegbaarheid en het draagviak voor de

Bgr onder druk

4 14 2 Aanpassingsvoorstel

Voorstel 1 Naamswijziging van stroomvoerend en bergend regime en duidelijkheid over

onderbouwing begrenzing

De namen van het stroomvoerend en bergend regime blijken nietgeheel de lading te dekken van

de gebruikte criteria voorde gebiedsindeling Hierbij worden namelijk zoals hierboven

beschreven meer elementen meegewogen Initiatiefnemers of overheden vormen echter wel op

basis van deze namen hun beeld van het Juiste’ regime voor een locatie Door de namen van de

regimes te wijzigen kan een deel van de op dit moment als onlogisch of onjuist ervaren grenzen

mogelijk niet langer als onlogisch worden ervaren Voorstel voor nieuwe namen ‘primair rivierbed

regime’ en ‘secundair rivierbed regime’ Daarnaast is het voorstel om bij het kaartmateriaal

helderheid te geven over de gehanteerde criteria voor de begrenzingen

Voorstel 2 Gemeente uitnodigen om ervaren onjuistheden in het kaartmateriaal te

bespreken en zo mogetijk kleinschalige aanpassingen te maken

Indien er daadwerkelijk sprake is van een onjuiste begrenzing kan dit op dit moment ook al worden

besproken met Rijkswaterstaat waarbij zij overwegen of aanpassing van de kaart aan de orde is

Het procesvoorstel is hetactiever uitnodigen van gemeenten om van deze mogelijkheid gebruik te

maken En een duidelijk loket voor gemeenten en initiatiefnemers te bieden

Voorstel 3 Herzieningsronde van het kaartmateriaal

Het voorstel betreft het herzien van al het kaartmateriaal in een interactief proces met gemeente

provincie en waterschap Gekoppeld aan de herziening vindt tevens gezamenlijk een herijking van

de gebruikte methodiek plaats Vertrekpunt voor de herijking van de methodiek zijn de volgende

wijzig ingen
1 Meer detail en eilandjes in de begrenzing toestaan zodat beter kan worden aangesloten bij de

feitelijke situatie

2 Stroomiuwe delen van het stroomvoerend regime omzetten in bergend regime

3 Actualiseren begrenzingen Maas a g v nieuwe normeringssystematiek en ruimtelijke

reserveringen voor waterveiligheid op basis van de strategieen van het Deltaprogramma
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N B Het voorstel in de volgende paragraaf heeft ook betrekking op herbegrenzing van gebieden

hoogwatervrije terreinen of hoger gelegen bedrijfsterreinen opnemen in de lijst met vrijgestelde

gebieden of gebieden met bergend regime

Ad 1 Voorstel 2 hanteren van duidelijke fysieke begrenzing

Het voorstel is om bij corrigeren van de begrenzingen van de modelresultaten voor stroomvoerend

en bergend regime meer detail en eilandjes toe te staan zodat beter kan worden aangesloten bij

de fysieke situatie van gebieden

Ad 2 Stroomiuwe delen als bergend regime classificeren

Het voorstel betreft het classificeren van de stroomlu\we delen in het rivierbed als bergend regime

Hierdoorwordt in de classificatie meer aangesloten op de feitelijke karakteristiek van een

deel gebied Sommige deel gebieden stromen nauwelijks tot niet mee lage stroomsnelheid en

iage waterdiepte tijdens een maatgevend hoogwater Deze deel gebieden zijn daarmee feitelijk

meer bergend dan stroomvoerend Door dit voorstel zullen er kleine deel gebieden als bergend

worden geclassificeerd voornamelijk langs de bedijkte rivieren

Aanpassing nodig

van

Beleidsbrief Beleidsregels en

kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Naamswijziging

regimes

X X X Barro Bkl

Kleinschalige

aanpassingen

begrenzingen

X X Barro Bkl

Herziening

kaartmateriaal

X X X Barro Bkl

4 14 3 Beoordeling van hetaanpassingsvoorstel

Door de namen van de regimes te wijzigen en de indeling van de regimes op de kaarten beter te

laten aansluiten bij de lokale karakteristieken kan de uitlegbaarheid van de Bgr worden vergroot

Doordat het regime met voorwaarden beter aansluit bij de feitelijke situatie luwte gebieden

hoogwatervrije terreinen begrenzing rivierbed Waal en Maas en het belang van het gebied voor

de waterveiligheid Daarnaast kan het op kleine schaal aanpassen van begrenzingen een

opiossing bieden voor sommige initiatieven bijvoorbeeld een woon of horecaboot kan toelaatbaar

worden als het betreffende gebied jachthaven stroomiuwe kom in de rivier onderdeel wordt van

het bergend regime

Een herzieningsronde van het kaartmateriaal vraagt wel een aanzienlijke tijdsinvestering van

Rijkswaterstaat nadeel praktische uitvoering De doorvertaling van de voorkeursstrategieen uit

het Deltaprogramma naar het kaartmateriaal zorgt echter wel voor afstemming tussen het
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beheersinstrument en het ontwikkelinstrument Dit is positief voor de robuustheid en uitlegbaarheid

van de Bgr

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0 0 0 0 0Naamswijziging

regimes

0 0 0 0 0Kleinschalige

aanpassingen

begrenzingen

00 0Herziening

kaartmateriaal

Weging en beoordeling

De voorstellen zijn kansrijk gezien het opiossende vermogen betere uitiegbaarheid en opiossen

van enkeie individueie kneipunten Het nadeel dat een herziening van het kaartmateriaal een

aanzienlijke tijdsinvestering vraagt is te verkieinen door deze herzieningsronde in de tijd af te

stemmen op de vertaiing van de voorkeursstrategieSn in het kaartmateriaal {dit zal zonder meer

nodig zijn uit oogpunt van beieidsconsistentie

Inschatting van het draagviak

Er lijken bij RWS en waterschappen geen bezwaren te zijn voor een naamswijziging van de

regimes ai zijn er ook mensen die er op wijzen dat ook de nieuwe namen tot onduidelijkheid

kunnen ieiden Ook het op kleine schaal aanpassen van begrenzingen passend bij de lokale

situatie kan naar verwachting op draagviak rekenen Het op termijn doorvertalen van de

voorkeursstrategie en de nieuwe normering voor wat betreft de Maas uit het Deltaprogramma
naar het kaartmateriaal van de Bgr wordt in het algemeen als noodzakelijk gezien

In het advies is het voorstel opgenomen om lokaal en op kleine schaal begrenzingen aan te

passen op termijn de voorkeurstrategie en nieuwe normering van het Deltaprogramma door te

vertalen naar de begrenzingen van de regimes en de termen ‘stroomvoerend’ en ‘bergend’ te

veranderenin ‘primair rivierbed’en ‘secundair rivierbed’
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4 15 Aanpassingsvoorstel C4 Hoogwatervrije terreinen

Aanpassingsvoorstel evaluatie Betere aansluiting van begrenzing van gebieden op

feitelijke situatie hoogwatervrije terreinen waar mogeiijk vanwege veiligheid opnemen als

vrijgesteld gebied

4 15 1 Korte typering aanpassing en ervaren knelpunt

De toepassing van de Bgr laat in enkele cases zien dat activiteiten die soms ogenschijnlijk geen

effect hebben op de waterveiligheid afvoer en bergingscapaciteit niet toelaatbaar zijn Dit speelt

onder meer bij terreinen die boven de maatgevende hoofdwaterstand zijn gelegen Daarnaast blijkt

ook de herontwikkeling van bestaande activiteiten bijvoorbeeld steenfabrieksterreinen op

hoogwatervrije terreinen tegen de eisen van de Bgraan te lopen gezien de ligging in

stroomvoerend regime daardoor zijn alleen bij uitzondering niet riviergebonden functies mogeiijk

bijvoorbeeld met ‘per saldo meer ruimte voor de rivier Aangezien het historisch bebouwde

terreinen betreft herontwikkeling kan positief uitwerken voor waterveiligheid en een verrommeling

van deze terreinen maatschappelijk niet gewenst is er behoefte aan een opiossing

4 15 2 Aanpass i ngsvoorstel

Voorstel 1 vrijstelten hoogwatervrije terreinen

Het voorstel betreft om de ligging van de hoogwatervrije terreinen of hoger gelegen

bedrijfsterreinen op te nemen in de lijst met vrijgestelde gebieden Dit dient dan ook zo op de

rivierkaarten of op aparte kaarten te warden opgenomen

Voorstel 2 hoogwatervrije terreinen indelen als ‘bergend regime’

Een alternatief is hoogwatervrije terrein onder het ‘bergend regime te brengen Dit betekent dat

ook niet riviergebonden functies op deze terreinen ontwikkeld kunnen worden onder de algemene

voorwaarden zoals compensatie maar dat nog steeds een vergunning nodig is

Aanpassing nodig van Beieidsbrief Beleidsregels

en kaarten

Werk

documenten

handreiking

werkafspraken

RBK

Buiten de Bgr

Vrijstellen

hoogwatervrije terreinen

XX Barro Bkl

Hoogwatervrije terreinen

als bergend regime

X X Barro Bkl

4 15 3 Beoordeling van het aanpassingsvoorstel

Beide voorstellen voorzien in het bieden van ruimte voor herontwikkeiingen van hoogwatervrije

terreinen of gebieden boven MHW te verbeteren ruimtelijke kwaliteit
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Het vrijstellen van hoogwatervrije terreinen kan echter negatieve effecten hebben op

waterveiligheid afname afvoer en bergingscapaciteit indien gelegen beneden MHWS en er vindt

geen toets plaats op feitelijke belemmeringen Deze nadelen gelden in veel mindere mate bij het

voorstel om de hoogwatervrije terreinen als bergend regime te ciassificeren In dat geval biijft er

nameiijk een toets op feitelijke belemmering en de eis om waterstandseffecten te compenseren

Opiossend

vermogen

Praktische

uitvoering

Juridische

aspecten

Kansen Robuust Overige

effectenhelden

risico’s

0 0 0Vrijstellen

hoogwatervrije

terreinen

£i

L
0 0 0Hoogwatervrije

terreinen als

bergend regime

Weging en beoordeling
Het voorstel om hoogwatervrije terreinen als bergend regime te classifiseren is kansrijk omdat zij

opiossend vermogen biedt voor hoogwatervrije terreinen De negatieve effecten op waterveiligheid

zijn op te lossen door het voorstel te beperken tot een selectie van hoogwatervrije terreinen met

huidige bebouwing mede te baseren op de voorkeursstrategieen van het Deltaprogramma

Het voorstel om hoogwatervrij terreinen vrij te stellen is niet kansrijk vanwege de risico s voor de op

waterveiligheid

Inschatting van het draagviak

Er lijkt draagviak voor het selectief onder brengen van hoogwatervrije terreinen onder bergend

regime maatwerk

In het advies is voorgesteld om hoogwatervrije terreinen en hoog gelegen gebieden boven MHW

op te nemen als secundair rivierbed’ dus veranderen van stroomvoerend naar bergend regime

Dit geldt aiieen voor een selectie van terreinen mede op basis van de nog concreet uit te werken

Voorkeursstrategie Deltaprogramma en de uitkomsten van het in het bestuurlijk overleg MIRT

afgesproken onderzoek naarde ontwikkelingsmogelijkheden van hoogwatervrije terreinen in

Gelderland
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SYNTHESE5

5 1 Samenhang tussen aanpassingsvoorstellen

Op basis van casussen en interviews in de evaluatie kunnen de concrete knelpunten bij de

uitvoering van de Bgr in een aantal typen worden onderscheiden Hieronder is per type knelpunt

aangegeven welke aanpassingsvoorstellen een opiossing van de knelpunten kunnen zijn en in

welke mate de voorstellen uitwisselbaarzijn in die zin dat ze hetzelfde knelpunt opiossen

1 Knelpunt complexe en langdurige processen om tot duidelijkheid en begrip bij te komen over

de toelaatbaarheid van een initiatief doordat

o De uitlegbaarbeid van de doelen van de Bgr en de betekenis hiervan op locatieniveau

in de praktijk moeilijk kan zijn

o Eisen niet vanaf het begin helder en eenduidig zijn

o Bgr pas laat in het planvormingsproces wordt meegenomen

De volgende voorstellen kunnen een bijdrage leveren aan het opiossen van het knelpunt

Cl Doelen en uitgangspunten herordenen en verduidelijken

A1 Verbeteren van de samenwerking tussen lokale overheden en RWS

A3 Verheldering status en ordening de Bgr documenten

Het voorstel om de doelen en uitgangspunten voor de Bgr te herordenen en verduidelijken

heeft betrekking op het vergroten van het begrip voor de beleidslijn als instrument om de

waterveiligheid te behouden Dit voorstel isdaarmee relatief eigenstandig

De voorstellen voor het verhelderen van de status en ordening van de Bgr en de verbetering

van de samenwerking tussen lokale overheden en RWS dienen er beide toe om meer en

sneller duidelijkheid te krijgen overde toelaatbaarheid van een initiatief Enerzijds door heldere

regels zodat initiatiefnemers zelf een beter beeld kunnen vormen en anderzijds in het proces

voor een vergunningaanvraag overheden creeren duidelijkheid In theorie zou een van beide

voorstellen voldoende kunnen zijn om tot een zorgvuldiger en sneller proces te komen Uit

oogpunt van een professionele overheid en de verbeterdoelen van de Omgevingswet ligt het

voor de hand om zowel qua regels als proces een verbeterslag te maken

2 Knelpunt De invulling en eisen bij de begrippen ‘kleinschaligheid’ en ‘tijdelijkheid sluit niet aan

bij de beleving in de praktijk

De volgende voorstellen kunnen een bijdrage leveren aan het opiossen van het knelpunt

B1 Verruimen definitie kleinschaligheid
B2 Verruimen definitie tijdelijkheid

Bij situaties die betrekking hebben op kleinschaligheid zoals uitbreiding van bestaande

bebouwing met 10 of tijdelijkheid zoals de wens om iets toe te staan zolang het geen

waterveiligheidsprobleem opievert gaat hetom verschillende type activiteiten De voorstellen

staan daarmee op zich zelf
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3 Knetpunt Het niet toelaatbaar zijn van niet riviergebonden activiteiten in stroomvoerend

regime wordt afs knelpunt ervaren in situaties dat

o Activiteit naar beleving wel met de rivier of uiterwaarden ‘verbonden’ is bijvoorbeeld

recreatie landschap en cultuurhistorie

o Activiteit geen effect lijkt te hebben op de waterveiligheid vanwege het drijvende

karakter bijvoorbeeld woonboot ofde activiteit i gelegen is een gebied dat niet zeer

beperkt stroomt of hooggelegen

o Activiteit van groot regionaal oflokaal belang is bijvoorbeeld regionale bereikbaarheid

De volgende voorstellen kunnen een bijdrage leveren aan het opiossen van het knelpunt

C2 Verruimen riviergebonden activiteiten

C3 Begrenzingen gebieden meer laten aansluiten bij \werkelijke situatie

C4 Hoogwatervrije terreinen buiten Bgr of als bergend regime opnemen

B3 Verhelderen begrip openbaar belang

B8 Benutten ‘overruimte’ in vergunningen

Deze voorstellen bieden in een deel van de situaties mogeiijk verschiliende opties om een

knelpunt op te lossen Hierbij gaat het om ‘uitwisselbaarheid’ tussen

• Verruimen riviergebonden activiteiten en aanpassen van begrenzing van gebieden

bijvoorbeeld extensieve uiterwaard recreatie

• Verruimen van riviergebonden activiteiten en verhelderen begrip openbaar belang

bijvoorbeeld een regionaal snelfietspad
• Hoogwatervrije terreinen buiten Bgr of als bergend regime opnemen en benutten

‘overruimte in vergunningen

Overigens heeft het voorstel om meer ruimte te bieden voor niet riviergebonden activiteiten bij

een riviergebonden activiteit als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfseconomie of

duurzaamheidsbelang betrekking op andere situaties bestaande riviergebonden activiteiten

in plaats van nieuwe activiteiten en staat daarmee op zich zelf

4 Knelpunt De eis dat het waterstandseffect zo gering mogeiijk moet zijn of volledig moet

warden gecompenseerd op elke locatie gelijktijdig met de ingreep wordt als te stringente eis

en te grate last ervaren qua uitvoerbaarheid en financlen

De volgende voorstellen kunnen een bijdrage leveren aan het opiossen van het knelpunt

B4 Zo gering mogeiijk waterstandseffect

B6 Toetsing op gebieds of riviertakniveau

A2 Meer gebruik maken van gebiedsplan

B7 Actievere faciliterende rol van overheden

De eerste twee voorstellen en de laatste twee voorstellen hebben een andere benadering van

het knelpunt De voorstellen B4 en B6 hebben de intentie om het knelpunt op te lossen door de

eisen m b t tot het toelaatbare waterstandseffect te versoepelen Met de voorstellen A2 en B7

wordt het knelpunt aangepakt door een actievere faciliterende rol van overheden bij het
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voldoen aan de eisen voor compensatie en of rivierverruiming Bij het aanpakken van dit

knelpunt kan een principiele keuze gemaakt worden voor een van de twee benadering

Overigens lijkt bovenstaande keuzemogelijkheid niet of in mindere mate te gelden voor het

ervaren knelpunt dat de eisen met betrekking tot waterstandseffect geen lokaal effect

gelijktijdig met de ingreep gecompenseerd moeilijk verenigbaar zijn met dynamische

ontwikkeling van natuur doelen Hiervoor lijkt alleen een andere benadering ten aanzien van

waterstandseffecten een mogelijke opening te bieden

5 Knelpunt De toepassing van artikel 6d persaldo meer ruimte voorde rivier en het verbinden

van initiatieven met behulp van een gebiedsplan is complex en een grote last voor

initiatiefnemers qua organisatie praktische uitvoering en financidn

De voigende voorstellen kunnen een bijdrage leveren aan het opiossen van het kneipunt

B7 Actievere faciliterende rol van overheden

Met een voorstel is de vraag of voorstellen hetzeifde knelpunt opiossen niet aan de orde

5 2 Overzicht van opiossend vermogen en kansrijkheid voorstellen

Onderstaand figuur geeft een overzicht van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de diverse

aanpassingsvoorstellen in relatie tot het opiossend vermogen voor de ervaren knelpunten die uit de

evaluatie naar voren zijn gekomen en de risico’s voor respectievelijk waterveiligheid en ruimtelijke
kwaliteit

De as ‘opiossend vermogen is gebaseerd op de voor en nadelen op dit criterium

De as
‘

haalbaarheid en uitvoerbaarheid’ is gebaseerd op het geheel van voor en nadelen op de

criteria ‘praktische uitvoering’ en ‘juridische aspecten’ de inschatting van het draagviak is hierdus

niet in meegenomen

De kleuren die het risico weergeven zijn gebaseerd op het geheel van voor en nadelen op de

criteria ‘kansen en risico s’ en ‘robuustheid

In het overzicht is het brede palet aan aanpassingsvoorstellen opgenomen dat aan de orde is

gekomen tijdens het proces en de sessies Met is weergegeven welke eventueel aangescherpte
voorstellen in hetadvies worden geadviseerd om te implementeren

aangescherpt voorstel wordt geadviseerd te implementeren

advies om nader onderzoek uit te voeren
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Opiossend vermogen van

ervaren knelpunten
Risico s Geen beperkt wel

B4 Grater waterstandseffect

toestaan

86 Compenseren op

gebiedsniueau

C3 Herzieningsronde
kaartmateriaal

B7 Actiever faciliterende rol

overheid bij rivierverruiming en of

compensatie

Al Verbeteren

samenwerking

A3 Ordening en statusBgr
verhelderen

Bl Verruiming definitie kleine

activiteit

Cl Verhelderen doelen

C2 Uitbreiden riviergebonden

activiteiten

C4 Hoogwatervrijeterreinen

vrijstellen

C4 Hoogwatervrijeterrein

bergend regime’

B2 Seizoensgebonden

vergunning verlengen

B2 Tjjdelijke vergunning
verruimen

B8 Intrekkenbestaande niet

gebruikte vergunningen
B8 Gebruik niet benutte

ouerruimte in een vergunning

A2 Verhelderen en stimuieren

gebiedsplan

B3 Regionaal lokaai belang
verhelderen

B5 Integrate rivierverruiming

Dettaprogramma

geen compensatieplicht

C3 Verbeteren kaartmateriaal

en namen regimesaanpassen

Haalbaarheid en

uitvoerbaarheid
0

B4 Toetsing waterstandseffect aan

alleen aan de dijk

A2 Koppelen artikel 6d aan 6®
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5 3 Overzicht aanpassingen over documenten

Onderstaande tabel geeft weer op welke niveau beleidsbrief beleidsregels onderliggende

documenten of buiten de Bgr de voorstellen uitgewerkt moeten worden indien besloten wordt tot

een aanpassing

Aanpassing nodig van Beleids Beleids

regels en

kaarten

Werk

documenten

handreikingw

erkafspraken

RBK

Buiten de

brief Bgr

A1 Verbeteren samenwerking X

A2 Meer helderheid en gebruik

gebiedsplan

X X

A2 Gebiedsplan artikel 6d

koppelen aan Deltaprogramma 6e

X X X Barro Bkl

A3 Verheldering ordening en status

onderdelen Bgr

X X X

B1 Nieuwbouw formeel reguleren X X

B1 10 regeling vereenvoudigen X

B2 Seizoensgebonden vergunning

verlengen

X

B2 Mogelijkheden tijdelijke

vergunning uitbreiden

X

B3 Opnemen begrip nationaal

regionaai en lokaal belang in de

beleidsregel

X

B4 Toets op beschikbare

overruimte dijk

X

B4 Toets op waterveiiigheid van de X

dijk

B4 Toets waterstandseffect op de

bandijk

X

B5 Inlegraie rivierverruimings plan

blijven ontzien van

compensatieplicht

X X Barro Bki
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Aanpassing nodig van Beleids

brief

Beleids

regels en

kaarten

Werk

documenten

handreikingw

erkafspraken

RBK

Buiten de

Bgr

B6 Compenseren

waterstandseffect op gebiedsniveau

X

B7 Actievere faciliterende rol

overheden

X X

voorstel 3

en 4

B8 Intrekken bestaande

vergunningen

X

B8 Gebruiken niet benutte

overruimte in vergunningen

X

C1 Verheideren doeien Bgr X X

C2 Uitbreiden limitatieve iijst

riviergebonden activiteiten

X X X Barro Bkl

C2 Venwantsschapscriterium voor

riviergebonden bedrijven

X X X Barro Bkt

C3 Naamswijziging regimes X X X Barro t Bkt

C3 Kieinschaiige aanpassing

begrenzingen

X X Barro Bkt

C3 Herzieningsronde X X X Barro Bkt

C4 Hoogwatervrije terreinen

vrijstetten

X X Barro Bkt

C4 2 Hoogwatervrije terreinen als

bergend regime

X X Barro Bki
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BIJLAGE
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Bijiage 1 Leden van de begeleidingsgroep

Organisatie Naam

Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

Provincie Utrecht 10 2e

Provincie Overijssel

etos2^Provincie Zuid Holland

Provincie Gelderland

Provincie Limburg

Provincie Noord Brabant
10 2e

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Rijn en IJssel

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Ministerie van Infrastructuuren Milieu 1Q 2e

Ministerie van Infrastructuuren Milieu 1Q 2e

Agendalid namens opdrachtgeversteam 10 2e 10 2e ]
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Bijiage 2 Deelnemers interactieve sessies Aanpassing Bgr

Organisatie Naam

LTO Nederland

Koninklijke Schippersvereniging
Schuttevaer

Vereniging Koninklijke Nederlandse

Bouwkeramiek KNB

HISWA

Natuur en milieufederatle Gelderland

Rivieren coalitie van natuurorganisaties
Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

RWE

Recron

Landelijke woonbotenorganisatie

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit Gelders

Genootschap

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

NEPROM

Watersportverbond

Erfgoedvereniging Heemschut

Koninklijke Horeca Nederland |1Q 2e|
10 {2e

1PH3Gemeente Dordrecht

Gemeente Roermond

Gemeente Werkendam

Gemeente Druten lf10K2e |

Gemeente Krimpenerwaard

Verening Nederlandse Riviergemeenten

Provincie Utrecht 10 2e

Provincie Gelderland MSH

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Provincie Limburg

fT0 2^Waterschap Rivierenland

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Peel en Maasvallei

Waterschap Rijn en IJssel

Ministerie van EZ

Rijkswaterstaat WVL
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Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

|10 2e|Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat
10 2e

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Ministerie van lenM

Ministerie van lenM HBJZ 1 10 2e

Ministerie van lenM
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Waterveiligheid voorop
Doel en werkingvan de Beleidslijn Grote Rivieren

Doelstellingi
De bescfilkbare afvoer er

bergingscapaciteitvan het

rivierbed behouden

Na de dreigende overstromingen van de grote

rivieren in 1993 en 1995 heeft het Rijkde
Be eic s ijn Grote Rivieren BGR vastgesteid
om dewaterveiiigheid nu en in de

toekomst te waarborgen

Activiteiten in het rivierbed

worden aileen toegestaan

indien ze voldoen aan

de voorwaarden a ^
vandeBGR

Doelsteiiing 2

Ontwikkelingen tegengaan die

rivierverruiming nu en in de

toekomst onmogelijk maken

Activiteit

Compensatie
h

ii
C

W

W

Uitgangspunt
Compensatie van ruimtelijke
activiteiten moetwater

standsneutraal gebeuren
Daarmee wordt voorkomen

dat het resultaat van grote

projecter als Ru mtevoorde

RiVier ten iet wordt gedaan

■w

I

r
Initiatiefnemer RijkswaterstaatGemeente provincie

Stappenplan
voor

activiteiten

langs de rivier

Q 4¥ ¥ ¥
Contact

optiemen

Water

vergunning
aanvragenOndernemer of particulier

heeft idee voor activiteit
Bekijkt RO facetten en

faciliteertevt het idee

Beoordeeltactiviteit

naarregelsvan BGR
L

i
Bij bergend deel rivierbed

__
water slroomthier

nietoflangzoom

Bij stroomvoerend deei rivierbed

winterbed van

\
\

y

i

Uiter

wuardA
I

waant
i

^
r

i I
Rfviergebonden activiteitenAiletypen activiteiten Niet riviergebonden activiteiten

V

Toelaatbaar want Compenseerverlies
stuwtgeen water op bergend vermogen

Toelaatbaar zoals Compenseerverlies
natuur en Steigers opstuwend effect

In princlpe nlet Somsuitzonderingen
toegestaan ondervoorwaarden

Dezeinfographicis gebaseerd op het rapport Aanpassing Beleidslijn Grote Rivieren Voor devolledige informatiezie dit rapport
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Programmateam Water

Stuurgroep Water

Agendapunt Advies aanpassing Beleidslijn grots rivieren Bgr

1 Datum tijd PT breed 9 maart SGW 29 maart

2 Indienende organisatie
en contactpersoon

lenM DGRW Directie Algemeen Waterbeleid en

Waterveiligheid I I lQ 2en en| 10 2e |

3 Doel agendering Bespreking onafhankelijk advies van RHDHV over

aanpassing van de Bgr en besluit over aanpassing Bgr

4 Voorgesteld besluit Een aanpassing van de Bgr op onderdelen

^nstemmen met het in stand houden van de ambtelijke

begeleidingsgroep en hiervoor capaciteit beschikbaar te

stellen

Met opmerkingen 1 0 2e ]moet dit worden hat PT breed

heeft inge temd met het irstandhouden vsr de ambtelijke

begeleidingsgroep

5 Aanieiding urgentie In 2016 is de Bgr geevalueerd In de Stuurgroep Water

van 7 aprii 2016 is afgesproken een aantai

aanpassingsvoorstellen uit de evaluatie nader uit te

werken gericht op het verbeteren van de uitiegbaarheid

en uitvoering van de Bgr en het optimaliseren van het

afwegingskader De stuurgroep heeft besloten om de Bgr
niet fundamenteei te herzien DG Ruimte en Water heeft

het bureau RHDHV opdracht verleend om deze nadere

uitwerking uit te voeren en te komen tot een

onafhankeiijk advies over aanpassing van de Bgr

6 Samenvatting inhoud Het advies van RHDHV stelt een verantwoorde verruiming
van de beieidsiijn grote rivieren voor waarbij RHDHV uit

gaat van het voorzorgsbeginsel zuinig omgaan met de

beschikbare ruimte mede in het licht van stijgende

afvoeren als gevolg van klimaatverandering Het

watsrveiiigheidsbelang wordt voorop gesteld en de

voorwaarde om bij ingrepen waterstandsneutraai te

compenseren blijft gehandhaafd zodat

overstromingsrisico s niet worden afgewenteld Een

beperkt aantai voorstellen vereist een aanpassing van

de beleidsregels zelf Hierin kan lenM zich goed vinden

lenM neemt daarom het advies van RHDHV over op 2

voorbehouden na Dit betekent concreet dat

1 lenM de voorstellen overneemt gericht op het

verhelderen van het doel werkingsfeer en

uitvoeringspraktijk van de Bgr lenM wil met name

inzetten op het verbeteren van de uitvoering en

uitiegbaarheid van de Bgr Dit is van belang voor het

begrip en draagviak voor de Bgr Het is hierbij de

ambitie om sneller helderheid te verschaffen of een
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initiatief doorgang kan vinden of niet In het advies

worden hiervoor voorstsllsn gedaan Niet alleen op

projectniveau maar ook op gebiedsniveau zie ook 3

Samenwerking is hisrin sen sleutelwoord Dit vereist

een gezameniijke inspanning van Rijk en regionaie
overheden ieder vanuit zijn eigen roi en

verantwoordeiijkheid Dit past ook in de cuituur van de

Omgevingswet

2 lenM ruimte geeft aan het realiseren van kieine

activiteiten die niet ten koste gaat van vi aterveiiigheid
kan door de beieidsregels op de voigende punten aan

te passen

Het uitbreiden van riviergebonden activiteiten met

extensieve uiterwaardenrecreatie fietspaden en

bruggetjes scheepvaartgelieerde activiteiten

agrarische activiteiten voor beheer van buitendijkse

gebieden
Het mogeiijk maken van verduurzaming van de

bedrijfsvoering van riviergebonden activiteiten o g v

energievoorziening C verwantschapscriterium
Toestaan van sloop van aanwezige bebouwing en deze

te vervangen door nieuwbouw

Verruimen riviergebonden activiteit natuur met

cultuurhistorische iandschapselementen en

waterkwfaliteit

3 lenM een inventarisatie onderzoek zai starten naar

hoogwatervrije en hooggelegen terreinen die

vrijgegeven kunnen worden dan w el onder bergend
regime kunnen vaiien [2 fasen aanpak
of en zo ja onder weike voorwaarden compenseren

op gebiedsniveau mogeiijk is gericht op

natuurontwikkeling

tijdeiijk ruimtegebruik

4 lenM zal zich inzetten voor het versterken van de

gebiedsgerichte benadering door gemeenten en

provincies ondersteunen bij gebiedspiannen
vanuit haar verantwoordeiijkheid voor

waterveiiigheid Een gebiedsgerichte benadering
biedt mogeiijkheden voor ruimtelijke
ontwikkeiingen en grotere waterveiiigheid

lenM maakt bij de voigende twee adviezen van RHDHV

een voorbehoud

1 Het generiek uitzonderen van duurzame energie in het

rivierbed van de voorwaarden voor niet riviergebonden
activiteiten Dit kan ruimte opsouperen voor

riviergebonden activiteiten die geen aiternatieve

locatie hebben Hier wordt een maatwerk opiossing
voorgestaan o a via het verwantschapscriterium zie

punt 2 hierboven

2 Het onderzoeken dan wel oprichten van een nationaal

afkoopfonds Naast vraagtekens over de juridische en

praktische uitvoerbaarheid wil het Rijk niet

verantwoordeliik worden risicodraqer zi1 n voor het
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realiseren van rivierverruimende maatregelen om

lokale en regionale economischs initiatieven in het

rivierbed mogelijk te maken lenM ziet vi el kansen in

werk met werk maken w aar ruimtelijke

ontwikkelingen efficient en doeimatig zijn

meegekoppeld met de waterveiligheidsopgave Een

goed voorbeeld is de gebiedsontwikkeling Ooijen
Wansum

7 Afstemming Het onderzoek over aanpassing van de Bgr heeft plaats

gevonden in een open en participatief proces met

relevante stakeholders

Maatschappelijke organisaties zijn daarnaast via het

overleg Infrastructuur en Milieu OIM betrokken Zie

bijiage 2 voor hun advies n a v de evaluatie en

standpuntennotitie n a v het advies voor aanpassing van

de Bgr
Net als bij de evaluatie is een brede begeleidingsgroep
ingesteld met vertegenw oordigers van provincies

riviergemeenten waterschappen RWS en DGRW gericht

op het borgen van de kwaliteit van het proces en de

inhoud

De regionale stuurgroepen i h k v het Deltaprogramma

zijn geinformeerd over het vervoigtraject Bgr en over het

concept adviesrapport van RHDHV

8 Finandele gevolgen Nvt

9 Politiek bestuurlijke

aandachtspunten

Balans waterveilioheid en ruimteliike ontwikkelina

De Bgr bavindt zich op hat snijvlak van waterveilighaid en

ruimtelijke ordening De Bgr is een beheerinstrument en

vormt het kadar voor het beoordelen van toelaatbaarheid

van activiteiten in het rivierbed De

waterveiligheidsdoelstelling van de Bgr staat bij

stakeholders niet ter discussie Over welke ruimtelijke

ontwikkeling binnen de randvoonvaarde van

waterveiligheid verantwoord is kunnen partijen van

mening verschillen

lenM neemt bij de aanpassing van de Bgr in acht dat

programma s als Ruimte voor de Rivier en Maaswerken

aanzienlijke investeringen hebben gevergd om

waterstanddaling te bereiken en dat ook de aankomende

decennia lange termijn ambitie rivieren nog aanzienlijke

investeringen nodig zijn om ook voor de toekomst een

robuust riviersysteem in stand te houden lenM wil

voorkomen dat investeringen verder moeten opiopen als

gevolg van te veel activiteiten in het rivierbed

SamsnwerkiriQ biedt orote kansen

In het advies zijn voorstellen gedaan om de

samenwerking te verbeteren zodat eerder duidelijkheid is

over de voorwaarden voor bouwen in het rivierbed en de

toelaatbaarheid van een initiatief Dit vergt een pro
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actieve en open houding van alls betrokken partijen

Versterken aebiedsaerichte benaderina

Ook het versterken van de gebiedsgerichte benadering

vraagt een pro actieve benadering van partijen vanuit hun

rol en verantwoordelljkheid Gemeenten en provincie als

eerstverantwoordelijke gebiedsregisseur in bet verbinden

van initiatieven en van het RWS en waterschappen een

ondersteunende rol bij potentiele maatregelen voor

rivierverruiming
Provincies zien compensatie op gebiedsniveau als

belangrijke voorwaarde voor de kansrijkheid van de

gebiedsgerichte benadering Daarnaast zouden zij graag

zien dat de mogelijkheden voor een nationaal

afkoopfonds voor rivierverruimende maatregelen verder

worden verkend

Doorwerkina in Barro

De aanpassingen van de beleidsregels dienen ook te

worden overgenomen in het Barro in OW wordt dit het

Besluit kwaliteit leefomgeving om ervoor te zorgen dat de

wijzigingen ook in het ruimtelijk spoor doorwerken

Anders is aanpassinql Bgr zinslediq Streven is dat de

Minister in de SG Water helderheid geeft over wanneer

doorwerking in het Barro plaatsvindt

I
Met opmerkinge ^ tP 2|€ R ^ wil die zin er bij voorkeuruit

neutraiere formuiering maaniveet niet of dat mgi is daar het zo

naa r PT breed e n M is gegaan

PiikverstQrkinQ en zorgplicht
In de evaluatie van de Bgr is geconstateerd dat

dijkversterkingen door beheerders onder de zorgplicht van

het Waterbesluit vallen en niet onder de Bgr lenM zal in

overleq met waterschappen afspraak maken_over

buitendiiks versterken waarbh rekenina wordt oehouden

met uraentie voor looende oroiecten

Infographics over Bgr

Handreiking zal worden herzien

10 Communicatieve acties

11 Vervoigtraject In 2017 aanpassing Bgr conform besluit Minister

Beleidsliin beleidsregels en handreiking 120171

herzien van beleidsregels

herzien van de handreiking

en

hooggelegen terreinen

No regret vergunninovrii stellen aantal hooawatervriie

terreinen door aanpassing Waterbesluit zomer 2018

gereedj

UitvoerinqsDraktiik f2Q17^

afspraken maken over vooroverleg tussen RWS en regio
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uitvoering casestudie compenseren op gebiedsniveau

casestudie tijdelijk ruimtegebruik

Doorwerkina in Barro van wijziging beleidsregels en

nadere ■feersto herziening begrenzing kaarten pm—jtdt

2018 voorjaar 3010

12

Algemens opmsrkingen

Voor elk agendapunt wordt een aanbiedingsformulier gemaakt
Het aanbiedingsformulier dient een zelfstandia lees baa r stuk te zijn
Het aanbiedingsformulier heeft het akkoord van de afdelingsmanager
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buiten verzoek

|10 2e|

Ad 6

Handreiking is coproductie DGRW RWS Het is een levend document Ideaiiter wii ie nieuwe

handreiking en vaststeliing nieuwe beieidsreaels teoeliik doen maar dit—hoeft nieteeFseoerse Pit

bekiiken nadat duideink is wat aliemaai gedaan moet warden en wat pianning qaat warden van

beide sporen Update handreiking is meer dan aileen maar de nieuwe beleidsreaeis verwerken

hoiomaal af voordat nieuwe versio bcicidsregGls wordt vastgestoid Op korte termijn schrijfteam
samenstellen bepaien weike onderdelen aangepast moeten worden en beleidsmatige keuzes

markeren bv rekenregel 6d Voor zomer moet dit helder zijn Samen met voorstei voor

uitbesteding keuze aileen eindredactie opmaak of ook inhoudelijk schrijfwerk In werkoroeo

Rivierbeheer van 20 aprii schrijfteam samenstellen Daarna startoverleg inplannen

buiten verzoek
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Factsheet Duurzame energie in het rivierbed Bgr

Vraagstuk
De Beleidslijn grote rivieren Bgr maakt onderscheid tussen riviergebonden en niet

riviergebonden activiteiten Ruimte in het rivierbed is schaars In de stuurgroep Water van vorig

jaar is daarom afgesproken om dit onderscheid te handhaven met als doel

Het behouden van ruimte voor toekomstige rivierverruiming
Het behouden van de schaarse compensatie ruimte voor riviergebonden activiteiten die niet

buiten het rivierbed kunnen plaatsvinden

Tegeiijkertijd hebben we een maatschappelijke opgave voor duurzame energie En iigt er een

advies van RHDHV om de Bgr grote rivieren zodanig aan te passen dat

Bestaande riviergebonden bedrijven zoals steenfabrieken hun energievoorziening

gemakkelijker kunnen verduurzamen het zgn verwantschapscriterium
Duurzame energie op zichzelf generiek wordt uitgezonderd van de voorwaarden voor niet

riviergebonden activiteiten Dit zou betekenen dat je ook grote windmolenparken kunt

aanleggen in het rivierbed zelf

In de huidige Bgr betreft duurzame energie zonnepanelenparken windmolens geothermie e d

een niet riviergebonden activiteit Dergelijke activiteiten kunnen immers ook heel goed buiten het

rivierbed worden gerealiseerd Waterkrachtcentrales worden wel gezien als riviergebonden
activiteit en zijn toegestaan mits zij geen belemmering vormen voor toekomstige rivierverruiming

en eventuele waterstandseffecten compenseren

Dit betekent dat het niet mogelijk is om bijvoorbeeld een groot windmolen of zonnepanelenpark
in het rivierbed te bouwen tenzij per saldo meer ruimte voor de rivier wordt gerealiseerd Het

betekent echter ook dat bijvoorbeeld een bestaande beton of papierfabriek de energievoorziening
niet makkelijk kan verduurzamen omdat dit een niet riviergebonden activiteit betreft

De vraag is waar we het over hebben en wat we vanuit het oogpunt van waterveiligheid wel en

niet willen toestaan wil je vanuit lenM ook geen belemmering opwerpen voor het kunnen

realiseren van grote windmolenparken en zonnepanelenparken in het rivierbed Of wil je vooral

mogelijk maken dat reeds bestaande bedrijven in het rivierbed hun energievoorziening kunnen

verduurzamen

Beeld initiatieven

Op dit moment heeft RWS vooral te maken met aanvragen behorende tot deze laatste categorie

aanvragen van bestaande bedrijven in het rivierbed die hun energievoorziening willen

verduurzamen Hierbij gaat het zowel om duurzaamheidsinitiatieven van riviergebonden als niet

riviergebonden activiteiten Op dit moment bekende aanvragen zijn
Het plaatsen van ongeveer 650 m2 aan zonnepanelen op een stortdam bij Randwijk ten

behoeve van een zittende steenfabriek

Realiseren van een drijvend zonneveld ten behoeve van uit te voeren zandwinning en de

aangrenzende betonfabriek Zandwinning is riviergebonden de betonfabriek niet

Een drijvend zonneveld realiseren voor een papierfabriek in het winterbed van de Nederrijn
Lek De papierfabriek betreft een niet riviergebonden activiteit

Er lijkt ook sprake te zijn van een toenemend aantal kleinere initiatieven voor zonne energie

gekoppeld aan bestaande werken Zonnepanelen worden op grond van de Bgr door RWS als

bouwwerk getoetst en als het oppervlak groter is dan 30m2 worden deze initiatieven afgewezen

Voorstel aanpassing Beleidslijn grote rivieren

DGRW en RWS zijn voorstander van het bevorderen van duurzame energie in het rivierbed zolang
dit kan zonder negatieve gevolgen voor waterveiligheid natuur en ecologie En dit niet

onevenredig veel ruimte van het rivierbed inneemt ten koste van schaarse compensatie ruimte

voor riviergebonden activiteiten die nergens anders kunnen plaatsvinden
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Voor de Bgr betekent dit dat naar aanleiding van het advies van RHDHV wordt voorgesteld
Het advies van RHDHV over te nemen om de beleidsregels zodanig aan te passen dat

bestaande riviergebonden activiteiten hun energievoorziening makkelijker kunnen

verduurzamen

Niet mee te gaan in het advies duurzame energie in zijn algemeenheid uit te zonderen als niet

riviergebonden activiteit maar in piaats daarvan ook bestaande niet riviergebonden bedrijven
verantwoord meer ruimte te geven voor duurzaamheidsiniatieven Dit vergt een aanpassing
van de beieidsregels

Op deze manier geef je wel ruimte aan duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven maar niet

aan nieuwe windmolen of zonnepaneienparken die niet gekoppeld zijn aan bestaande

bedrijven bouwwerken En dus ook heel goed buiten het rivierbed gereaiiseerd kunnen

worden Dergeiijke parken gaan niet alieen ten koste van de compensatie ruimte voor

riviergebonden activiteiten maar de impact op waterveiiigheid nu en in de toekomst is nog

onvoidoende in beeid gebracht

Huidige ruimte beleidsregels betekenis aanpassing beleidsregels

Verduurzaming van de energievoorziening van bestaande bedrijven is een opgave die ten tijde van

de vaststeliing van de Beieidslijn grote rivieren Bgr niet is voorzien Anno 2017 zijn activiteiten

ten behoeve van een duurzame energievoorziening echter niet meer weg te denken en worden

deze vanuit het Rijk ook actief gestimuleerd via SDE subsidies Hoewel dergeiijke activiteiten zelf

niet riviergebonden zijn zijn deze naar oordeei van RWS en DGRW inmiddeis wei oniosmakelijk
verbonden met riviergebonden activiteiten die veel energie verbruiken zoals steenfabrieken

Vooruitlopend op de aanpassing van de beleidsregels om verduurzaming van de

energievoorziening van bestaande riviergebonden bedrijven een expliciete plek te geven in de

beleidsregels zien DGRW en RWS vanuit bovenstaande gedachte voor riviergebonden activiteiten

reeds mogelijkheden om binnen de bestaande beleidsregels duurzaamheidsinitiatieven te

vergunnen Voorwaarde is wel dat de gemiddeld op jaarbasis opgewekte hoeveelheid energie

niet meer bedraagt dan de hoeveelheid energie die nodig is voor het uitoefenen van de

riviergebonden activiteit Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van de steenfabriek in Randwijk

Voor niet riviergebonden activiteiten ligt dit veel moeilijker Als het om het verduurzamen van

niet riviergebonden activiteiten gaat dan biedt de Bgr op dit moment geen ruimte Dit betekent

dat de beleidsregels en het Barro eerst dienen te worden aangepast voordat

duurzaamheidsinitiaiteven van niet rivier gebonden activiteiten zoals die van de papierfabriek
kunnen worden vergund

Doorwerking in het Barro

De aanpassing van de beieidsregels vergt tevens een aanpassing van het Besluit algemene regels

ruimtelijke ordening Barro De beleidsregels zijn een op een vertaald in het Barro

Door de BSR is besloten dat het Barro niet meer vooruitlopend op de invoering van de

Omgevingswet in voorjaar van 2019 wordt gewijzigd tenzij hier zeer zwaarwegende redenen voor

zijn Op dit moment rechtvaardigt alieen de Bgr geen wijziging van het Barro gegeven het gering
aantal initiatieven waarvan nu bekend is dat zij hinder hiervan ondervinden Dit betekent wel dat

aanvragen voor duurzaamheidinitiatieven voor niet rivier gebonden activiteiten zoals de

papierfabriek zullen moeten wachten tot 2019 alvorens zij ook een vergunning kunnen krijgen
vanuit het ruimtelijk spoor Bij een tussentijdse aanpassing van het Barro zou dit in juli 2018

mogelijk zijn

Deze zomer zal de noodzaak van een Barroherziening op nieuw worden bezien aan de hand van

het Kustpact en eventuele andere beleidsdossiers AWV zal in de tussentijd i s m RWS

inventariseren welke duurzaamheids initiatieven van bedrijven dan nu bekend nog meer hinder

ondervinden van het niet tussentijds aanpassen van het Barro

Mocht het aantal initiatieven alsnog aanzienlijk blijken kan dit mogelijk ook aanleiding vormen om

de noodzaak van een Barroherziening te heroverwegen
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Bijiage A behorend bij artikel I van het Besluit tot wijziging van bijiagen I en II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier
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Bijiage B behorend bij artikel II van bet Besluit tot wijziging van bijiagen I en II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier
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BKL

Artikel 5 44 kleine tijdelijke en noodzakelijke activiteiten rivierbed

Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op het rivierbed van de grote rivieren kan het

omgevingspian in ieder geval de volgende activiteiten toelaten

a activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit voor een

waterstaatswerk in beheer bij het Rijk is vereist

b activiteiten voor rivierbeheer en verruiming
c tijdelijke activiteiten

d activiteiten van rivierkundig ondergeschikt beiang en

e activiteiten die onderdeel uitmaken van de lijst van maatregelen bedoeld in de bijiage bij de

planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en waarvan de uitvoering wordt gefinancierd
door het Rijk

206327 0037



Leesversie van nota lENM BSK

2012 12733

Inleiding

Per 1 april wijzigt een aantal

bestuurlijke grenzen van

waterbeheergebieden In verband

daarmee dient een viertal kaarten

behorend bij de Waterregeling te

worden aangepast U wordt hierbij de

daartoe strekkende wijzigingsregeling

voorgelegd

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent wordt u

geadviseerd de regeling en bijbehorende

toelichting te ondertekenen

206335 0039



Beslistermijn

In verband met de gewenste

inwerkingtreding per 1 april is een

voortvarende afhandeling wenselijk

Argumentatie

De beheergrenzen voor waterbeheer

behoeven regelmatig aanpassing in

verband met verbetering bestuurlijke

afspraken overdracht van arealen enz

Om redenen van efficiency worden deze

aanpassingen voortaan beperkt tot twee

maal per jaar behoudens spoedeisende

wijzigingen

206335 0039



Kader

Zie het voorgaande

Krachtenveld afstemming

financiele en juridische implicaties

communicatie

Het gaat om uitvoeringstechnische

aanpassingen Er zijn geen politieke of

bestuurlijke gevoeligheden Voor

bestaande gevallen is een

overgangsregeling opgenomen

bestaande activiteiten vallen niet

opeens onder een vergunningplicht als

gevolg van een wijziging De

systematiek van de vaste

verandermomenten kan niet volledig

worden gevoigd Hiervan kan worden

206335 0039



afgeweken om problemen in de

uitvoering te voorkomen Er is geen toe

of afnanne van administratieve lasten

voor burgers of bedrijven Er zijn geen

milieu effecten of effecten voor

bedrijven

10 2e

10 2e
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LEESTEKST

De Waterregeling is een uitvoerings

regeling op basis van de Waterwet

Deze regeling dient op een aantal

technische punten te worden aangepast

Daarnaast dient een tweetal kaarten

met beheergrenzen voor Rijkswateren te

worden aangepast

De technische aanpassingen betreffen

het vervallen van de norm voor

uitstroomsnelheid Deze norm is nu nog

een criterium voor de vergunningplicht

voor lozingen naast de

instroomsnelheid voor onttrekkingen

Ratio alleen de instroomsnelheid is

relevant ivm bescherming van vis De

206337 0040



uitstroomsnelheid is in de praktijk niet

relevant de scheepvaart heeft geen

noemenswaardige last van hogere

uitstroomsnelheden de

binnenvaartsector heeft ook geen

bezwaren geuit en indien nodig kunnen

langs andere weg eisen worden gesteld

uitstel van de inwerkingtreding van de

bepalingen op grond waarvan de

aanvraag voor een watervergunning

door bedrijven langs elektronische weg

wordt ingediend via het omgevingloket

online OLO Als datum van

inwerkingtreding is nu in de

Waterregeling opgenomen 1 juli 2011

Dit wordt nu 10 oktober 2011 Reden

voor het uitstel is dat de

206337 0040



Waterwetmodule inclusief testfase niet

tijdig gereed is Deze zal naar

verwachting wel voor 10 oktober van dit

jaar gereed zijn

De nu in de Waterregeling opgenomen

datum van 1 juli 2011 meet derhalve

voor 1 juli worden gewijzigd in 10

oktober 2011 Een eerdere datum is niet

haalbaar en wachten met invoeren tot 1

januari 2012 conform de systematiek

van de vaste verandermomenten leidt

tot onnodig hoge administratieve lasten

voor aanvragers

Om die reden wordt bij de publicatie en

inwerkingtreding van deze regeling

afgeweken van de systematiek van de

vaste verandermomenten WM Dit

206337 0040



heeft geen nadelen voor burgers of

bedrijven

10 2e

10 2e
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U wordt ter vaststelling en

ondertekening voorgelegd een

ministeriele regeling tot wijziging

van de kaarten behorend bij de

Waterregeling Deze kaarten

geven de beheergrenzen van

rijkswateren aan

Circa 90 kaarten dienen te worden

gewijzigd vanwege noodzakelijke

verbeteringen of correcties van de

beheergrenzen Ook moeten

nieuwe beheergrenzen voor de

Tweede Maasviakte worden

vastgesteld Deze laatste zijn

urgent vanwege bestuurlijke

afspraken en om onnodige

uitvoeringslasten te voorkomen
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Om die reden wordt uitgegaan
van inwerkingtreding per 1 april
as Daarbij wordt afgeweken van

de systematiek van de vaste

verandermomenten VVM Dit is

niet bezwaarlijk

Indien akkoord wordt u verzocht

de regeling en de toelichting te

ondertekenen

206338 0041



Lijst met betrokken personen bij procedure aanpassen beheergrenzen

B

orqanisatie Onderdeel Direi runctie naam

10 2eRWS Midden Nederland Afd Netwerkontwikkeling en Visie District Noord

10 2e

RWS

RWS

RWS

Noord Nederland

Oost Nederland

Zuid Nederland

Afd Vergunningverlening
Afd Netwerkontwikkeling en Visie

District Midden Afd Netwerkontwikkeling en Visie

10 2e

I 10 2e I

^ 10 2^
10 2e l 1Q 2e |

10 2eRWS

RWS

West Nederland Noord

West Nederland Zuid

District Noord

District Noord afd Vergunningverlening BVR 1Q 2e I

f1Q 2e

I Afd Installaties en Bediening District ZuidRWS Zee en Delta 1 10 2e

10 2e I

10 2e

RWS Centrale

informatievoorziening
WVL

WVL

Corporate Dienst

Bestuursstaf

Bestuursstaf

DGRW

DGRW

DGRW

HBJZ

Data Management Center 10 2e

RWS

RWS

RWS

RWS

RWS

lenM

lenM

lenM

lenM

Leefomgeving Implementatie Omgevingswet InfomiJ
Veiligheid en Watergebruik Waterkeringen
CPR BJV expertise

Omgeving communicatie en strategie

Omgeving communicatie en strategie

Algemeen waterbeleid en veiligheid bestuur en strategie
Algemeen waterbeleid en veiligheid bestuur en strategie

Algemeen waterbeleid en veiligheid
Water infrastructuur en ruimte

10 2e I

10 2e

1Q 2e

10 2e

1Q 2e

10 2e
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Pe 5 beheerarenzen1

Hoe zit de grens tussen land en water in de Waterwet nu in eikaar

De Invoeringswet Waterwet wijzigt de Waterwet Er komt meer helderheid over

de grens tussen land en water Een oppervlaktewaterlichaam wordt als voIgt

gedefinieerd

oppervlaktewaterlichaam samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak
voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen alsmede de bijbehorende
waterbodem oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet drogere

oevergebieden alsmede flora en fauna

Vervolgens bepaalt de Waterwet over de begrenzing

Artikei 3 1 Waterwet begrenzing
1 BIj of krachtens algemene maatregel van bestuur worden de watersystemen

aangewezen die volledig dan wel met uitzondering van daarbij aangewezen onderdelen bij

het Rijk in beheer zijn

2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt voor de onder de aanwijzing

vallende oppervlaktewaterlichamen tevens de begrenzing vastgesteld Daarbij worden de

oppervlaktewaterlichamen van de rivieren begrensd door de buitenkruinlijn van de primaire

waterkering voor zover die primaire waterkering is aangegeven op de kaart die als bijiage I

bij deze wet behoort dan wei waar deze ontbreekt de daarbij vast te stelien lijn van de

hoogwaterkerende gronden
3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen gronden binnen een

oppervlaktewaterlichaam worden aangewezen als drogere oevergebieden als bedoeld in de

begripsomschrijving van oppervlaktewaterlichaam in artikei 1 1

4 De voordracht voor de maatregel bedoeld in het eerste lid wordt gedaan nadat

gedeputeerde staten van alle provincies alsmede alle waterschapsbesturen zijn

geraadpleegd over de inhoud daarvan

5 De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van de

in het eerste lid bedoeide aanwijzing kan slechts worden gedaan indien over een daarin

besioten liggende overdracht dan wel overneming van het beheer door Onze Minister

overeenstemming is bereikt met de betrokken andere beheerder en gedeputeerde staten

Met andere woorden het Waterbesluit en Waterregeling regelt het aanwijzen
en begrenzen van oppervlaktewaterlichamen in Rijksbeheer Bij het Waterbesluit

komt een lijstje van oppervlaktewaterlichamen in Rijksbeheer Het stuk

Waterregeling dat wij leveren geeft weer waar de grenzen van die

oppervlaktewaterlichamen liggen Hierbij gaan we uit van de volgende richtlijnen
die staan ook in de Memorie van Toelichting bij de Invoeringswet

Rijksrivieren met primaire waterkering de buitenkruinlijn van de

primaire kering Hierbij wordt verwezen naar de kaart van Bijiage 1 van

de Wet op de waterkering ^ art 3 1 tweede lid tweede volzin

Voor de begrenzing van de Maas DLB wordt echter voor de aanwijzing
van primaire keringen niet verwezen naar bijiage lA van de Wet op de

waterkering specifiek voor Limburg maar gewoon naar Bijiage 1 op

deze kaart zijn geen keringen voor Limburg aangewezen Reden hiervoor

is dat hierdoor niet alle kades als primaire kering gelden dit zou het geval

zijn indien verwezen zou worden naar Bijiage lA maar in Limburg
gewoon een lijn van hoogwaterkerende gronden kan worden getekend op

de kaart voor zowel de bedijkte als de onbedijkte Maas conform de

huidige begrenzing

5
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Rijksrivieren zonder een primaire kering de lijn van de

hoogwaterkerende gronden deze lijn wordt conform de huidige grenzen

uitgetekend op onze kaart Waterregeling ^ artikel 3 1 tweede lid

tweede volzin

Kanalen begrenzing conform de huidige grenzen Waterregeling in

woorden of op kaart uitgangspunt hierbij is de insteek van de oever ^

artikel 3 1 tweede lid eerste volzin

Ijsselmeer begrenzing conform de huidige grenzen Waterregeling in

woorden of op kaart ^ artikel 3 1 tweede lid eerste volzin

Noordzee begrenzing conform de huidige grenzen Waterregeling in

woorden of op kaart uitgangspunt hierbij is de duinvoet ^ artikel 3 1

tweede lid eerste volzin

Droge oevergebieden
Het is voor alle hierboven genoemde wateren mogelijk om op de kaart droge

gebieden uit te zonderen van het bereik van het waterkwaliteitsdeel van de

Waterwet Deze droge gebieden worden aangeduid als ’drogere oevergebieden
Deze droge gebieden blijven wel onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam
maar hier geldt de Wbb dit is ook logisch er komt geen water en dit was al

droog Wbb Deze gebieden zijn dan ook geen baggerspecie in de zin van het

Bbk RWS houdt in deze gebieden wel de bevoegdheden die we nu op grond van

de Wbr hebben Het aanwijzen van deze gebieden geschiedt ook door het

tekenen van een lijn op de kaart — art 3 1 derde lid

Welke grenzen leggen we vast

Op de kaart met wellicht nog een deel in woorden hier bestaat in elk geval
behoefte aan in DNH en voor de kustzone worden de volgende grenzen

vastgelegd

Grens tussen landbodem en waterbodem en dus tussen Waterwet en Wet

Bodembescherming Er is inmiddels voor gekozen om alle grenzen op de

kaart

aan te geven en dus niet alleen de uitzonderingen Gelet op de huidige
stand van

zaken bij de Invoeringswet valt dit uiteen in twee onderdelen

Buitengrenzen van oppervlaktewaterlichamen in Rijksbeheer

Aanwijzen van drogere oevergebieden binnen die

oppervlaktewaterlichamen waar de Wbb van toepassing blijft in plaats
van het waterkwaliteitsdeel van de Waterwet de gebieden die nu

tussen de Wvo Wbb en de Wbr grens inliggen met name relevant voor

de rivierdirecties

Grenzen tussen beheergebied RWS en beheergebied van andere

waterbeheerders

voor de verschillende beheertypes
Waterkwaliteitsbeheer incl waterbodems de oude Wvo de oude Wvz

e

en de natte Wbb

Waterkwantiteitsbeheer de oude Wwh

Beheer van waterkeringen de oude Wbr

Wbr beheer de oude Wbr dus vaarwegbeheer Wbr beheer van

uiterwaarden etc

Begrenzing van gebieden waarbinnen vrijstelling geldt van wat nu de Wbr

vergunningplicht is de huidige artikel 2a gebieden die nu is vastgelegd in

het Besluit Rijksrivieren
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Moeten grenzen tussen oppervlaktewaterlichamen ook bepaald worden

bijv Westerschelde en Noordzee

Nee Wij moeten vastleggen welk water bij het Rijk in beheer is Hoe die

wateren vervolgens worden opgeknipt in bijvoorbeeld KRW

oppervlaktewaterlichamen is voor wie daar bevoegd is Hier is dat niet

relevant en hoeft dus ook niet op de kaart in de Waterregeling te staan

Wat voor soorten beheer worden er vastgelegd op de kaarten

Elke soort beheer krijgt zijn eigen attribuutwaarde Op de kaarten worden de

volgende attribuutwaarden vastgelegd

1 Beheer waterkwaiiteit artikel 6 2 en 6 2a Waterwet dus lozen en

storten NB dit is incl waterbodembeheer vanuit kwaliteitsoogpunt
dus de oude Wbb

2 Beheer waterkwantiteit water inbrengen in of onttrekken aan een

oppervlaktewaterlichaam artikel 6 3 sub a Waterwet alsmede

vaststellen van een peilbesluit artikel 5 1a Waterwet

3 Beheer waterstaatswerken het gaat hier om het oude Wbr beheer en

dus om gebruik maken van waterstaatswerken cf artikel 6 3 sub c

Waterwet verbieden van toegang tot een waterstaatswerk ogv artikel

6 6 Waterwet opstellen van een legger cf 5 1 sub 1 Waterwet

Droge oevergebieden artikel 1 5 Waterwet het gaat hier om die

delen van oppervlaktewaterlichamen waar de Wbb van toepassing

blijft op de bodem

4

5 Vrijstelling waterstaatswerken artikel 6 7 Waterwet het gaat hier om

de huidige artikel 2a gebieden die zijn vrijgesteld van de

vergunningplicht op grond van de Wbr bij het Besluit Rijksrivieren

nautisch beheer wordt niet door de Waterwet geregeld en hoeft dus niet te

worden meegenomen

vaarwegbeheer zit naar ons idee mede in beheer waterstaatswerken net als

Wbr beheer van uiterwaarden etc

wegbeheer valt niet onder de waterwet de droge Wbr blijft gewoon in

stand

Kleine inliggende wateren in droge oeverzones hoeven in principe niet te

worden ingetekend Als er grotere wateren in de oeverzones liggen
worden die wel apart getekend
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2 Rivisren en meren met een hoae

overstrominasfreauentie

Rivieren en meren met een overstromingsfrequentie

Rivieren en sommige meren komen frequent buiten hun bedding

1 Bij bedijkte rivieren en meren zonder of met zeer smalle uiterwaarden

zg buitendijkse gebieden liggen de grens voor het infrabeheer het

waterkwaliteitsbeheer en het kwantiteitsbeheer in principe op de

buitenkruinlijn van de dijk

4TI

I

0
I

^ 1
I

1 I

t i
i

r

I I

l_

2 Bij bedijkte rivieren en meren met bredere uiterwaarden c q buitendijkse

gebieden iiggen er vaak grote gebieden buitendijks die vrijwel nooit onder

water staan In die situatie kan er voor gekozen worden om de grens voor

het waterkwaliteits en het waterkwantiteitsbeheerniet op de

buitenkruiniijn van de dijk te ieggen maar dichter naar het

oppervlaktewater toe op een bepaalde overstromingsfrequentie
bijvoorbeeld de lijn van 1 10 overstromingsfrequentie De grens voor het

beheer waterstaatswerken biijft ook in dit gevai op de buitenkruinlijn van

de dijk liggen Het gebied tussen de waterkwaliteitsgrens en de

buitenkruinlijn van de dijk wordt dan aangewezen als drogere oeverzone

en biijft onder de Wet Bodembescherming vallen De bodem in dit

gedeelte is dus geen waterbodem maar landbodem en wordt ook als

zodanig behandeld

In het gevai een zijwater bijv beek uitmondt in een rijksrivier moet de grens

van het kwantiteitsbeheer door het rijk aan de monding van zijwater liggen
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3 Bij bedijkte rivieren en meren met brede uiterwaarden c q buitendijkse

gebieden met daarin veel ontwikkelingen bouwen etc van weinig

waterstaatkundig belang wordt voorde grenzen dezelfde opiossing gekozen
als in het vorige voorbeeld De kwaliteitsbeheer de kwantiteits en de

droognatgrens liggen op de waterlijn met een overstromingsfrequentie van

1 1 Zuid Holland 1 10 of 1 20 afhankelijk van de regionale gegroeide
situatie en de waterstaatsgrens ligt op de buitenkruinlijn Het gebied tussen

de kwaliteitsgrens en de buitenkruinlijn wordt aangewezen als droge
oeverzone

zie figuur 3
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4 In enkele gevallen zijn er geen dijken Daar wordt het water gekeerd door

hoger gelegen gronden de zg hoogwaterkerende gronden De

infrabeheergrens loopt daar doorgaans op de waterlijn met een

overstromingsfrequentie van 1 1250 In deze gevallen geldt ook dat hierdoor

grote deels bebouwde gebieden binnen het Waterwetgebied komen te liggen
Omdat deze gebieden eigenlijk nooit onder water staan wordt voor de

kwaliteits en kwantiteitsgrens doorgaans een meer naar het water toe

gelegen overstromingsfrequentie gehanteerd als grens net als in de vorige 2

voorbeelden Het gebied tussen de kwaliteits en kwantiteitsgrens en de

buitenkruinlijn wordt in dit geval aangewezen als droge oeverzone zie figuur
4

I

t r

I
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Vrijstelling vergunningplicht
In alle gevallen bestaat de mogelijkheid om gebieden die zijn aangewezen als

droge oeverzone vrij te stellen van wat nu de Wbr vergunningplicht is Voor

gebieden die onder het Besluit Rijksrivieren vallen moet de daarbij behorende

kaart waar dit is geregeld worden overgenomen Voor gebieden die hier niet

onder vallen kan de keuze gemaakt worden alsnog delen vrij te stellen Deze

moeten dan als vrijgesteld gebied worden aangewezen op de kaarten
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Sloten en uiterwaarden

Wat moeten we doen met sloten in de uiterwaarden Moeten sloten in drogere
oevergebieden worden aangegeven op de kaart als zijnde nat Moeten

inliggende sloten in het huidige Wvo gebied apart als

oppervlaktewaterlichaam worden aangewezen

Sloten in droge oevergebieden Wbb gebied
HD]Z heeft aangegeven dat het niet nodig is om de sloten en andere kleine

oppervlaktewaterlichamen die liggen binnen de gebieden die in het kader van

dit project als drogere oevergebieden worden aangewezen apart aan te

geven op de kaart als zijnde oppervlaktewaterlichamen Met andere woorden

deze sloten e d hoeven niet wit te worden gelaten op de kaart De drogere
oevergebieden kunnen dus gewoon vlakdekkend worden ingekleurd Wei moet

in principe in de legenda bij de kaart waarop de drogere oeverzones worden

aangegeven worden vermeld dat evt inliggende sloten en kleine wateren

wel oppervlaktewaterlichamen in de zin van de Waterwet zijn Het zijn

inliggende oppervlaktewaterlichamen die veelal als zodanig niet bij het rijk
in beheer zijn tenzij het water uit het grote oppervlaktewaterlichaam
waarbinnen zij zich bevinden incidenteel toch het drogere overgebied incl

sloten inundeert Dan houdt de sloot tijdelijk op te bestaan als afzonderlijk
beheersobject Bovendien moet uitdrukkelijk in de Nota van Toelichting bij de

kaart worden aangegeven dat deze sloten niet onder de Wbb vallen maar

onder de Waterwet Hierbij moeten we verwijzen naar de Memorie van

Toelichting bij de Invoeringswet waar staat uitgelegd hoe de situatie m b t

de drogere oevergebieden in elkaar zit

Stolen in natte gebieden Wvo gebied
Voor sloten en kleine wateren die binnen de grenzen van het huidige Wvo

gebied van RWS liggen geldt het volgende Voor zover deze sloten en kleine

wateren in beheer zijn bij RWS hoeven ze niet apart op de kaarten te worden

aangegeven Als het gebied waarin ze liggen vlakdekkend is ingekleurd als

zijnde in waterkwaliteitsbeheer bij RWS is dat voldoende Wanneer het gaat
om sloten en kleine wateren die niet in beheer zijn bij RWS dan moeten ze

wel worden uitgezonderd op de kaart deze wateren moeten op de kaarten

voor de relevante beheeraspecten wit worden gelaten om aan te geven dat

niet RWS maar een andere waterbeheerder daar bevoegd is

Jachthaven

In het waterbesluit wordt de mogelijkheid gecreeerd opdat ook jachthavens
buiten het rivierengebied kunnen worden vrijgesteld RWS noemde m n

havens langs Ijsselmeer en Brabantse kanalen en mogelijk ook de jachthaven
die onderdeel vormt van de haven van Scheveningen vermeld Daarbij wordt

bezien of de vrijstelling kan worden meegenomen in de kaarten bij de

Waterregeling
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3 Meren met een vast peU

Meren met vastpeil

1 Water tot aan de dijk alle grenzen op de buitenkruin van de dijk die dienst

doet als waterkering
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2 Tussen water en dijk iigt een stuk grond aiie grenzen iiggen in beginsei op

de fysieke iand watergrens rekening houdend met het zomer en winterpeii
De dijk heeft zijn oorspronkelijk waterkerende functie verioren Alieen bij
uitzondering kan het droge gebied tussen de wateriijn en de dijk voor een of

meerdere beheeraspecten onder RWS beheer worden gebracht Die

uitzondering is in elk geval niet nodig vanuit kwaiiteitsbeheer Voor aiie

handelingen inci lozingen die directe invioed hebben op de waterkwaliteit

dmv afstroom biijft RWS steeds bevoegd om te handhaven
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3 Tussen water en dijk iigt een stuk grond met daarop bebouwing en sloten

hier geidt als bij 2 de fysieke water landgrens is de beheergrens De sloten

zijn weliswaar oppervlaktewateren en vallen dus onder de Waterwet maar dat

kan het Waterschap regionaal of RWS zijn directe verbinding met

rijkswater
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4 Het meer gaat over in land zonder dijken Alle beheergrenzen liggen op

de fysieke water landgrens Een grens op het land voor infrabeheer is

denkbaar nnits dat vanuit infrabeheer ook gemotiveerd kan worden

inspectiewegen
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Kanalen4

Kanalen

1 t m 5 De insteek van de oever geldt als kwantiteits en

kwaliteitsbeheergrens en de nat drooggrens Natuurvriendelijke oevers

moeten daarbinnen vallen Dat kan in enkele gevallen breder zijn dan de

insteek bijv door het vlakker maken of zelfs verwijderen van de

oeverkeerwanden
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De grens voor beheer waterstaatswerken kan breder getrokken worden dan

de insteek van de oever indien dit gemotiveerd worden vanuit de

beheerssituatie Veelal gaat bet onn inspectiewegen naast bet kanaal en de

ligging van de ankers die de wanden van bet kanaal verankeren in de oever

Dat is ca 30 meter aan weerszijden van bet kanaal NB Als de grens voor

bebeer waterstaatswerken inderdaad breder getrokken wordt dan de insteek

van de oever kan bet gebied tussen deze grens en de insteek worden

aangewezen als drogere oeverzone

Langs grotere kanalen liggen soms dijken met een regionale waterkerende

functie die al dan niet in ons bebeer zijn Op grond daarvan moet RWS een

legger voor deze dijken opstellen inci ev

reserveringsgebiedenj Waterkeringen vallen buiten ons projecten en boeven

dus in dit verband niet begrensd te worden De facto beeft bet natuurlijk wel

als gevolg dat de infragrens breder wordt bijvoorbeeld de buitenste

waterkant van een oeversloot

De routering van gevaarlijke stoffen over de waterwegen en externe veiligbeid
betreft de transportfunctie van bet kanaal of welk water dan ook Dit valt

buiten ons project want RWS treedt bier op als verkeersmanager Een

zonering wordt vastgelegd in de ruimtelijke ordening

De insteek van de oever bij veel kanalen zijn grenzen die erg in

beweging zijn Om te voorkomen dat de kaart bij elke kleine

verandering weer moet worden aangepast zal daar in de tekst

aandacht aan worden besteed

Je zou alleen de werkelijke situatie voorrang mogen geven boven die op de

kaart als de verandering van de ligging van de insteek op een legitieme
manier i e met de benodigde projectbesluiten c q vergunningen tot stand is

gekomen Hier ligt een link met de legger als de projectplanprocedure is

gevolgd voor de verandering is deze legitiem tot stand gekomen Het wordt

juridiscb mogelijk geacbt dit in de wetstekst van de Waterregeling vast te

leggen met betzelfde effect als elders in dit document omscbreven voor de

duinvoet

5 Havens

In veel gevallen vooral m b t havens is de gemeente of een

particulier eigenaar of havenbedrijf momenteel vaarwegbeheerder
Moeten wij dit beheer overnemen Wordt de gemeente aangewezen

als beheerder
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In het kader van de Waterwet en dus ook in het kader van dit project is als

uitgangspunt gekozen dat de huidige verdeling van beheerbevoegdheden in

stand blijft Het is niet de bedoeling dat RWS het waterstaastbeheer van

gemeentes en of havenbedrijven overneemt Op grond van de Waterwet is

het mogelijk dat provincies een ander overheidslichaam dan een waterschap
aanwijzen als waterbeheerder Dit is vastgelegd in artikel 3 2 dat inclusief de

wijzigingen als gevolg van de Invoeringswet als voIgt luidt

Artikel 3 2 Waterwet

Bij provindale verordening worden voor de niet bij het Rijk in beheer zijnde
watersystemen of onderdelen daarvan overheidslichamen aangewezen die belast zijn
met het beheer met inachtneming van artikel 2 tweede lid van de Waterschapswet
Voor zover bij provindale verordening andere lichamen dan waterschappen worden

belast met beheer zijn de artikelen 4 6 7 2 8 1 en 8 2 van deze wet niet van

toepassing voor de betrokken beheerders en indien het provincies en gemeenten
betrefl evenmin artikel 5 24 behoudens voor zover dat artikel bij of krachtens die

verordening van toepassing wordt verklaard voor daarbij aan te wijzen
waterstaatswerken in verband met de bijzondere betekenis van die

waterstaatswerken

Artikel 3 1 derde lid Is van overeenkomstige toepassing

In overleg met HD3Z is besloten dat RWS in ons project alleen als

waterstaatsbeheerder wordt aangewezen voor die havens die vallen binnen

het huidige Wbr gebied In de praktijk gaat het dan voor zover wij weten

vooral om havens die gedekt worden door het Besluit Rijksrivieren Een

voorbeeld zijn de havens van Rotterdam waar RWS in de huidige situatie

formeel Wbr beheerder is en dat in de nieuwe situatie dus zal blijven deze

gebieden worden opgenomen in de kaart waarop staat aangegeven waar

RWS het beheer voor waterstaatswerken voert

In gevallen waarin het Rijk nu niet Wbr beheer heeft is er vaak ook geen

andere beheerder formeel aangewezen doorde provincie In de Invoeringswet
is voor deze situaties overgangsrecht opgenomen de provincie krijgt na

inwerkingtreding van de Waterwet drie jaar de tijd om een beheerder aan te

wijzen en tot die tijd blijft degene die bij inwerkingtreding van de Waterwet

waterstaatsbeheerder was van rechtswege bevoegd Dit is vastgelegd in

artikel 2 8 Invoeringwet dat als voIgt luidt

Artikel 2 8 Invoeringswet

De aanwijzingen van beheerders ingevolge artikel 3 2 van de Waterwet kunnen voor

zover die betrekking hebben op de vaarweg of havenfunctie van onderdelen van

watersystemen en daarbij andere overheidslichamen dan waterschappen worden

aangewezen uiterlijk drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel

worden vastgesteld
Tot het tijdstip van van kracht worden van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid

blijft de zorg voor de vaarweg of havenfunctie berusten bij het overheidslichaam dat

onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 3 2 van de Waterwet die

zorg behartigde met betrekking tot de desbetreffende vaarweg of haven

Met dit soort situaties zoals de haventjes bij het Amsterdam Rijnkanaal gaan

we in het project Beheergrenzen als voIgt om

RWS wordt niet aangewezen als bevoegd gezag voor het waterstaatkundig
beheer

Deze gebieden blijven dus wit op de kaart voor beheer waterstaatswerken

Over deze gebieden wordt afgestemd met zowel de waterstaatkundig
beheerder als de provincies de provincies willen graag betrokken worden

omdat zij degenen zijn die uiteindelijk de aanwijzing gaan regelen
De huidige waterstaatkundig beheerder blijft bevoegd en de provincie heeft

drie jaar de tijd om de formele aanwijzing te regelen
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De beheerder moet ingevolge de Waterwet altijd een overheidslichaam zijn
Dat betekent dat een havenbedrijf niet zomaar door de provinde kan worden

aangewezen als vaarwegbeheerder dat kan alleen als het havenbedrijf een

overheidslichaam is In gevallen waarin dat niet zo is maar het

waterstaatkundig beheer desondanks niet bij RWS ligt kan de gemeente of

het waterschap als waterstaatkundig beheerder worden aangewezen

• Ais RWS havens buiten de grens beheer waterstaatswerken laten vaiien

kunnen wij dan nog wel wat zeggen over het eventueel dempen van deze

havens Ais de havens niet in binnen de grens beheer waterstaatswerken

vallen of zijn vrijgesteld oude artikel 2a Wbr dan kan RWS vanuit het

belang van het waterstaatsbeheer idd niets meer zeggen over het dempen
van die havens maar wel waterkwaliteitsbeheerder Er moet gewoon

een watervergunning worden aangevraagd voor het lozen van het spul
waar die haven mee gedempt wordt RWS kan geen eisen stellen vanuit

het waterstaatswerken belang maar wel vanuit het belang van de

waterkwaliteit

6 Waterkerinaen

Hoe zit het met andere waterstaatswerken dan

oppervlaktewaterlichamen zoals waterkeringen Moeten we daar ook

grenzen van vastleggen

Nee In ons project leggen we de begrenzing vast van

oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk Oppervlaktewaterlichamen
zijn waterstaatswerken Wij leggen de grens van die waterstaatswerken vast

en leggen ook vast voor welke delen daarvan RWS welke beheeraspecten voor

zijn rekening neemt De begrenzing van andere waterstaatswerken dan

oppervlaktewaterlichamen valt buiten de scope van dit project Deze

begrenzing hoeft volgens HDJZ alleen op de leggers voor de

waterstaatswerken in kwestie te worden aangegeven Een voorbeeld er komt

bij het Waterbesluit een lijst van primaire waterkeringen in beheer bij het

Rijk Volgens de Waterwet zoals die nu in elkaar zit hoeven in ons project niet

de grenzen van die waterkeringen op te nemen deze grenzen inclusief

beschermingszones hoeven alleen op de leggerte worden vastgelegd

Is de Waterwet van toepassing op regionale waterkeringen Hoe

moeten we omgaan met regionale waterkeringen waarvan RWS

beheerder is

Regionale waterkeringen vallen gewoon onder de Waterwet De definitie van

een waterstaatswerk in de zin van de Waterwet luidt

oppervlaktewaterlichaam bergingsgebied waterkering of ondersteunend

kunstwerk Deze definitie is niet beperkt tot primaire keringen i e alle

keringen vallen eronder Het hoofdstuk over de veiligheidsnormen
overgenomen uit de Wet op de waterkering geldt overigens in hoofdzaak wel

alleen voor primaire keringen

Dit betekent dat

ook voor regionale keringen een leggerplicht geldt artikel 5 1 Wtw

als er aan de kering lets gewijzigd wordt waardoor de vorm inrichting functie

en dus de legger verandert geldt de projectplanprocedure artikel 5 5 e v

wil het Rijk beheerder van de kering zijn en blijven dan moet de kering op

het lijstje van waterkeringen in beheer bij het Rijk van het Waterbesluit staan
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buiten opname op dat lijstje vender niets nodig is voor het vastleggen dat

RWS beheerder is behalve het opstellen van een legger dan want daar staan

de grenzen in

met regionale keringen in dit project dus hetzelfde wordt omgegaan als met

primaire keringen
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Art 2A aebiedenfvnisteUina beheerveraunnina}7

In het Besluit Rijksrivieren worden veel gebieden uitgezonderd van

de vergunningplicht op grond van de Wbr de zg artikel 2a

gebieden Is het mogelijk om in het kader van dit project ook

gebieden die niet gedekt worden door het Besluit Rijksrivieren vrij te

stellen van vergunningplicht voor het gebruik van waterstaatswerken

artikei 6 7 i c m 6 5 Waterwet

Vanuit juridisch oogpunt bezien is het in principe mogelijk om bepaalde

gebieden vrij te stellen van de vergunningplicht voor het gebruik van

waterstaatswerken het oude artikel 2a Wbr De Waterwet biedt hier in

artikel 6 5 en 6 7 en 6 12 een grondslag voor De vraag is echter of het

vanuit beleidsmatig oogpunt handig is om dat te doen en of het gewenste
resultaat niet beter met algemene regels kan worden bereikt

Ten eerste is op grond van artikel 6 8 en 6 9 van het Waterbesluit

inspraakversie een aantal handelingen al niet meer vergunningplichtig te

weten

Uit artikel 6 8 Waterbesluit

het bouwen van bouwwerken als bedoeld in het Besluit

bouwvergunningsvrije en iicht bouwvergunningplichtige bouwwerken

b activiteiten als bedoeid in artikel 4 1 1 van het Besluit ruimtelijke ordening
met dien verstande dat in het eerste lid van dat artikel

15

1° in onderdeel a onder 4e in plaats van ten hoogste 150 m2 gelezen
wordt ten hoogste 25 m2

2° de uitbreiding van of een bijgebouw bij een ander gebouw bedoeld in

onderdeel b betrekking heeft op een gebouw buiten de bebouwde kom met een

agrarische bestemming
3° in onderdeel d onder le in plaats van 50m2 gelezen wordt 25 m2

c het uitvoeren van onderhoud herstel aanleg of wijziging van

waterstaatswerken in beheer bij het Rijk voor zover deze activiteiten door of

vanwege Onze Minister worden verricht

d het behouden van vegetatie
e het maken van werken om oeverafslag tegen te gaan mits deze niet boven

het oeverland uitsteken en het ten behoeve van de uitvoering van die werken

storten plaatsen of neerleggen van vaste substanties of voorwerpen
f bij ministeriele regeling aan te wijzen activiteiten van ondergeschikt belang
voor de veilige en doelmatige functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam

Voor al deze handelingen kunnen in de Waterregeling algemene regels worden

gesteld Daarnaast bevat sub f een grondslag om bij de Waterregeling ook

nog andere activiteiten vrij te stellen van de vergunningplicht Zo zou

bijvoorbeeld geregeld kunnen worden dat het uitvoeren van onderhoud etc

van waterstaatswerken door andere waterbeheerders dan RWS ook

vergunningvrij kan gebeuren Dit zou ook gebiedsgericht kunnen gebeuren

DGW beveelt vanuit de ervaring met het Besluit Rijksrivieren aan om zo min

mogelijk nieuwe gebieden geheel vrij te stellen van vergunningplicht of hier

althans erg voorzichtig mee te zijn omdat het politiek bestuurlijk gezien erg

lastig is de vergunningplicht in een later stadium weer in te stellen als hij
eenmaal is opgeheven
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Andere reaelinaen8

Wat is de verhouding tussen het stuk Waterregeling dat dit project
opievert en het Besluit Aanwijzing Zijwateren van hoofdwateren

BAZ

In veel gevallen deelt RWS het beheer van delen van

oppervlaktewaterlichamen met andere waterbeheerders De meeste van deze

situaties zijn momenteel vastgelegd in het Besluit Aanwijzing Zijwateren van

hoofdwateren BAZ Het is de bedoeling dat de verdeling van bevoegdheden
binnen de oppervlaktewaterlichamen van het hoofdwatersysteem op de kaart

die wij gaan maken wordt vastgelegd Deze kaart neemt dus eigenlijk de

functie van het lijstje uitzonderingen op de hoofdregel zijwater van

hoofdwater wordt beheerd door het Rijk uit het BAZ over De hoofdregel uit

artikel 2 van het BAZ komt terug in het Waterbesluit en de uitzonderingen
komen op onze kaart Het BAZ komt na inwerkingtreding van de Waterwet te

vervallen immers de wettelijke basis in de Wwh en de Wvo verdwijnt

Wat is de verhouding tussen dit project en de Invoeringswet
Waterwet

De Invoeringswet regelt de afbakening tussen de Waterwet en de Wet

Bodembescherming en dus de grens tussen wat juridisch bezien waterbodem

en landbodem is Dit gebeurt door wijziging van de Wbb en de Waterwet De

relevante nieuwe artikelen voor de Waterwet bepalen dat de grens tussen

water in Rijksbeheer en land bij of krachtens algemene maatregel wordt

vastgesteld en biedt daarmee de juridische grondslag voor het

waterbodemdeel van ons project

Wat is de verhouding tussen dit project en de herziening van het

Besluit Rijksrivieren en de bijbehorende kaarten

Voor de rivierdirecties DON DLB en DZH loopt momenteel een herziening van

het Besluit Rijksrivieren met de daarbij behorende kaarten trekker i^ io 2e ]
iQ 2e |van DGW Bij het Besluit Rijksrivieren is bepaald waar in het

rivierensysteem wel en geen Wbr vergunning is vereist Vooralsnog is het de

bedoeling om de kaarten die in het kader van deze herziening geproduceerd
worden voor de situatie na inwerkingtreding van de Wtw wanneer de Wbr en

dus ook het Besluit rijksrivieren niet meer van kracht zijn te integreren in de

kaart die in het kader van dit project wordt gemaakt Het is in elk geval op

voorhand niet de bedoeling dat e e a nog tot nadere wijzigingen leidt ten

opzichte van de komende herziene versie van het Besluit Rijksrivieren DGW

verwacht een conceptversie hiervan in juli te kunnen publiceren en een en

ander rond het eind van het jaar vast te stellen De tekst van het Besluit

Rijksrivieren wordt als het goed is in het Waterbesluit geintegreerd Het is een

goed idee de contactpersonen voor het Besluit Rijksrivieren bij de relevante

RD s ook bij het project beheerqrenzen te betrekken Het gaat om| io 2e

l 10K2e DON DLB ei1flQX2^ io 2e pZH10 2e
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Welke rivieren vallen onder het Besluit Rijksrivieren

De volgende rivieren vallen onder het Besluit Rijksrivieren
Maas kaarten nummers 1 tot en met 28

Pannerdensch Kanaal Boven Rijn en Waal kaart nummer 29

Lek en Neder Rijn kaart nummers 30 tot en met 35

IJssel kaart nummers 35 tot en met 41 en 45

Zwarte Water kaart nummers 42 tot en met 44

Overijsselsche Vecht kaart nummer 46 tot en met 49

Westerschelde kaart nummers 50 tot en met 53

Amer Amertak en Donge kaart nummer 54

Hollands Diep Haringviiet en Spui kaart nummers 55 58 en 60

Beneden Merwede en Wantij kaart nummer 56

Oude Maas kaart nummer 57 en 59

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg kaart nummers 61 tot en met 66

Wat is de verhouding tussen dit project en het lijstje met grote
wateren bij het Activiteitenbesluit

Geen enkele Op grond van artikel 1 7 van het Activiteitenbesluit kan een lijst
worden opgesteld van wateren die in het kader van het lozen geen bijzondere
bescherming behoeven Deze lijst is opgenomen in de Activiteitenregeling

Regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer bijiage 2 Dit is de zg

lijst met grote wateren het gaat over het algemeen om grotere

oppervlaktewateren met een relatief hoog debiet Voor alle waterschappen en

voor Rijkswateren zijn op deze lijst wateren opgenomen Dit zijn allemaal

wateren waarbij de toepassing van de beste beschikbare technieken door de

lozer over het algemeen voldoende is om het milieu te beschermen Wateren

die niet op deze lijst staan zijn wateren waarbij op grond van de

immissietoets over het algemeen aanvullende eisen gesteld moeten worden

om een lozing al of niet toe te staan Of een water op de lijst van grote
wateren staat maakt uit voor de vraag welke lozingen wel of niet zonder

vergunning zijn toegestaan op grond van het Activiteitenbesluit Zo is het voor

grote wateren zonder meer dus zonder vergunning toegestaan 1 MW aan

warmte te gaan lozen en voor wateren die niet op de lijst van grote wateren

staan niet De lijst met grote wateren is niet bedoeld om bevoegdheden
tussen waterschappen en RWS te verdelen en heeft ook geen gevolgen voor

de toedeling van beheer op grond van de Waterwet Wel zou het netjes zijn
om als in de toekomst een groot water van RWS naar een waterschap zou

worden overgedragen dit ook in de lijst bij het Activiteitenbesluit aan te

passen Aangezien in ons project geen wateren worden overgedragen is dat

momenteel niet aan de orde

9 Bermsioten Rifksweaen

Is Rijkswaterstaat nu wel of geen waterbeheerder van bermsioten langs
Rijkswegen

Het Waterbesluit vermeldde dat RWS beheerder is van de bermsioten langs
Rijkswegen terwiji het beheer van deze sloten in veel gevallen al lang was

overgedragen aan de provincie en via de provincies aan de waterschappen
Voor alle provincies behalve Flevoland bestaan oude ministeriele regelingen die

de overdracht regelen Bovendien blijkt uit de eerste contacten met de

waterschappen dat ook zij die sloten als hun beheergebied zien Het Waterbesluit

wordt daarom na het advies van de RvSt op dit punt aangepast in die zin dat de

bermsioten langs Rijkswegen niet langerop het lijstje van wateren in beheer van

het Rijk zullen voorkomen Naar een precieze formulering wordt nog gezocht De

bermsioten langs rijkswegen worden niet langer vermeld in de opsomming van
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onderdeel 2 van bijiage II bij het Waterbesluit Het zou voor heel Nederland

kunnen met de formule de watergangen en sloten langs waterkeringen en sluizen

die in beheer zijn bij het rijk In de toelichting wordt aangegeven dat de sloten langs
rijkswegen wel blijven behoren tot het droge waterstaatswerk weg vgl
uitvoeringstoets RWS bij waterbesluit in de zin van de Wbr Daarnaast wordt in de

toelichting vermeld dat de zaksloten geen oppervlaktewaterlichamen zijn in de zin van

de Waterwet De boezemsioten zijn dat wel maar die maken onderdeel uit van het

regionale watersysteem en zijn dus in beheer bij de waterschappen

10 Refatie met teaionale beheerders

Is het van belang dat de regionale partijen echt bestuurlijk
instemmen met onze grenzen

Nee Gezien het krappe tijdstraject wordt dit eigenlijk niet mogelijk geacht
Bovendien is dit juridisch ook helemaal niet vereist Het Waterbesluit moest

verplicht ter toetsing worden voorgelegd aan alle regionale waterbeheerders

met de Waterregeling is dat niet het geval Met andere woorden we hoeven

de waterschappen en de provincies strikt genomen niet eens lets te vragen

We doen dat echter wel omdat onze kaarten daar waarschijnlijk beter gaan

worden en het bovendien not done en politiek uitermate onhandig is om de

decentrale overheden een dergelijk project zomaar door de strot te duwen

HD]Z en DGW hechten er dus wel degelijk aan dat waterschappen en

provincies de gelegenheid krijgen om hun mening te geven Een bestuurlijk
akkoord is echter niet vereist we nemen genoegen met akkoord op ambtelijk
niveau Het is aan te raden dit wel op enigerlei wijze schriftelijk vast te

leggen anders weet niemand meer wat er nu afgesproken is Dit kan

bijvoorbeeld door middel van een door beide partijen goedgekeurd verslag
van een vergadering of door een gezamenlijk opgestelde notitie Als een

waterschap of een provincie de grenzen in hun bestuur willen brengen is dat

prima maar daar kunnen we met ons project niet op wachten kortom dan

werken wij gewoon verder

Hoe zit het met grondwatertaken van het waterschap overlappen die

beheergrenzen met die van RWS omdat er ook onttrekkingen onder

Rijkswateren kunnen voorkomen

De grondwatertaken van waterschappen en provincies overlappen inderdaad met

het beheergebied van RWS als er onttrekkingen onder Rijkswateren voorkomen

Dit verandert echter niet als gevolg van de Waterwet ook in de huidige situatie

heeft RWS geen bevoegdheden mbt de onttrekking van grondwater maar liggen
deze bevoegdheden elders doorgaans bij de provincie en na inwerkingtreding
van de Waterwet dus bij het waterschap Voor ons project maakt dit verder niet

uit omdat wij alleen de grenzen van oppervlaktewaterlichamen vastleggen Wie

vervolgens welk stuk grondwater beheert is voor ons niet relevant In de praktijk
is het straks wel belangrijk dit te weten in verband met de vergunningverlening
als ereen ontwikkeling gaat plaatsvinden die bijvoorbeeld een onttrekking van

grondwater en een lozing in een Rijkswater met zich meebrengt is er sprake van

samenloop en moeten waterschap provincie en RWS samenwerken in de

vergunningprocedure de een moet de vergunning verlenen en de ander

adviseren de hoofdregel is dat RWS als hoogst bevoegd gezag de vergunning
verleent maar hier kunnen ook andere afspraken over gemaakt worden Dan is

het natuurlijk wel handig als ook voor grondwater bekend is wie waar bevoegd is

maar dat gaan wij in ons project niet regelen

wat betekenen onze grenzen voor de begrenzing van de

beheergebieden van de waterschappen moet dat naadloos aansluiten

Behoeven de provincies de grenzen dan niet meer aan te geven
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De grenzen van de beheergebieden van andere beheerders dus provincies
gemeentes en waterschappen horen in de toekomst aan te sluiten op de onze

Het is niet de bedoeling dat er stulqes niemandsland overblijven die door geen

enkele instantie worden beheerd Als een waterschap bijvoorbeeld
waterkwaliteitsbeheerder is in een sloot die uitkomt in Rijkswater waar RWS

waterkwaliteitsbeheerder is dan hoort de grens van het waterschap op die van

RWS aan te sluiten Dit betekent niet dat de provincies geen beheergrenzen voor

waterschappen meer hoeven aan te geven De Waterwet werkt met een systeem
van expliciete bevoegdheidstoekenning dat wil zeggen dat een waterschap alleen

bevoegdheden heeft ogv de Waterwet voor die gebieden waarvoor het als

bevoegd gezag is aangewezen door de provincie Ditzelfde geldt overigens voor

RWS als wij een stuk water niet inkleuren op onze kaarten zijn wij niet bevoegd
ook al is in dat stuk water ook geen waterschap actief

De provincie moet dus nog steeds het waterschap bevoegd maken voor zijn

beheergebied ze hebben alleen wat langer de tijd daarvoor te weten tot drie jaar
na inwerkingtreding van de Waterwet hiervoor is een voorziening opgenomen in

het overgangsrecht bij de Waterwet Het klopt wel dat als de provincie ervoor

kiest e e a op kaarten vast te leggen zij hun werk gemakkelijker kunnen maken

door waar het waterschap aan ons grenst gewoon onze grens over te nemen die

hoeven ze dan natuurlijk niet nog een keer in GIS in te kloppen Overigens moet

je niet uit het oog verliezen dat waterschappen niet alleen grenzen hebben met

Rijkswateren maar ook met elkaar en die grenzen worden in ons project

natuurlijk niet vastgelegd dat moet de provincie voor 100 zelf doen

11 Afkortinaenlnst

BAZ Besluit Aanwijzing Zijwateren

Bbk Besluit bodemkwaliteit

IVW Inspectie Verkeer en Waterstaat

Wbb Wet bodembescherming

Wbr Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Wwk Wet op de waterkering

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Wwh Wet op de waterhuishouding
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Minister Contact persoon

10 2e

T 070 10 2e

Datum

22 juli 2010

Classificatie

minuut
Ons kenmerk

CEND HDJZ 2010 1150

Wijziging Waterregeiing 1 oktober 2010
Uw kenmerk

BijIageCn

Getypt door paraaf Vervolg op 1

10 2e

Vergeleken door paraaf Rappeldatum

10 2e

Verzonden door paraaf Verzenddatum

Ondertekening door paraaf Verzendwijze

I 10 2e I

Medewerking van paraaf

DGW ^10 2e |akk
RWS WD^10 2e aklc

Rvys CDPH IQX^^ hkk

IVW^ 10 2e bkk

Na verzending retour aan

10 2e

Afschrift aan

10 2e ^D
10 2e ^GW
10 2e |CDR

n0 2e |ivw

Adres

205069 0048



Minister Hoofddirectie Juridische

Zaken

Sector Water

Koningskade 4

DEN HAAG

Postbus 20906

2500 EX DEN HAAG

T 070 351 93 69

F 070 351 85 50

http www minveriw nl

Contactpersoon

nota
10 2e

Wijziging Waterregeling 1 oktober 2010
T 070 ^ 10 2e I

lOKZe giminvenw nl

Datum

22 juli 2010

Ons kenmerk

CEND HDJZ 2010 11S0Doel

U wordt ter vaststelling en ondertekening voorgelegd een ministerieie regeiing tot

wijziging van de Waterregeiing

Uw kenmerk

Bijlage n

1
Risico s

Geen

Toelichting
De wijziging bevat een aantal correcties verduideiijkingen en andere technische

wijzigingen van de Waterregeling Deze strekken tot een betere uitvoerbaarheid

en handhaafbaarheid De wijziging gaat in per 1 oktober as

10 2e

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hoofddirectie Juridische

Zaken

Sector Algemeen Bestuurlijk
]uridische Zaken

Koningskade 4

Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

10K2e

minuut T 070 | 10K2e |
M 31 0 F1 10 2e

F Q7orrrmr7eTi

I 10 2e ^@miinvenw n

T

Getypt door paraaf Vervolg op
Datum

30 november 2010

Ons kenmerk

Vergeleken door paraaf Rappeldatum

Verzonden door paraaf Verzenddatum

Ondertekening door paraaf Verzendwijze

Medewerking van paraaf Na verzending retour aan

Afschrift aan Adres

205070 0049



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hoofddirectie Juridische

Zaken

Sector Algemeer Bestuurlijk
Juridische Zaken

Koningskade 4

Den Maag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactperscx n

nOW e i

I 10 2e

T 070 I 10 2e

M 31 0 6 1 10K2^
F 070 | 10K2e |

I ICJKZel Pminvenw n

nota
I

Doel

Aangeven wat de lezer met de nota moet doen voor informatie aanemen voor

advies aanemen ter ondertekening often besluitvorming

Datum

30 november 2010

Ons kenmerk

Toelichting
Geef in de toelichting kort de reden waarom het suk wordt voorgelegd en breng
eventueel in herinnering dat er al eerder over dit onderwerp is geadviseerd

Risico s optioneel
Geef aan welke risico s er zijn Geef vender aan hoe groot en beheersbaar deze

risico s zijn Maak daarbij onderscheid naar politiek bestuurlijk steun weerstand

financieel juridisch en overige mogelijke publicitaire schade

10 2e

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Staatssecretaris Centrale diensten

HDJZ

Koningskade 4

Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactpersoon
10 2e

1Q 2e I

T 070^ 10 2e 1
M 31 0

F 070 10 2e

minuut 10K2e t@minvenw n

wijziging Waterregeling kaarten 2011
I

Datum

30 november 2010Getypt door paraaf Vervolg op

10 2e Ons kenmerk

VenW BSK 2010

211523

Vergeleken door paraaf Rappeldatum
Afschrift aan

RWS B

immi2§ iDGwj ioK2ej

Bijlage n

10 2e

fiiiiTtiCfiaijaM

Verzonden door paraaf Verzenddatum

1

Ondertekening door paraaf Verzendwijze

I 10 2e

Medewerking van paraaf Na verzending retour aan

I0 2e lltel Akk 30 11

Afschrift aan

RWS i 10 2e PEPe

ll 10K2e || DGWJ 10 72e

Adres

]

205071 0050



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Staatssecretaris Centrale diensten

HDJZ

Koningskade 4

Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

ContactpersQon

10 2e

T 070 | 10 2eT|
M 3U016I 10K2e

F 070l 10 2e |

I 10 2e Pnfiinvenw nnota wijziging Waterregeling kaarten 2011
I

Datum

30 novembsr 2010

1 Doel nota

U wordt ter vaststelling en ondertekening voorgelegd een ministeriele regeling tot

wijziging van de Waterregeling kaarten 2011

Ons kenmerk

VeriW BSK 2010

211523

Afschrift aan

RWS

1Q[irOH2l DGW10 2d
2 Advies

Indien akkoord wordt u geadviseerd de regeling en de toelichting te ondertekenen
Bljlage n

1

3 Toelichting

De Waterregeling is een uitvoeringsregeling van de Waterwet Deze regeling bevat

onder meer kaarten met beheergrenzen voor Rijkswateren Circa 40 van deze

kaarten worden gewijzigd De wijzigingen zijn het gevolg van verbeteringen en

afspraken over gewijzigde grenzen Inwerkingtreding met ingang van 1 januari
2011 is wenselijk De regeling dient uiterlijk 16 december te worden aangeleverd
voor publicatie in de Staatscourant Daarom is ondertekening begin december

wenselijk

4 Risico s en consequenties

Geen

10 2e

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hoofddirectie Juridische

Zaken

Sector Algemeen Bestuurlijk
]uridische Zaken

Koningskade 4

Den Haag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

minuut T 070 [
M 3i 0 6 | l0 2e |
F Q7Q | 1Q 2e |

1

Wijziging Waterregeling kaarten 2011

1Q 2e § minvenw n

I

Getypt door paraaf Vervolg op
Datum

30 november 2010
10 2e

Ons kenmerk

Vergeleken door paraaf Rappeldatum

10 2e
Bijlage n

1

Verzonden door paraaf Verzenddatum

Ondertekening door paraaf Verzendwijze

10 2e

Medewerking van paraaf

10 2e ^ t|ipe 10 2ei W2l1^
Na verzending retour aan

tel akk

Afschrift aan

10 2e ^RWS

Adres

ywD1Q 2e

10 2e rpGW

205117 0051



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hoofddirectie Juridische

Zaken

Sector Algemeer Bestuurlijk
Juridische Zaken

Koningskade 4

Den Maag

Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactpersoon

10 2e

nota
T 070 1 1U 2e 1

M 31 0 6 1 10 2^
F 070 I 10 2e

I 10K2el Pminvenw n

Wijziging Waterregeling kaarten 2011

I

Doel

Aangeven wat de lezer met de nota moet doen voor informatie aanemen voor

advies aanemen ter ondertekening often besluitvorming

Datum

30 november 2010

Ons kenmerk

Toelichting
Geef in de toelichting kort de reden waarom het suk wordt voorgelegd en breng
eventueel in herinnering dat er al eerder over dit onderwerp is geadviseerd

Bijlage n

1

Risico s optioneel
Geef aan welke risico s er zijn Geef vender aan hoe groot en beheersbaar deze

risico s zijn Maak daarbij onderscheid naar politiek bestuurlijk steun weerstand

financieel juridisch en overige mogelijke publicitaire schade

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

namens deze

10 2e

10 2e

Pagina 1 van 1
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Memo aanlevering bij DAB voor de Staatscourant {Versie 21 11 2008

Onderstaande gegevens moeten altijd door HDJZvolledig worden ingevuld en bijgevoegd bij het te versturen

stuk naar DAB

De elektronische versie ook altijd sturen naar DAB DIM postbus| [io 2g taminvenvir nl word

verzorgd door het HDJZ secretariaat

Opdrachtgegevens
Hieronder vinkt u de rubriek aan waaronder uw publicatie in de

Staatscourant wordt qepubliceerdRubriek

Werktitel max 120 karakters wijziging Waterregeling kaarten 2011 2

]NeeKopiJ volledig

Gewenste publicatiedatum altijd invullen

geen z s m uiterlijk 30 maart 2011

Contactpersoon HDJZ telefoonnummer 10 2e 070 1 1Q 2e

Opmerkinqen

verplicht veld

Rubrieken Staatscourant

vink de van toepassing zijnde rubriek aan zie toelichting volgende pagina

Ministeriele regelingen besluiten van algemene strekking

□ Circulaires

□ Convenanten

□ Interne regelingen o a departementale regelgeving
Overi g

Adviezen Raad van State m b t amvb s en Kb s gaan niet naar DAB dit doet HDJZ zelf

206293 0053



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

m

VERKCErt

ENWATFRSTAAT fTUKKEKSW3M EM

ZAfvEM

IFiECliE ^a^tahEf^ilELEIDSADVihi

Staatssecretaris Centrale diensten

HDBJZ in oprictiting

Koningskade 4

Den Maag
Postbus 20906

2500 EX Den Haag

i

• ur
^

REG NR 36IC
10 2e

b rbiC0ij4bz i ■

T 070 lt10 2e |

M 3lfQ 6 U10 2e |
F 070 1 1 0K2b |

nota jiminvenw nlUKrde
wijziging Waterregeling kaarten 2011 2

1

Datum

11 febmari 2011

Doel nota

U wordt ter vaststelling en ondertekening voorgelegd een ministeriele regeling tot

wijziging van de Waterregeling kaarten 2011 2 Dit is het vervolg op de eerdere

wijziging per 1 januari jl

Ons kenmerk

IENM BSK 2011 16987

AfschriR aan

i 10 2e | dgw |10 2^
Advies

Indien akkoord wordt u verzocht de regeling en de toelichting te ondertekenen
Bijlage n

1

Toelichting
De Waterregeling is een uitvoeringsregeling van de Waterwet Deze regeling bevat

onder meer kaarten met beheergrenzen voor Rijkswateren Circa 90 van deze

kaarten dienen te worden gewijzigd vanwege noodzakelijke verbeteringen of

correcties van de beheergrenzen Ook moeten nieuwe beheergrenzen voor de

Tweede Maasviakte worden vastgesteld Deze laatste zijn urgent vanwege

bestuurlijke afspraken en om onnodige uitvoeringslasten te voorkomen Om die

reden wordt uitgegaan van inwerkingtreding per 1 april 2011 Daarbij wordt

afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten VVM Dit is niet

bezwaarlijk

Risico s en consequenties

Geen

10 2e

10 2e

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu
m

r Kt T LAL2EfrE^N6EL£IDSA0V ES
VERKEER

EiiWATEr^STAAT
a A EM

2 ^KEN

Staatssecretaris centrals diensten

HDBJZ

Koningskade 4

Den Haag
Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Contactpcrsoon

■V Ui rtAND

REG NR

0au4G3 rBJ VI 7112 bb
10 2e

T 070 i 1U 2e |

M 31 0 6

F 07n HUJ 2e

10K2e pminvenw nminuut wijziging Waterregeling kaarten 2011 2

Datum

11 februari 2011
Getypt door Vervolg op

I0 2e Ons kenmerk

IenM BSK 16987

Afschrlft aan

RWS

DGwtfoK2^

Bijiagetn

10 2e

Vergeleken door paraaf Rappsidatum
■imimfllia

K Z
10 2e

10 2e

Verzonden door paraaf Verzenddatum
1

Ondertekening dmA paraaf

10 2e | 10 2e
“

Verzendwljze

I10 2ei

ISia verzendlng retour aanHedewerking van paraal

JWD akk 10 0210 2e

AdresAfschrlft aan

RWS I rTlO 2e p[ fe]2 1Cl 2e

DGW^ 10K2e

206386 0054



2e

rrox2i

11 1 10 2 g

206386 ■0054



U wordt ter vaststelling en

ondertekening voorgelegd een

ministeriele regaling tot wijziging

van de kaarten behorend bij de

Waterregeling Deze kaarten

geven de beheergrenzen van

rijkswateren aan

Circa 90 kaarten dienen te worden

gewijzigd vanwege noodzakelijke

verbeteringen of correcties van de

beheergrenzen Ook moeten

nieuwe beheergrenzen voor de

Tweede Maasviakte worden

vastgesteld Deze laatste zijn

urgent vanwege bestuurlijke

afspraken en om onnodige

uitvoeringslasten te voorkomen

206386 ■0054



Om die reden wordt uitgegaan

van inwerkingtreding per 1 april

as Daarbij wordt afgeweken van

de systematiek van de vaste

verandermomenten VVM Dit is

niet bezwaarlijk

Indien akkoord wordt u verzocht

de regeling en de toelichting te

ondertekenen

206386 0054



Memo aanlevering bij DBO voor de Staatscourant {Versie 21 02 2011

Onderstaande gegevens moeten altijd door HDBJZ volledio worden ingevuld en bijgevoegd bij het te

versturen stuk naar DBO

De elektronische versie ook altijd sturen naar DBO SPZ postbus | iQ 2g jiminvenw nl wordt

verzorgd door het HDBJZ secretariaat

Opdrachtgegevens

Hieronder vinkt u de rubriek aan waaronder uw publicatie in de

Staatscourant wordt qepubliceerdRubriek

Wijziging van de Waterregeting technische aanpassingen
en kaarten 2011 3Werktitel max 120 karakters

□NeeKoplj vollediq XJa

Gewenste publicatiedatum altijd
invullen foeen z s m j z s m maar uiterliik 29 06 2011

10 2e 070 10 C2eContactpersoon HDBJZ telefoonnummer

Opmerkinqen

verplicht veld

Rubrieken Staatscourant

Vink de van toepassing zijnde rubriek aan zie toelichting voigende
pagina

Ministeriele regelingen besluiten van algemene strekkingX

□ Circulaires

□ Convenanten

□ Interne regelingen o a departementale regelgeving

□ Overig

Adviezen van de afdeling Advisering van de Raad van State m b t amvb s en Kb s gaan niet naar DBO

dit doet HDBJZ zelf

206296 0055



Formulier aanlevering Staatscourant 1 ers e 09 12 20I1J

Onderstaande gegevens moeten altijd door HBJZ volledio worden ingevuld en bijgevoegd worden bij de

stukken aan de bewindslieden Aanlevering aan het secretariaat HBJZ[ l0iminienm nlf10 2g

Opdrachtgegevens

Hieronder vinkt u de rubriek aan waaronder uw publicatie in de

Staatscourant wordt qepubliceerdRubriek

Werktitel max 120 karakters Wijziging Waterregeling fkaarten 2012 2

□NeeKopij vollediq XJa

Gewenste publicatiedatum altijd
invullen fqeen z s m

’

17 feb 20121

10 2eContactpersoon HBJZ telefoonnummer 1Q 2e

kaarten btjiage worden niet gepubliceerd in Stcrt maar

worden ter visie gelegd en gepubMceerd op internetOpmerkinqen

verplicht veld

Rubrieken Staatscourant

vink de van toepassing zijnde rubriek aan

Grondslag
indien nodig
invullen

Ministeriele regelingen besluiten van algemene strekkingX

□ Circulaires

□ Convenanten

□ Interne regelingen o a departementale regelgeving

□ Overig

Grondslag
De officiele naam van de regeling die de grondslag vormt voor deze regeling Indien er geen v\ ettelijke
grondslag of bevoegdheid is waarop de regeling is gebaseerd dan wordt niets ingevuld Bijvoorbeeld
Artikel 26 eerste lid besluit externe veiligheid inrichtingen

206291 0056



I
Wcefd

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

VES oiRtc Lvl

PA«L£ r 7A « ^VrlEN

■lK btLtlDS^iijViii

EMI

O IMKOivlLND

O iJtTCAAND
de Staatssecretaris Hoofddirectie Bestuurlijke

en Juridische Zaken

AFdeling Water

Koningskade 4
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Postbus 20906
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www rijksoverheid nl

Contactpersoon

REG NR

10 2e

minuut
M 3U016 I 10 2e

Datum

27 januari 2012

Kenmerk

IenM BSK 2012 12733Getypt door jpiaraaf

1 D 2e
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Vergeleken door paraaf

10 2e

Rappeldatum
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10 2e
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10 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

D StCli yiL rt [jELElDbADVtEi
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’a ^EN
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VEfl

EK

O INKOr END

• UITGAAND
Staatssecretaris Hoofddirectie Bestuurlijke

en Juridische Zaken

Afdeling Water

Koningskade A

DEN HAAG

Postbus 20906

2500 EX DEN HAAG

ICk b

32REG NR

uuuob U i Ol ii ia i

Contactpersoon

10 2e

M 3l 0 6 r TQ g^

beslisnota Datum

30 januarl 2012

Kenmerk

IenM BSK 2012 12733

Bijlage n

wijziging Waterregeling kaarten 2012 2

1

Inleiding
Per 1 april wijzigt een aantal bestuurlijke grenzen van waterbeheergebieden In

verband daarmee dient een viertal kaarten behorend bij de Waterregeling te

worden aangepast U wordt hierbij de daartoe strekkende wijzigingsregeling

voorgelegd

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent wordt u geadviseerd de regeling en bijbehorende

toelichting te ondertekenen

Beslistermijn
In verband nnet de gewenste inwerkingtreding per 1 april is een voortvarende

afhandeling wenselijk

Argumentatie
De beheergrenzen voor waterbeheer behoeven regelmatig aanpassing in verband

met verbetering bestuurlijke afspraken overdracht van arealen enz Om redenen

van efficiency worden deze aanpassingen voortaan beperkt tot twee maal per

jaar behoudens spoedeisende wijzigingen

Kader

Zie het voorgaande

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties
communicatie

Het gaat om uitvoeringstechnische aanpassingen Er zijn geen politieke of

bestuurlijke gevoellgheden Voor bestaande gevallen is een overgangsregeling

opgenomen bestaande activiteiten vallen niet opeens onder een vergunningplicht
als gevolg van een wijziging

Pagina 1 van 2
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De systematlek van de vaste verandermomenten kan niet volledig worden gevoigd Hlervan

kan worden afgeweken om problemen in de uitvoering te voorkomen Er is geen toe of afname

van administratieve lasten voor burgers of bedrijven Er zijn geen milieu effecten of effecten

voor bedrijven

DE 10 2e

10 2e
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Formulier aanlevering Staatscourant {^Versie 09 12 2011

Onderstaande gegevens moeten altijd door HBJZ volledia worden ingevuld en bijgevoegd worden bij de

stukken aan de bewindslieden Aanlevering aan bet secretariaat HBJZ £ minienm nl10 2e

Opdrachtgegevens

Hieronder vinkt u de rubriek aan waaronder uw publicatie in de

Staatscourant wordt qepubliceerdRubriek

Werktitel max 120 karakters Wilziging Waterreqelinq fkaarten 2012 2

□NeeKopii volledig
Gewenste publicatiedatum altijd

invullen geen z s m

XJa

17 feb 2012

I 10 2eContactpersQon HBJZ telefoonnummer 10 2e

kaarten bijiage worden niet gepubliceerd in Stcrt maar

warden ter visie gelegd en gepubliceerd op internetOpmerkinqen

verplicht veld

Rubrieken Staatscourant

vink de van toepassing zijnde rubriek aan

Grondslag
indien nodig
invullen

X Ministeriele regelingen besluiten van algemene strekking

Circulaires

□ Convenanten

□ Interne regelingen o a departementale regelgeving

□ Overig

Grondslag
De officiele naam van de regeling die de grondslag vormt voor deze regeling Indien er geen wettelijke
grondslag of bevoegdheid is waarop de regeling is gebaseerd dan wordt niets ingevuld Bijvoorbeeld
Artikel 26 eerste lid besluit externe veiligheid inrichtingen

pub

\S2S2 I
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Leesversie van nota lENM BSK

2012 12733

Inleiding

Per 1 april wijzigt een aantal

bestuurlijke grenzen van

waterbeheergebieden In verband

daarmee dient een viertal kaarten

behorend bij de WaterregeNng te

worden aangepast U wordt hierbij de

daartoe strekkende wijzigingsregeling

voorgelegd

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent wordt u

geadviseerd de regeling en bijbehorende

toelichting te ondertekenen

206298 0057



Beslistermijn

In verband met de gewenste

inwerkingtreding per 1 april is een

voortvarende afhandeling wenselijk

Argumentatie

De beheergrenzen voor waterbeheer

behoeven regelmatig aanpassing in

verband met verbetering bestuurlijke

afspraken overdracht van arealen enz

Om redenen van efficiency worden deze

aanpassingen voortaan beperkt tot twee

maal per jaar behoudens spoedeisende

wijzigingen

206298 0057



Kader

Zie het voorgaande

Krachtenveld afstemming

financiele en juridische impMcaties

communicatie

Het gaat om uitvoeringstechnische

aanpassingen Er zijn geen politieke of

bestuurlijke gevoeligheden Voor

bestaande gevallen is een

overgangsregeling opgenomen

bestaande activiteiten vallen niet

opeens onder een vergunningplicht als

gevolg van een wijziging De

systematiek van de vaste

verandernnomenten kan niet volledig

worden gevoigd Hiervan kan worden
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afgeweken om problemen in de

uitvoering te voorkomen Er is geen toe

of afname van administratieve lasten

voor burgers of bedrijven Er zijn geen

milieu effecten of effecten voor

bedrijven

10 {2e

10 2e
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Formulier aanlevering Staatscourant 1 ers e 09 12 20I1J

Onderstaande gegevens moeten altijd door HBJZ volledio worden ingevuld en bijgevoegd worden bij de

stukken aan de bewindslieden Aanlevering aan het secretariaat HBJZ[ l0iminienm nlf10 2g

Opdrachtgegevens

Hieronder vinkt u de rubriek aan waaronder uw publicatie in de

Staatscourant wordt qepubliceerdRubriek

Wijziging van de Waterregeling vrijstelling

watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van

ondergeschikt belang met betrekking tot de Noordzee en

waterkeringen in beheer bij het Rijk kaarten 2012 3

Werktitel max 120 karakters

□NeeKopii vollediq XJa

Gewenste publicatiedatum altijd
invullen geen z s m 8 iuni 2012

10 2eContactpersoon HBJZ telefoonnummer 10 2e

Opmerkinqen ■v m i w tr 1 juli 2012

verplicht veld

Rubrieken Staatscourant

vink de van toepassing zijnde rubriek aan

Grondslag
indien nodig
invullen

X Ministeriele regelingen besluiten van algemene strekking Waterbesluit

□ Circulaires

□ Convenanten

□ Interne regelingen o a departementale regelgeving

□ Overig

Grondslag
De officiele naam van de regeling die de grondslag vormt voor deze regeling Indien er geen wettelijke
grondslag of bevoegdheid is waarop de regeling is gebaseerd dan wordt niets ingevuld Bijvoorbeeld
Artikel 26 eerste lid besluit externe veiligheid inrichtingen
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Staatssecretaris DIrecde Bestuuriljke
Juridische Zaken

Sector water

Koningskade 4

DEN HAAG

Postt us 20906

2S00EX DEN HAAG

Contactpersoon

10 2e

M 3lfOl6^ 10K2e
10 2e IdGrw

beslisnota H 31 0 6| 10 2e

Wijziging van de Beleidsregels grote rivieren

wijziging beheerregime in delen van het

benedenrivierengebied en kaartbladen bijiage 1

Datura

27 juni 2012

Kenmerk

litleiding

Op grand van de Waterwet zijn bepaalde gebruikshandelingen bouwen e d in

het rivierbed van de grate rivieren vergunningplichtig Voor deze

vergunningverlening vormen de Beleidsregels grate rivieren hierna de

Beleidsregels het materiele beoordelingskader voor Rljkswaterstaat RWS zijnde
de rivierbeheerder en vergunningverlener De Beleidsregels kennen twee

verschillende afwegingsreglmes het stroomvoerend en het bergend regime
Onder het stroomvoerend regime is alleen een beperkt aantal specifieke
activiteiten toegestaan In het bergend regime zijn In principe alle activiteiten

toegestaan In alle gevallen geldt dat voldaan moet worden aan de algemene

rivierkundige voorwaarden en algemene regels van de Waterregeling
In de atlas met detailkaarten die deel uitmaakt van de Beleidsregels wordt

weergegeven waar welk regime van toepassing is

In bepaalde gebiedsdelen waar nu het stroomvoerend regime van toepassing is is

de noodzaak van dat regime niet evident Er zijn signalen uit de regie s dat

afzwakking van het regime tot bergend wenselijk is In die delen het

zeegedomineerde en overgangsgebied van de benedenrivieren zie de kaaiten in

bijiage 1 en 2 ondervindt Rljkswaterstaat Zuid Holland dan ook problemen bij de

onderbouwing van de afwijzing van vergunningaanvragen vanuit het vigerende

regime Daarom is onderzocht of het afwegingsregime voor deze gebiedsdelen

gewijzigd kan worden van stroomvoerend in bergend DIt blijkt mogeiijk Daartoe

is wijziging van de kaarten bij de beleidsregels vereist zie de toelichting voor

enkele voorbeelden Met deze wijziging worden beperkte ophogingen van

terreinen aanpassingen aan bestaande bebouwing en nieuwe bebouwing

mogeiijk mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden en algemene regels

Wijziging van het regime in deze gebiedsdelen impliceert tevens een wijziging in

de kaarten bij de Waterregeling op basis van de Waterwet en in het Besluit

algemene regels ruimtelijke ordening Barro op basis van de Wet ruimtelijke

ordening Voor het gehele pakket wordt gestreefd naar van kracht worden per 1

paraaf

Bestuursondersteuning

paraaf
DGRW AWV

paraaf

10 {2e

Pagina 1 van 7

206323 0060



Staatssecretaris Directie Bestuurlijke
Juridische Zaken

Sector Water

Koningskade 4

DEN HAAG

Postbus 20906

2500 EX DEN HAAG

10 2e

M 3i o i6 rTTOK2e

I 10 2e DGRW

M 3i o 6 rno 2e Ibeslisnota
Wijziging van de Beleidsregels grote rivieren

wijziging beheerregime in delen van het

benedenrivierengebied en kaartbladen bijiage 1

Datum

2 juli 2012

Kenmerk

IenM BSK 2012

Inleiding

Op grand van de Waterwet zijn bepaalde gebruikshandelingen bouwen e d in

het rivierbed van de grate rivieren vergunningplichtig De Beleidsregels grote

rivieren hierna de BGR vormen daartoe het materiele beoordelingskader voor

Rijkswaterstaat RWS als rivierbeheerder en vergunningverlener De BGR kennen

twee afwegingsregimes het stroomvoerend en het bergend regime Onder het

stroomvoerend regime is een beperkt aantal activiteiten toegestaan In het

bergend regime zijn in principe alle activiteiten toegestaan In de kaarten die deel

uitmaken van de Beleidsregels wordt weergegeven waar welk regime van

toepassing is In bepaalde gebiedsdelen met stroomvoerend regime is afzwakking
tot bergend mogelijk Het gaat om het zeegedomineerde en overgangsgebied van

de benedenrivieren Daartoe is wijziging van de kaarten bij de beleidsregels
vereist Met deze wijziging worden beperkte ophogingen van terreinen

aanpassingen aan bestaande bebouwing en nieuwe bebouwing mogelijk mits

voldaan wordt aan de algemene voorwaarden en algemene regels Met het oog op

lopende vergunningenprocedures is een spoedige publicatie wenselijk

Geadviseerd besluit

Indien akkoord wordt u verzocht het besluit en de toelichting te ondertekenen

Beslistermijn

Vaststelling bij voorkeur voor 7 juli as met het oog op lopende procedures

Argumentatie
De wijziging van de Beleidsregels betekent een versoepeling van beleid op basis

van onderstaande argumenten
• De gebieden waarin de regimes wijzigen blijven onderdeel van het rivierbed

• De BGR blijven het beleidsmatige beoordelingskader
• Hiermee wordt voor nu en later een veilige afvoer en berging van rivierwater

geborgd
• In het overgangs en zeegedomineerde deel van het benedenrivierengebied is

paraaf

Bestuu rsondersteu nirg

paraaf

DGRW AWV

paraaf

RWS
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vooral de waterberging nu en in de toekomst belangrijk
Uit studies die zijn uitgevoerd door het programma Ruimte voor de Rivier en het

Deitaprogramma\ blijkt dat ruimteiijke reserveringen in dit gebied nauwelijks nodig zijn
omdat het rivierkundig effect van rivierverruiming in deze gebieden verwaarioosbaar is

In het gebied is voldoende compensatieruimte beschikbaar Het is daarmee niet nodig om

het stroomvoerend regime toe te passen waardoor de beschikbare compensatieruimte

wordt gereserveerd voor riviergebonden activiteiten

De insteekhavens waarvoor het regime wordt gewijzigd zijn rivierkundig gezien bergend en

omgeven door uitzonderingsgebied gebieden die vanuit rivierkundig oogpunt bezien zijn

vrijgesteld van vergunningverlening

Uitzonderingsgebieden zijn over het algemeen stedeiijk bebouwde gebieden of

bedrijventerreinen waardoor het op deze locaties vrijwei onmogeiijk is om in de toekomst

rivierverruimingsmaatregeien uit te voeren

Alle andere insteekhavens in de omgeving die omringd zijn door uitzonderingsgebied vallen

ook onder het bergend regime

Kader

Belaid voor buitendijks bouwen

• In de deien van het rivierbed waarop het bergend regime van toepassing is zijn

ontwikkelingen mogelijk binnen de rivierkundige voorwaarden en algemene regels
• In juni 2011 is door u het beleid voor buitendijks bouwen zoals beschreven in het Nationaal

Waterplan herbevestigd
o Voor buitendijkse gebieden gelden geen wettelijke normen voor de bescherming tegen

water

o Bewoners en gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van gevoigbeperkende

maatregelen en zij dragen zelf het risico van waterschade

o De beoordeling van de veiligheid de noodzaak van aanvullende maatregelen en de

communicatie over waterveiligheid ligt bij regionale en lokale overheden

• De provincie Zuid Holland ontwikkelt daartoe een afwegingskader om gemeenten te helpen

bij het vaststellen van overstromingsrisico s en bijbehorende maatregelen

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties communicatie

• Krachtenveld De voorgestelde wijziging is op verzoek van RWS rivierbeheerder mede

naar aanleiding van signalen uit de regio
• Afstemming De wijziging is niet vooraf met de andere overheden afgestemd omdat het

een versoepeling van bestaand beleid betreft Deze zullen tijdig worden geinformeerd
• Financiele implicaties Geen Schade door wateroverlast in buitendijkse gebieden de

gebiedsdelen die niet door dijken worden beschermd komt in beginsel voor rekening van

degene die daar heeft geinvesteerd Er zijn geen gevolgen voor de administratieve

lastendruk van burgers en bedrijven
• Juridische consequenties Beperkt Door de wijziging van het regime worden meer

activiteiten toegestaan De ligging van het rivierbed blijft ongewijzigd de BGR blijven van

kracht De verantwoordelijkheid van het Rijk voor de waterveiligheid is daarmee geborgd
Ook heeft deze wijziging geen gevolgen voor andere riviertakken

• Communicatie Het Rijk lenM zal de provincie Zuid Holland en de betrokken gemeenten

informeren over deze wijziging vanwege hun verantwoordelijkheden voor buitendijks

1 1 Nota van Toelichting PKB Ruimte voor de Rivier deei 4 2007 Deitaprogramma 2012 en deeirapport

Beschrijving mogelijke strategieen van het Deitaprogramma Rijnmond Drechtsteden

Pagina 2 van 7
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Bijiage 1 Kaarten

Overzicht van voorgestelde wiizigingen
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Overzicht van voorgestelde wijzigingen
Insteekhavens

Detailkaart 1

c h I u rt} i c Jt

\ 1 I
{

il VI

■

w r I
‘

1 I•i II I

•
■■ ■■ ’’

■

■

■ •

‘ |_ ■
I

j IV I I II
Vl I nh

I I■

J I II
\rI

I f i ^ I M
M II

f ■
\I

f
I

I

Pmmi

llllll
■

«I

w t
t

•

I■

V
\ t

i

i^ii i

m I

‘I
jlt

•

t
I I I

I11 II
i

■ ’ih h
\~ I V

«

’

l

’ rI \ ■

n rfl Z4’|iMri3ii 11j J]
■Ji I ^jL v^ _

il i

I

1
I

s
I

I
I f ^

■ H

J i
I

’

I
«{

•

t i 4
1

n
s t

j

i
■ ■h i

■

J
]■

I
V

t

t I f»

fM

Vi ii
Jilr

i I1 i i
Ij ir

■

1]

if

M
il iI 1ll•

I 1
r j

i1 J i
r

T I

i
i

J
I I

I

I jJ
■

J
t I

□ gedeette van tiet rivierfeed dat onder het berg end regime wordt gebractrt i
mn nvierbed

I I stroomvoerend deel van het rivierbed

II m I
I tl 111 II II I I I I I I I II

5if 1 t

¥ l| I |[[ W\ Il

Pagina 5 van 7

206299 0062



Overzicht van voorgestelde v ijzigiiigen
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Bijiage 2 Technische onderbouwing voor de voorgestelde wijzigingen in het

overgangs en zeegedomineerde deel van het rivierbed

Relatie met tegger rijkswateren
Gezien de overeenkomst in beleidsdoelen tussen het vegetatiebeheer in de uiterwaarden en de

Beieidsregels grote rivieren beiden hebben ais doei om de afvoerfunctie van de rivieren te

behouden en waar nodig te vergroten is waar mogeiijk aansluiting gezocht bij de

onderhoudsgrenzen voor vegetatie die vastgelegd gaan worden in de iegger rijkswateren

Lek

Rivierkundig bezien ligt de grens tussen overgangsgebied en afvoergedomineerd gebied

haiverwege de Lek Een dergelijke grens is slecht uitiegbaar omdat het ais een rivier wordt

ervaren Daarom wordt voorgesteid op de Lek dezeifde grens te hanteren ais bij

vegetatiebeheer namelijk ter hoogte van kmr 989 waar de Lek overgaat in de Nieuwe Maas en

ook de Noord begint

Beneden Merwede

Op de Beneden Merwede ligt de rivierkundige grens tussen afvoergedomineerd en

overgangsgebied ten noorden van de Sliedrechtse Biebosch die bij maatgevende afvoer mee

stroomt Een duidelijke fysieke grens westwaarts daarvan is de Baanhoekbrug Voorgesteid
wordt daarom om deze te hanteren

De grens voor vegetatiebeheer is oostwaarts van de Sliedrechtse Biesbosch gekozen omdat

vegetatie ook een golfdempende werking heeft en hier bij maatgevend hoogwater grote

strijklengtes aanwezig zijn Het verschil tussen vegetatiebeheer Iegger en beleidslljn is

daarmee uitiegbaar

Wantij
Het Wantij stroomt parallel aan de Beneden Merwede door Dordrecht Om een grens analoog
aan die bij de Beneden Merwede te trekken is de spoorbrug over het Wantij een logische keuze

Nieuwe Merwede en Amer

Rivierkundig gezien ligt de grens tussen het riviergedomineerde gebied en het overgangsgebied

haiverwege de Nieuwe Merwede Analoog aan de Lek levert dit een slecht uitlegbare grens op

vandaar dar ervoor gekozen wordt de grens meer westwaarts te kiezen

Analoog aan de Beneden Merwede stellen we voor hiervoor een duidelijke fysieke grens te

hanteren De Moerdijkbrug ligt hierbij het meest voor de hand De grens die bij

vegetatiebeheer gebruikt wordt ligt net ais op de Beneden Merwede verder naar het oosten

vanwege de golfdempende werking van vegetatie en vanwege natuurbeschermingstechnische
redenen
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu
1

Staatssecretaris Hoofddirectie Bestuurlijke

en Juridische Zaken

Afdeling Water

Koningskade 4

DEN HAAG

Postbus 20906

2500 EX DEN HAAG

Contactpersoon

10 2e

M 31 0 6 | 1Q 2e

Deslisnota Datum

17 oktober 2012

Kenmerk

IENH BSK 2012 208216

Bijlage n

Wijziging van de Waterregeling ondergrens

vergunningplicht onttrekkingen grondwater wijziging
kaarten 2013 1 1

Inleiding

U wordt hierbij een wijziging van de

Waterregeling aangeboden

ondergrens vergunningplicht

onttrekkingen grondwater wijziging

kaarten 2013 1 De wijziging is van

uitvoeringstechnische aard

paraaf

Bestuursordersteuning

Paraaf

DGRW BR

Paraaf

RWS
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Geadviseerd besluit

Indien akkoord wordt u verzocht de

regaling te ondertekenen

Beslistermijn

I v m de noodzakelijke inwerkingtreding

per 1 januari 2013 en een zo spoedig

mogelijke publicatie gaarne met speed

afhandelen

Argumentatie

De wijziging omvat drie hoofdzaken
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• invoering van een ondergrens voor de

watervergunningplicht voor

onttrekkingen van grondwater in RWS

beheergebied Per 1 juli 2012 zijn deze

onttrekkingen via het Waterbesluit

vergunningpiichtig geworden Voor

kleinschaiige onttrekkingen is daarbij

een vrijsteiling onder aigemene regels

en meldplicht aangekondigd Deze

regeling voorziet daarin met

terugwerkende kracht lopende

aanvragen worden daarbij als melding

aangemerkt Het gaat om een zeer
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beperkt 10 20 aantal vergunningen

per jaar waarvan ca de helft wordt

vrijgesteld

• wijziging van diverse kaarten i v m

wijziging van beheergrenzen RWS en

wijziging van regimes ingevolge de

Beleidsregels grote rivieren per 1

oktober jl

• correctie van een onjuiste verwijzing in

verband met de invoering van de

Drinkwaterwet per 1 juli 2011

Met een beroep op de daarvoor bestemde

uitzonderingsgronden hoge publieke en
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private lasten reparatie wordt afgeweken

van de systematiek van de vaste

verandermomenten VVM Een zo spoedig

mogelijke publicatie in de Stcrt is

wenselijk

Kader

Zie svp het voorgaande

Krachtenveld afstemming financiele

en juridische implicaties

communicatie

De wijzigingen zijn onomstreden en
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uitvoeringstechnisch van aard Deze leiden

tot beperkt lagere administratieve

lasten

10 2e

10 {2e
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Unir\fE^ 2CU 18223
I

i

II

Rijkswaterstaat
Miniscerie van Infrastruauuren Milieu

Rl]kswaterstaat Corporate
Dienst

Griffroenlaan 2

3526 LA Utrecht

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 797 11 11

F 088 797 18 99

ISE^^s nl

WWW rijkswaterstaat nl

Contactpersoon

memo
rDTT2e

V^ {2e
Verzoek tot aanpassing van de Waterregeling

T I flOTfTSTn

jrws nl10 2e

Datum

26 rnaart 2014Aanleiding
RWS wenst aanpassing van de kaarten In de bijiagen bij de Waterregeling en

tevens aanpassing van het Waterbesluit
Bljlage n

Achtergrond

Volgens 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 oppervlaktewaterlichamen vermeid die in beheer zijn bij het Rijk In bijiage III

bij het Waterbesluit staan de waterkeringen vermeid die in het beheer zijn bij het

Rijk In het Waterbesluit is tevens bepaald dat de beheergrenzen
waterkwaliteitsbeheer waterkwantiteitsbeheer waterstaatkundig beheer de

grenzen van drogere oevergebieden en vrijstellingsgebieden bij ministeriele

regaling worden vastgesteld Dit Is gebeurd op de kaarten van bijiage II IV bij de

Waterregeling

Een aanpassing van de bijiagen bij de Waterregeling en het Waterbesluit kan nodig

zijn in 3 situaties

bij de aanleg of een fysieke wijziging van een waterstaatswerk zoals

verlegging van de primaire waterkering aanleg van een nevengeul

bij overdracht van waterstaatswerken

bij geconstateerde onvolkomenheden op de kaarten

Procedure

Afgesproken is dat wijzigingen in beheergrenzen worden verzameld en dat

tweemaal per jaar de kaarten bij de Waterregeling worden geactualiseerd
Totnutoe verliep een dergelijk aanpassingsverzoek rechtstreeks vanuit RWS naar

HBJZ

In 2013 is in de bestuursraad van lenM besloten dat verzoeken om aanpassing
van regelgeving via de verantwoordelijke beleidsdirectie i c DGRW moeten

lopen
Tussen

tot aanpassing van de Waterregeling op directeurenniveau kan worden afgedaan
Er is een werkgroep binnen RWS bezig de procedure voor deze nieuwe werkwijze
in beeld te brengen Het onderhavige verzoek kan gezien het tijdsverioop nlet

wachten op de nog vast te stellen procedure

I0 2e ]op 4 rnaart jl afgesproken dat het verzoek10 2e en
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Verzoek tot aanpassing van de Waterregeting per 1 juli 2014

RWS verzoekt aan DGRW om de Waterregeling op de volgende punten te laten

aanpassen

Rijkswaterstaat Corporate

DIenst

Datum

26 maart 2014

Fvsieke wiiziqinq

Maximakanaal

Rijkswaterstaat maakt de Zuld Willeinsvaart bevaarbaar voor grotere schepen
Onderdeel van dit project is de aanleg van een nieuw stuk kanaal van negen

kilometer het Maximakanaal Hiervoor is een tracebesluit vastgesteld Het

Maximakanaal loopt vanaf de Maas bij Empel tot aan Den Dungen en zal in

december 2014 in gebruik worden genomen voor de scheepvaart Het

Maximakanaal maakt onderdeel uit van het hoofdvaarwegennet en komt daarmee

in beheer van RWS

Overdracht

Binnendijkse deel van het 6e pand van het Apeldoorns Kanaal

Op grond van het Bestuursakkoord Water is het binnendijkse deel van het 6e pand
van het Apeldoorns Kanaal overgedragen aan Waterschap Vallei en Veiuwe

Op 14 december 2012 heeft de DG RWS samen met de UvW een intentieverkla

ring ondertekend om de overdracht te bekrachtigen Deze intentieverklaring is

voor het Apeldoorns Kanaal omgezet in het overdrachtsdocument van 25 februari

2013 Op 19 december 2013 is het beheer van het binnendijkse deel van het

Apeldoorns Kanaal 1km lengte definitief overgedragen

Correcties oDtimalisaties

Tweede Maasvlakte

De kaarten ten aanzien van de Tweede Maasvlakte moeten worden verduidelijkt

De zeewering is nu vergunningvrij en dat is onwenselijk omdat er initiatieven zijn

voor windturbines op de kering
In het kader van het vaststellen van de legger zijn een aantal kleine

onvolkomenheden ten aanzien van de beheergrens van RWS in ON en bij

Krabbersgat MN aan het licht gekomen Deze worden nu gecorrigeerd
De beheergrenzen voor het waterstaatkundig beheer en waterkwantiteitsbeheer

voor de Vaartsche Rijn en Stadsbuitengracht MN dienen te worden aangepast

De grens moet op de oeverlijn liggen en dat is nu niet het geval
Ook de beheergrenzen voor het waterstaatskundig beheer bij de Gelderse

Hoek Andijk zodat het gebied vergunningvrij wordt en de beheergrenzen van de

waterkwaliteit bij Peneiland Amsterdam dienen gecorrigeerd te worden naar de

feitelijke situatie Tot slot dient de haven van Bunschoten aangewezen te worden

als vrijstellingsgebied

Verzoek tot aanpassing Waterbesluit

Naast het aanpassen van de Waterregeling Is het ook nodig om het Waterbesluit

aan te passen voor het nieuwe Maximakanaal en de daarbij behorende keringen

In het Waterbesluit is het Maximakanaal nog niet opgenomen als

oppervlaktewaterlichaam in rijksbeheer btjiage II De nieuwe keringen sluis

Empel en de kanaaldijken Maximakanaal zullen op bijiage III Waterkeringen in

beheer bij het Rijk opgenomen moeten worden

Verzocht wordt om het Maximakanaal sluis Empel en de kanaaldijken
Maximakanaal op te nemen in de bijlagen bij het Waterbesluit
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Rijkswdterstaat Corporate
Dienst

De wljzigingen zijn voor zover nodig bestuurlijk afgestemd

Datum

26 maart 2QM
10 2e

10 2e
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

GritTioenlaan 2

3526 LA Utrecht

Postbus 2AID3

3502 MC Utrecht

T 088 7972900

f10l 2aiiiuimtevoorderivier nl

v ww ruimtevoorderivier nl

Contactpersoon

10 2e

10^ 26T

vers ag
10 2e ^rws nl

Verslag overleg wljzigingen RvdR in Wtw

Wb Wr Bgr Barro
Datum

15 april 2014

Bi]lage n

14 april 2014

Reqionale RWS

ON I ib ie |

Datum bespreking

Deelnemers

io 2e Tlfvervanat voortaan 10 2eMN

10 2eWNZ II 10 2e n

Corporate Dienst

10 2e

Centrale Informatievoorziening
10 2e

WVL

10 2e

Informatiehuis Water

10 2e I
RWS RvdR

Xl|m^Q 2e jjlb^]10 2e 10 2e

1QX2e |[ [ 10ai0 2en

Regionale RWS

ON I lQ 2e I
MN I 10 2e

ZN I f1QX2e II

Zee en Delta io 2ey

HBJZ

Afschrift aan

10 2e

10X2e

Centrale Informatievoorziening
[lCT2b] 10 2e I
Informatiehuis Water

10 2e ~|
DGRW

jBeleidsregels10 2e

RWS RvdR

I0 2e t Archief RvdR

Pagina 1 van 5

206086 0065



Opening Voorstelronde

iQ iQ 2i^ opent de vergadering Er voIgt een voorstelronde

1

Datum

15 april 2014

In het vervolg zal| i |iO 2eD|dit project trekken en het primaire aanspreek

punt zijn voor de leden van deze werkgroep

2 Vaststellen agenda

Agenda is akkoord bevonden

3 Korte inleidende presentatie
Welk kaart materiaal Wtw Wb Wr Bgr Barro zie bijgevoegde presentatie

Wijzigingsmoment
Wb Wr en Bgr in werking laten treden tegeiijk met wijziging waterstaatswerk

Wtw Barro achteraf in werking iaten treden

Wijzing kaartmateriaai

Wet old Bronhouder Wijziging via Freq Procedure

Wtw Informatiehuis Water
Coni41 pa2^ll0 2e

CIV Wetswijz 3jr

AMvB kaarten 2 Jr

Wb DGRW

Contacll 1Q 2^
CIV 1 jr 1 jr

1 7

Wr CIV IT dBW2

coni^atelS 2e n
CIV GPR3 2 jr 0 5jr

ioitifoK^ | 1 1

1 7

Bgr WVL

Conlatlj 10 2^
Delta res Als Nadere InftJ^KSe

10 2e Ivoiat
via WVL

nodig

Barro DGRW DGRW Als AMvB incl RvS

0a2^0 2e I 1 Q l 2el braces^

nodig

1 Centrals Informatievoorziening

2 IT dienst Beheergrenzen Waterwet

3 Geo Projectruimte

4 Toelichting Informatiehuis Water door I0 2e

Inleidina doeisteiiina Informatiehuis Water

Samenwerking RWS waterschappen en provincies motto Laat data stro

men Doei alie partijen overgelijke informatie iaten beschikken en faciliteren

van de uitwisseiing van informatie Drie speerpunten waterkwaiiteit water

kwantiteit en sinds kort ook hoogwaterveiligheid
Bronbestand primaire kerinaen

Zogenaamde nationaie basisbestand gegevens van alie primaire keringen

hoogwaterkerende gronden en dijkringen Informatiehuis Water is de bron-

houder

Updates bronbestand en Coewenste^ doorwerking naar Wtw Wr Wb Bgr
Barro

Een update van het bronbestand zal op korte termijn plaatsvinden Deze up-

dates vinden met enige regelmaat plaats De doorwerking van dit geupdate
bestand naar wettelijk kaartmateriaai is nog niet geregeld
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moQeliikheid onderscheid tussen feitelijke en de planoloaische situatie

Als er sprake zou zijn van een bronbestand voor alle genoemde besluiten en

regelingen dan is het van belang dat er in dit bronbestand onderscheid kan

worden gemaakt naar de feiteiijke situatie en de toekomstige planoiogische
situatie Dit aangezien het is sommige gevalien wenseiijk is voorafgaand aan

de wijziging van het \waterstaatswerk het kaartmateriaai in orde te maken

Datum

15 april 2014

5 Intermezzo CIV

Aan de hand van het wijzigen van de kaarten bij de Waterregeling geeft|o 2^
] toeiichting bij de verschiilende begrippen en de werkwijze

van het CIV Voor bijvoorbeeid de kaarten bij de Waterregeling heb je de voi

gende bronbestanden nodig

topgrafische ondergrond

iaag met Waterkwaiiteitsbeheer

iaag met Drogere oevergebieden

iaag met Waterkwantiteitsbeheer

iaag met Waterstaatkundig beheer en

iaag met Vrijsteliing vergunningplicht gebruik rws werken

Het maken van het kaartmateriaai besteed het CIV uit aan een adviesbureau

10 2e

NB Als voorafgaand aan de feitelijke wijziging van het waterstaatswerk

kaartmateriaai wordt gegenereerd dan zal dat per definitie worden geprojec
teerd op een topgrafische ondergrond die nog uitgaat van de toekomstige si-

tuatie

6 Korte termijn
Genereren kaartmateriaai Waterbesluit Waterregeling

Korte termijn acties Procedure planningWet

oid

Wb Incidentele procedure via CIV voor

Eiland Lent | I io 2e ||qn

15 05 14 digitaal in GPR

01 07 15 in working
zie detailplanning Wb

in bijgevoegde

presentatie

Terpen Overdiep f1 [iQ 2e n ZN aanhaken door

10 2e

i0K2e l io 2iT]]zal z s m een kopiebestand
aanmaken in de GPR Dit kopiebestand is nodig zodat

wijzigingen voor het Waterbesluit niet automatisch tot

wijzigingen leidt van de kaarten bij de Waterregeling De

reoionale diensten van RWS voeren de benodigde

wijzigingen voor het Waterbesluit door in het

kopiebestand in de GPR

Wijziging in gang zetten via CIV GPR door reoionale

diensten voor

Lent Munnikenland Noordwaard Overdiep Volkerak

Zoommeer Cortenoever Voorsterklei Veessen

Wapenveld Westenholte Reevediep IJsseldelta

dijkverbeteringen

Bind 2014 digitaal in GPR

In working treding
afstemmen op wijziging
waterstaatswerk

Wr

Wijziging in gang zetten Procedure zal io 2e

uitzoeken

Eind 2014 digitaal in GPR

In working treding
afstemmen op wijziging
waterstaatswerk

Bgr

Voor het incidenteel genereren van Waterbesluit kaarten dient vooraf en

eenmalig financiering te worden geregeld dood id io 2e [
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In eerder Stadium zouden Camping Kampen en Wipkorenmolen Vianen ook

op korte termijn worden aangewezen als vrijsteiiingsgebied o b v het Water

besiuit De procedure IJsseldelta heeft vertraging opgeiopen en daardoor

wordt voigt de aanwijzing van de camping pas in later stadium De Wipko
renmoien is vervalien ais aan te wijzen vrijsteiiingsgebied

Datum

15 april 2014

iQ 2e [noemt nog de EU Richtlijn Overstromingsrisico s ROR die moge

lijk ook moet worden aangepast als gevolg de RvdR maatregelen Aanpas

sing van het ROR wordt door het WVL gedaan en zal niet in het verband van

deze werkgroep worden behandeld

Svz verstrekken verwerken digitate gegevens

Wat nog ontbreekt zijn de mogelijk gewijzigde buitenkruiniijnen van de

dijkverbeteringsprojecten en de AutoCad ontwerptekeningen i v m drogere
oever gebieden Deze informatie levert RWS RvdR

7

8 Overzichtstabel met mogelijke wijzigingen
Niet inhoudelijk besproken Overzicht wordt meegestuurd bij dit verslag

9 Planning
Zie agendapunt 6

10 Verslag vorige vergadering acties

Geen opmerkingen De acties zijn bijgewerkt zie bijgevoegde actielijst

11 Volgend overleg
In het overleg is het voorstel gedaan een technische werkgroep en een juri
dische werkgroep in te stellen Vooralsnog wordt een nieuwe gezamenlijk

overleg ingepland

Later op de dag is een vergaderverzoek is toegezonden voor

19 mei 2014

9 30 tot 12 00U

Bastion Hotel Utrecht

12 Rondvraag en slutting
I i| io gg]] ^telt de relatie tussen de Barro lijn in de legger en het Barro

zelf aan de orde De relatie is niet duidelijk 1I tiQ 2e ilzoekt uit

]merkt dat als voorafgaand aan de feitelijke wijziging van

het waterstaatswerk kaartmateriaal wordt gegenereerd dan zal dat per defi

nitie worden geprojecteerd op een topgrafische ondergrond die nog uitgaat
van de toekomstige situatie

lElIBai[tB I^]|

Bijlage n

Presentatie los bijgevoegd
Overzichtstabel met mogelijke wijzigingen los bijgevoegd

Actielijst
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Bijlage Actielijst Datum

acti^ ^011 statusdd actie omschrijving dd gereed

18 02 14 Opsturen shapefiles van maatregelen
Wat nog ontbreekt ztjn de mogelijk gewijzigde

buitenkruinlijnen van de dijkverbeteringsprojecten en de

AutoCad ontwerptekeningen i v m drogere oever gebieden

looptz s m

10 2e

18 02 14 Werkgroep rivierbeheer informeren

Presentatie aan werkgroep is ingepland

loopt10 2ez s m

18 02 14 Gesprek DGRW B5 HBJZ 10 2eH looptz s m

18 03 14 Nagaan verkrijgen basismateriaal brongegevens Wb bij DGRW

Het basismateriaal bij het CIV in bezit gekomen

afgerond10 2e I

l 10 2e |18 03 14 Nagaan mogelijkheden aanpassing kaartmateriaal Wtw

Basismateriaal is in beheer bij Informatiehuis Water

loopt
10 2e

18 03 14 Dienstverlening Bgr en Barro organiseren via

ON I 1Q 2e I
ggr| I0 2e Imaafct procedure inzichtelijk
Barro aanpassing vindt naar behoefte piaats en verloopt via

I0 2e ] van DGRW \ lQ 2e \van DGRW beschikt

over het bronmater aal

10 2e

^ 1Q 2e loopt

I 10 2e18 03 14 Contour vergunningvrij gebied Eiland Veur Lent aanleveren in

kopiebestand in GPR op uiteriijk 15 05 2014

Aanhaken leveren contour terpen Overdiep in kopiebestand

15 05 14 loopt

Kiojf^e i

f0 2e |14 04 14 Inscha kelen | io 2e

Overdiep

voor contouren waterbesiuit terpen

14 04 14 Contour vergunningvrij gebied camping Kampen aanieveren in

kopiebestand in GPR op termijn ais IJsseldeita onherroepelijk is

10 2e

nuX2e

18 03 14 Nagaan vereisten t a v in working treden gewijzigd
kaartmateriaal i r t wijziging waterstaatswerk

Gelijktijdig Wb Wr en Bgr
Achteraf Wtw Barro

Werkgroep afgerond

18 03 14 Nagaan of tussentijdse wijziging van kaartmateriaal bij Wtw

mogeiijk is via AMvB

loopt1Q 2e

18 03 14 Uitzoeken mogelijkheid om voorafaaand aan de wijziging van het

waterstaatswerk het kaartmateriaal vast te stellen en het in

working treden van de nieuwe kaarten oeiilktiidlQ met de

wijziging van het waterstaatswerk te doen plaatsvinden

loopt10 2e

11y
iOK2e

14 04 14 Kopiebestand aanmaken in de GPR t b v de invoer van de

gegevens voor de kaarten bij het Waterbesluiten

1Q 2e |

14 04 14 Wijzigingen voor de kaarten bij de Waterregeiing doorvoeren in

de GPR

15 12 14 1 10 2e

1Q 2e |

l 10 2e ^

1Q 2e

14 04 14 Financiering regeien zodat CIV een adviesbureau kan inschakeien

voor genereren kaartmateriaai Waterbesiuit

l lQ 2e f [14 04 14 Reiatie tussen Barro iijn in iegger en Barro uitzoeken
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Hier is te zien dat de waterkwantiteitsgrens niet op de oever ligt zoals zou moeten maar in

het water De grens ligt hier bijna 5 meter uit de oever
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

m

Minister

O INKOMEND
O LflTfflAAftHPtssecretaris

Bestuurskern

Haofddirectie Bestuurlljke en

Juridische Zaken

Afdeling WIR

Plesmanweg 1 6

DEN HAAG

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

O INKOMEND

UiTGAAND

2o\^\ffSo3
0030^ 22 04 14 18 34

G NR
REG NR

003056 22 04 14 16 34 Contactpersoon

10 2e

beslisnota T 070 | 10 2e |
H 31 0 61 nOV2e
F 070 1 10 2e

I 10} 2e Smiiiienm nl

wijziging van de Waterregeling kaarten 2014 2 re

geling brengen of onttrekken van water en de Activl

teitenregeling milieubeheer reparatie
Datum

15 april 2014

Kenmerk

IENM BSK 2014 77509

Inieiding
U wordt ter vaststelling voorgeiegd een ministeriele regeling tot wijziging van

a de Waterregeling dit omvat gewijzigde beheerkaarten en een gewijzigde rege-

ling voor het brengen in of onttrekken van water aan rijkswateren en

b de Activiteltenregeling milieubeheer {dit omvat een reparatie van voorschriften

in verband met de opslag van pluimveemest
De reparatie van de Activiteltenregeling valt onder de verantwoordelijkheid van de

Staatssecretaris Om praktische redenen is de reparatie samengevoegd met de

wijziging van de Waterregeling Deze regeling kan in zijn geheel door de Minister

worden afgedaan

Geadviseerd besluit

Indien u belden akkoord bent wordt de Minister verzocht de regeling en de

toelichting te ondertekenen

Beslistermijn

De regeling dient voor 1 mel as te worden gepubliceerd In verband met

inwerklngtredlng per 1 jull 2014 invoeringstermijn van twee maanden ingevolge

de systematiek van de vaste verandermomenten VVM

Argumentatie en kader

Wijziging Waterregeling

Vrijstelling vergunning en meldplicht
Het onttrekken van water aan of brengen van water in rijkswateren waaronder de

grote rivieren en de Noordzee wordt in twee gevallen vrijgesteld van de

vergunningplicht en meldplicht
a indien het betreft baggerwerkzaamheden en

b wanneer het gaat om handelingen door of vanwege de waterbeheerder RWS

Reden is dat de vergunning en meldplicht met name dient om de visstand te

Paraaf HBIZ ^1paraaf
DGRW BR z e matl

Paraaf

RWS

10 2e
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beschermen bij grootschalige en langdurige industriete onttrekkingen Onbedoeld is deze ook

van toepassing bij handelingen waarbij dlt belang niet speeit Baggerwerkzaamheden zijn

kortdurend en lokaai De combinatie water zand valt onbedoeld toch onder de vergunning of

meldplicht terwiji in de bescherming van het milieu wordt voorzien via het Besiuit

bodemkwaliteit het Besiuit iozen buiten inrichtingen en de zorgpiichten van het Waterbesluit

Bij andere handelingen door of vanwege de beheerder is dit eveneens het geval en wordt

daarnaast voorzien In voldoende bescherming door de vereisten voor projectplannen voor de

aanteg of wijziging van waterstaatswerken

Bij de vrijstelling voor beheerhandelingen waarbij water wordt onttrokken of ingebracht in

rijkswateren wordt aangesloten bij ai bestaande vrijsteilingen waardoor de nu nog aan de

eigen dienst RWS te vertenen vergunning geheel vervait Deze heeft niet tot nauwelijks

toegevoegde waarde omdat deze handelingen al worden gereguleerd via de hiervoor genoemde
kaders

Wijziging kaarten Waterregeling

Op grond van de Waterwet worden de begrenzingen van rijkswateren op kaarten bij de

Waterregeling aangeduid Binnen deze begrenzingen wordt het waterbeheer uitgevoerd door

RWS en gelden vergunningplichten meldplichten en algemene regels voor lozingen en andere

aangewezen handelingen Jaarlijks worden de kaarten aangepast zoals bij deze regaling Een

aanpassing van de bijiagen bij de Waterregeling kan nodig zijn in drie situaties

bij de aanleg of een fysieke wijziging van een waterstaatswerk zoals verlegging van

de primaire waterkering of aanleg van een nevengeui

bij overdracht van waterstaatswerken

bij geconstateerde onvolkomenheden op de kaarten

De wijzigingen zijn waar nodig bestuurlijk afgestemd door RWS

Wijziging Activiteitenregeiing

Bij een recente wijziging van de Activiteitenregeiing milieubeheer per 1 maart jl is een drietal

omissies in artikel 3 65 van die regeling opgetreden dit artikel regelt de opslag van agrarische

bedrijfsstoffen kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting hierna Aangezien twee

omissies een onterechte verzwaring van de voorschriften inhouden en de derde omissie een

onterechte versoepeling inhoudt is een spoedig herstel wenselijk De reparatie krijgt

terugwerkende kracht om te voorkomen dat tussen 1 maart 2014 en 1 juli 2014 in strijd met

de betreffende voorschriften wordt gehandeld

Krachtenveld afstemming financieie en juridische implicaties communicatie

Door overgangsrecht zijn er geen juridische of financieie implicaties De wijziging heeft geen

gevolgen voor de administratieve lastendruk van burgers of bedrijven Er zijn geen politieke of

andere risico s aan de regeling verbonden Voor zover de invoeringstermijnen van de

systematiek van de vaste verandermomenten niet volledig zouden worden gehaald gemikt

wordt op publicatie op 30 april is daarvoor een motivering opgenomen

10 2e

10 2e
10 2e
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Toelichting

De reparatie van de Activiteitenregeling milieubeheer omvat een drietal elementen

Bij de Regaling van 21 januari 2014“^ die met ingang van 1 maart 2014 in werking is getreden
is abusievelijk in artikel 3 65 vierde lid van de Activiteitenregeling miiieubeheer voorgeschre
ven dat de opslag van agrarische bedrijfsstoffen anders dan pluimveemest in een afgesloten

ruimte met voldoende ventilatie moet plaatsvinden Deze verplichting moet echter alleen gel

den voor pluimveemest achtste lid Met de wijziging van het vierde lid vervalt de verplichting
om agrarische stoffen anders dan pluimveemest op te slaan in een afgesloten ruimte met

voldoende ventilatie

Het vijfde lid bepaalt dat agrarische bedrijfsstoffen zo worden opgeslagen dat vrijkomende

vloeistoffen worden opgevangen Pluimveemest is hiervan uitgezonderd Pluimveemest wordt

meestal in de stal op de mestbanden gedroogd of op andere wijze gedroogd na het verlaten

van de stal maar voor het wordt opgeslagen Gedroogde pluimveemest houdt geen risico in op

het vrijkomen van vloeistoffen De opvangvoorziening is hiervoor dus niet nodig De uitzonde

ring moet daarom alleen zien op gedroogde pluimveemest Mocht het voorkomen dat iemand

niet gedroogde pluimveemest opslaat dan kan wel vocht uittreden en is een opvangvoorziening

wel nodig Abusievelijk is bij de genoemde Regellng van 21 januari 2014 in het vijfde lid niet

het adjectief gedroogde voor pluimveemest opgenomen Met de onderhavige wijziging wordt

deze omissie hersteld en geldt de uitzondering alleen voor gedroogde pluimveemest

Overeenkomstig artikel 3 65 vierde lid van de Activiteitenregeling milieubeheer moet voor de

vioeistofkerende voorziening in het achtste ild van dat artikel gelden dat het incidentenmana

gement van artikel 2 3 van de Activiteitenregeling milieubeheer niet is vereist De toevoeging

dat artikel 2 3 niet van toepassing is is abusievelijk niet in het achtste lid opgenomen Met de

onderhavige wijziging wordt deze omissie hersteld

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 21 januari 2014 nr lENM BSK

2013 158949 tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer de Regeling omgevingsrecht en de

Waterregeling nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk onderge

schikte aard Stcrt 2014 1588
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Rijkswaterstaat
MinisKrie van Infrastmcamr en Milieu

Rijkswaterstaat Water

Verkeer en Leefomgeving
districtshoofdenoverleg

Lange Kleiweg 34

2288 GK RIJSWIJK

Postbus 7007

2280 KA RIJSWIJK

T 088 6029300

F 070 3900691

WWW rij kswaterstaat nl

ContactpersQon

11 u 2e I \
11

memo coordinatie beheergrenzen Waterwet
T oj 10 2e

1Q 2e ~lgrws nl

Datum

11 Augustus 2014

Bijlage n

Geachte districtshoofden

4

Met het oprichten van WVL is de verantwoordelijkheid voor de operationele taken

bij de regionale dienstonderdelen komen te liggen De Bestuursraad heeft

daarnaast besloten dat verzoeken tot aanpassing van regelgeving altijd via de

verantwoordelijke beleidsdirectie naar HBJZ zou moeten verlopen Beide

aanieidingen hebben ertoe geleid dat een werkgroep is opgericht bestaande uit

vertegenwoordigers van WVL CD en regionale organisatieonderdelen MN WNN

en ZN die in opdracht van de Bestuursstaf een nieuwe procedure heeft opgesteld
voor het wijzigingen van de kaarten bij de Waterregeling en het Waterbesluit

Bijgaand treft u aan de procedurebeschrijving voor het wijzigen van de

beheergrenzen in de Waterregeling en het Waterbesluit processchema s

tijdschema s en een risicobeschrijving

IBS
10 2e

In overleg met de procesadviseurs e| iQ 2ej tBS

10 2e
van een regionale dienst Hierover is contact geweest met

WNZ en lOX^SDs VNZ Op basis daarvan brengt de werkgroep de

onderliggende stukken ter besluitvorming in het districtshoofdenoverleg

Er zijn 2 beslispunten te weten

aanwijzen van een districtshoofd die verantwoordelijk is voor het codrdine

ren van de procedure voor het wijzigingen van beheergrenzen in de Wa-

terregeling en Waterbesluit Dit districtshoofd zal een medewerker aanwij-
zen die feitelijk als Centraa punt binnen RWS voor beheergrenzen gaat

optreden
vaststelling van de procedure en aanstellen van 1 contactpersoon per regi
onaal organisatieonderdeel

Met vriendelijke groet

10 2e
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TOETSPOOLFORMULIER versie mei 2012

FORMULIER I en M REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving

Regeling van de Minister van

Infrastructuuren Milieu van

nr IENM BSK 2014 208872 tot

wijziging van de Waterregeling
kaarten 2015 1

Naam opsteller Telefoon 06 n0 2e

lfTO2fe

10 2e

Datum verzending 25 sept 2014

Eindtoets^ X Tussentoets^Q Spoedtoets^QAangeboden ats

Motivering indien

a Tussentoets

b Spoed

Wie heeft de aangeboden
toetszaak integraal kwalitatlef

beoordeeld voor aanbieding
toetszaak aan toetspool N v t

Bijzonderheden neen

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

toetser]

Nummer toetszaak T 2012

Naam toetser

Datum uitvoering toets

Datum afronding toetsing
Wel geen® akkoord toetser en bij

geen akkoord reden aangeven

3 Algemene opmerkingen bij uitvoering van de toets [in te vullen door de toetser]

Algemene opmerkingen
over de toetszaak dan wel

opmerkingen van algemene aard

en leerpunten voor HBJZ]

Apart document met opmerkingen Ja Nee

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
3
Spoedtoets vindt plaats binnen 3 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder motivering

van reden van spoed en evt genoemde einddatum toets Er meet in geval van een spoedtoets wel tijdig
contact zijn opgenomen met een van de toetspoolcodrdinatoren

Afdelingshoofd dan wel ervaren wetgevingsjnrist binnen de sector afdeling van de opsteller
®
Doorhalen wat niet van toepassing is

IENM BSK 2012 331 1
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TOETSPOOLFORMULIER versie mei 2012

w o aantekeningen in getoetst
stuk aangehecht

Bijzonderheden

IENM BSK 2012 331 2

205144 0069



TOETSPOOLFORMULIER versie mei 2012

4 Beoordeling [in te vullen door de toetserj

De toetser kijkt in elk geval naar de volgende punten

Hoger recht Evt Qpmerkingen

Grondwet Statuut

EG EU recht

Verdragen

Wetgevingskwaliteit en

wetgevingstechniek

Evt opmerkingen

Grondslag en delegatie

Integraal afwegingskader marginale
toets of de zeven centrals vragen in de

context van de regeling voldoende en

herkenbaar beantwoord zijn in de

toelichting Zie www naarhetiak ni

Afstemming andere regels algemene
wetten bv Awb 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 nalevingskostenC NLK MET

UaH Zie www naarhetiak nl 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 Onder5teunlnQ

Juridisch Wetaevingsaanaeleaenheden V

aste Verandermomenten

Voorhang nahang verplichting

Notificatitle Evt opmerkingen

Notificatie o b v algemene of

bijzondere richtlijn of verdrag

bijv technische voorschriften o b v RL

98 34 EG 98 48 EG Securitei RL

2006 123 dienstenrichtiijn en WTO of

Staatssteun

Toelichting Evt opmerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handleiding

schrijven algemeen deel toelichting
Resultaten toetsen afstemming

Transponeringstabel bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht
Resultaten notificatie

IENM BSK 2012 331 3

205144 0069



Ministerie van Jnfrastructuur en Milieu

Minister Be tuur kern

Hoofddirectie Bestuurlijke en

Juridische Zaken

Afdeling WIR

Plesmanweg 1 6

DEN HAAG

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

G INKOMENO
fl UITGAAND

REG NR IQI ^ 110
20cPc5 20QS3G7 09 10 14 09 06 Contactpersoon

10 2e

beslisnota T 070

M 31 0 6 1 10

F 070 410 2e ^K2e |

}iminienri nl10 2e

wijziging Waterregeilng kaarten 2015 1

Datum

7 oktober 2014

Inletding
Met bijgaande ontwerp ministeriele regaling wordt een aantai kaarten met

beheergrenzen bij de Waterregeling gewijzigd Deze wijzigingen volgen uit

technische correcties wijzigingen in beheergebleden of objecten of bestuurlijke

afspraken De wijzigingsregeling wordt u ter vaststeiiing voorgelegd

Geadviseerd besluit

Indien akkoord wordt u verzocht de regeiing en de toelichting te ondertekenen

Beslistermijn

Afhandeling medio oktober is wenselijk i v m pubiicatie voor 1 november

Argumentatie

Aanpassing aan gewijzigde omstandigheden is nodig omdat de kaarten

medebepaiend zijn voor beheerbevoegdheden van RWS Er is overgangsrecht
opgenomen om te voorkomen dat bestaande situaties opeens vergunningpiichtig
worden door de wijzigingen

Kader

Op grond van de Waterwet worden in de Waterregeiing op kaarten de

beheergebieden en grenzen aangeduld

Krachtenvetd afstemming finandele en juridische implicaties
communicatie

Er zijn geen juridische impiicaties anders dan de beoogde noch financieie

impiicaties De wijzigingen zijn voigens RWS afgestemd met de betrokken

overheden

10 2e

10 2e

10 2e

Paraaf

DGRW BR

Biiq 07 10 2014

Paraaf
Toetspool akkoord 3 10 2014

07 10 2014

10 2e
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10 2e HBJZ

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

10 2e HBJZ

dinsdaq 7 oktober 2014 15TTT
10 2e

hW IbNM bSaK 2014 208968 beslisnota wijziging Waterregeling 01 01 2015

HBJZ

Van DGRW

Verzonden dinsdaq 7 oktober 2014 15 09

Aan

10 2e

10 2e HBJZ

CC f1Qy2e1 1Q 2e | DGRW

Onderwerp RE lENM BSK 2014 208968 beslisnota wijziging Waterregeling 01 01 2015

Akkoord

l 10K2e

10 2eVan HBJZ

Verzonden dinsdag 7 oktober 2014 14 56

DGRWAanj[ 10 2e

CC 10 2e| 1QK2eM rpGRW

Onderwerp lENM BSK 2014 208968 beslisnota wijziging Waterregeling 01 01 2015

| 10 2e t

Svp MP op bijgaande nota Betreft wijziging van enkele kaarten bij de Waterregeling per 1 1 2015

DG RWS is al akkoord

Dank

10 2e

Met vriendelijke greet

10 2e

Afdeling Water Infrastructuur en Ruimte

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Ruimte

Plesmanweg 1 6 | 2597 JG | Den Haag
Postbus 20901 I 2500EX | Den Haag

^minienm nlE [ nu 2e

T 070 10 2e

M I 10 2e I

1
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10 2e HBJZ

Van

Verzonden

Aan

fl10 2eQe BS ^ rws nl]10 2e

dinsdag 7 oktober 2D14 14 15

HBJZ1Q 2e

10 2e | NNVCC liClV£ 10 2e

1Q 2e ^WNZJ
DGB 10 2e10 2e

H 10 2e^ ^ DGRW
RE wijziging Waterregeling kaarten 2014 1

CD10 2e

Onderwerp

Beste alien

Excuses Mijn onderstaand bericht is verwarrend l I0 2ej^yerleende medeparaaf op de nota betreffende

aanpassing kaarten waterregeling 2015 1

Greet

Van BS

Verzonden dinsdag Toktober 2014 14 10

Aan HBJZ10 2e

|| CIV J] [10 2e I NN
CD ^ 10 2e WNZ

Onderwerp RE wijziging waterregeling kaarten 2014 1

CC DGB 10 2eI1Q 2eM DGRW1Q 2e 10 2e

10 2e

Beste 10 2e

De DG RWS verleende medeparaaf

Greet

[110 2eO

HBJZ

Verzonden vrildaq 13 September 2013 11 06

Aan FiOKS^e | bs io 2e ] nn

liminienm nnVan 1Q 2e10 2e

nOK2e1 lQX2e| DGRWDGRW10 2e

CIVCC 10 2e

Onderwerp wijziging Waterregeling kaarten 2014 1

^no 2e |^^^ l|l0 2e|l

Graag jullie akkoord dan wel gewenste aanpasslngen op bijgaande stukken | io 2e | is al akkoord met

de rugnummers

Actiepunt is voor RWS ^ io 2e [ nog formele bevestiging aan dgRW cc| io 2e |f|0 24 l iokHTI dat de

wijziging van Waterregeling en Waterbesluit tbv overdracht waterstaatkundlg beheer vaarweg

Lemmer DelfzijI per 1 januari 2014 moet ingaan

Tweede vraag mn aan l io 2e | is de volgende In de nota wordt er van uitgegaan dat de M nog

separaat wordt geinformeerd over de overdracht en de bestuurlijke en financiete implicates daarvan

Zorgt RWS hiervoor of is dit al gedaan en is er een notanummer waar ik naar kan verwijzen

Groet

10 2e

m [ i10 2e

1
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fl 01 2e i 1 fCDlVan

Aan

Onderwerp

Datum

10 2e HBJZ

FW Vangnetbepaling art 6 12 Wtr

maandag 1 december 2014 16 07 17

Hallo 10 2e |
Ik kreeg onderstaande mail van I0 2e ~^an RWS Zee en Delta In haar optlek behoeft art

6 12 lid 3 Wtr aanpassing
Zou deze wijziging meegenomen kunnen worden bij de \«ijziging van de Waterregeling op 1 juli
2015

Uiteraard zal ik het via de lijn BS DGRW HBJZ officieel verzoeken maar ik wil vooraf checken of

dit wetstechnisch mogelijk is

Ik hoor graag van je

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e

Van | QOK^e | zp
Verzonden woensdag 22 oktober 2014 18 33

Aan [ ]fCD10 2e

CC [ ] ZD 10 2e

Onderwerp FW Vangnetbepaling art 6 12 Wtr

ZD I lP 2e | ZD10 2e

Hoi I 10 2e I

Deze week kwamen wij tot de ontdekking dat er een fout geslopen is in de wijziging van de

Waterregeling in 2012 In overleg met RWS Noordzee is in 2012 art 6 12 lid 1 sub f Wtr

toegevoegd Bij deze wijziging is echter art 6 12 lid 3 niet aangepast terwiji ik in oude

correspondence heb terug gevonden dat aanpassing van het derde lid wel is aangegeven Bij de

uitvoerbaarheidstoets is het niemand opgevallen dat deze cruciale toevoeging is weggevallen
Lid 3 had als voIgt gewijzigd moeten worden

De activiteiten bedoeld in het eerste lid onderdelen a tot en met e worden uitgevoerd
in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn

3

Uit de toelichting blijkt ook duidelijk dat art 6 12 lid 1 sub f Wtr uiteraard slaat op de Noordzee

Weet jij of iemand hiaten in de Waterwetgeving verzameld Of is dit een mental note voor de

uitvoerbaarheidstoets van de Omgevingswet AMVB s

Groet |lflTO2eil

Verzonden donderdag 16 oktober 2014 10 33

Aan [
Onderwerp Vangnetbepaling art 6 12 Wtr

Bestel I0 {2e entio 2e}

IZD10 2e

I ZD10 2e

I0 2e [kwarn gisteren met een vraag bij mij

Op enige werf is een buis leg schip in aanbouw Om het schip en dan vooral zijn buis leg
capaciteiten te testen wil men straks in de zeebodem een stukje buis leggen en weer opruimen
De vraag is of hier een Wtw vergunning voor nodig is of dat een melding volstaat

In artikel 6 12 Wtr is op zijn verzoek een vangnetbepaling opgenomen sub f zodat voor

activiteiten met ondergeschikt belang geen vergunning nodig is En volgens hem is dit zo n

geval Echter in artikel 6 12 Wtr staat een ongelukkig derde lid dat de toepasselijkheid het nut

van het eerste lid erg beperkt Op de Noordzee kan door het derde lid van een aantal

onderdelen geen gebruik gemaakt worden

iO {2sVraagt wat nu te doen

Mijn voorlopige antwoord sub f toepassen en lid 3 buiten toepassing laten Als je de toelichting
er op na slaat is duidelijk dat de bedoeling van art 6 12 lid 1 Wtr is categorieen van

activiteiten uit te zonderen van de meldplicht die plaats vinden op in de Noordzee Daarmee

verenigt zich niet dat dat dan alleen in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn zou
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mogen Hoe kijken jullie hier tegen aan

Ik het jo 2^eloofd jullie even te benaderen en uiterlijk dinsdag as def antwoord te geven

Bvd

Gr

10} 2e

Art 6 12 Wtr

1 Activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6 13 tweede lid in samenhang
met artikel 6 12 tweede lid onderdeel f van het besluit zijn
a het in de periode van 1 april tot 1 oktober plaatsen van bouwborden en het opslaan van

materiaal en materieel om een werk of onderhoud te kunnen uitvoeren in op boven over of

onder de Noordzee

b evenementen die niet langer duren dan drie maanden

c het maken van zandbanketten op het strand ten behoeve van niet permanente bebouwing
mits deze maximaal 6 meter NAP hoog zijn en niet breder zijn dan 25 meter kustdwars

gemeten boven op het banket vanaf het duinfront met inachtneming van het gesteide in het

tweede lid

d het oprichten en in stand houden van niet permanente bebouwing in de periode van 1 april
tot 1 oktober

e het verplaatsen van zand op het strand anders dan bedoeld in onderdeel c tot een

hoeveelheid van maximaal 20m3 per strekkende meter en

f andere activiteiten die vanwege de aard beperkte omvang of korte duur naar het oordeel

van de beheerder geen nadelige invioed hebben op het waterstaatkundige beheer

2 Zandverplaatsingen als bedoeld in het eerste lid onderdelen c en e worden binnen een

kalenderjaar niet gecombineerd uitgevoerd
3 De activiteiten bedoeld in het eerste lid worden uitgevoerd in de zone tussen de duinvoet en

de laagwaterlijn

Art 6 13 Wtb

1 Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van Onze Minister als bedoeld in

artikel 6 5 van de wet gebruik te maken van de Noordzee door anders dan in overeenstemming
met de functie daarin daarop daarboven daarover of daaronder

a de bodem op te hogen of te verharden of land aan te winnen

b suppleties of andere handelingen die een landwaartse verplaatsing van de kustlijn tot gevolg
kunnen hebben uit te voeren anders dan op grond van artikel 2 7 van de wet

c installaties of kabels en leidingen te plaatsen of neer te leggen of deze te laten staan of

liggen
d te bouwen

2 Artikel 6 12 tweede lid aanhef en onderdelen c en f is van overeenkomstige toepassing

Art 6 12 Wtb

1 Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van Onze Minister als bedoeld in

artikel 6 5 van de wet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend
kunstwerk in beheer bij het Rijk niet zijnde de Noordzee door anders dan in overeenstemming
met de functie daarin daarop daarboven daarover of daaronder

a werken te maken of te behouden

b vaste substanties of voorwerpen te storten te plaatsen of neer te leggen of deze te laten

staan of liggen
2 Het eerste lid is niet van toepassing op
a het bouwen van bouwwerken voor zover de oppervlakte daarvan niet meer dan 30 m2

bedraagt
b het plaatsen van een erf of perceelafscheiding
c het uitvoeren van onderhoud dan wel de aanleg of wijziging of overig gebruik anders dan in

overeenstemming met de functie van waterstaatswerken voor zover deze activiteiten door of

vanwege de beheerder worden verricht

d het maken van werken om oeverafsiag tegen te gaan mits deze niet boven het oeverland

uitsteken en het ten behoeve van de uitvoering van die werken storten plaatsen of neerleggen
van vaste substanties of voorwerpen
e het permanent afmeren van woonschepen of andere drijvende objecten in rijkswateren met

uitzondering van de rijkswateren of delen van rijkswateren die zijn aangewezen bij ministeriele

regeling
f bij ministeriele regeling aan te wijzen activiteiten van ondergeschikt belang voor de veilige en

doelmatige functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk

en

g ontgrondingen
3 Bij ministeriele regeling kan worden bepaald dat voor daarbij aan te wijzen categorieen
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oppervlaktewaterlichamen het tweede lid niet van toepassing is op daarbij aan te wijzen
bouwwerken ais bedoeid in het tweede lid onderdeel a of b

10 2e
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{^0 {2e I DON^

I [CDl
2i Lo^jgiBmVR JUR r

Van

Aan

10 2eHBJZCc

TIB3Z

RE planning juridische procedure kaarten Wtr

maandag 1 december 2014 09 16 46

Onderwerp

Datum

Hoi|l 1Q 2e I

Aangezien HBJZ eerder heeft aangegeven dat de kaarten voor de Bgr beter jaarlijks achteraf

gewijzigd kunnen worden concludeer ik

op basis van iouw onderstaande voorstel

de input die | i0 2e^daarop geleverd heeft en

het overieg met HBJZ

dat de procedure voor het wijzigen van de kaarten bij de Waterregeling a g v RvR maatregeien
er dan voor nu grofweg ais voIgt komt uit te zien

actie Wie Wanneer

uiterlijk
Aanieveren autocad bestanden

shape files bij RWS regionaie
dienst waterbeheerder

RWS RvR 31 december

2014

Doorvoeren wijzigingen in GPR

van CIV

RWS regionaie dienst

waterbeheerder

26 januari 2015

Genereren kaarten Wtr concept RWS CIV door extern bureau 2 maart

Controle kaarten Wtr RWS RvR en RWS regionaie dienst

waterbeheerder

9 maart

Genereren kaarten Wtr definitief RWS CIV door extern bureau 23 maart

Toeiichting wijziging kaarten Wtr

aan CD

RWS RvR 23 maart

Verzoek wijziging kaarten Wtr

aan BS

RWS CD 30 maart

Doorsturen verzoek wijziging Wtr

aan DGRW

BS 7 april

Opdracht wijziging kaarten Wtr

aan HBJZ

DGRW 13 aprii

Voorbereidende werkzaamheden HBJZ 13 aprii 1 mei

Publicatie wijziging Wtr in

Staatscourant

HBJZ 1 mei

Inwerkingtreding wijziging Wtr 1 juli

Ik stel voor deze pianning in ons voigende overleg op 8 december door te spreken waar nodig
aan te passen en waar mogeiijk aan te scherpen

Gr

|1QK2e|

Van [[
Verzonden woensdag 8 oktober 2014 15 24

Aan I io 2e | |P0N
CC |_

■

^

civM
Onderwerp RE planning Quridische procedure kaarten Wtr en Bgr

3CD10 2e

10 2e tWVL1Q 2e I CD jl 10 2e RVR JUR

10 2e HBJZ

10 2e

Hallo

De nieuwe procedurebeschrijving voor het wijzigen van de beheergrenzen in Waterregeling en

Waterbesluit is op 25 September besproken in het districtshoofdenoverleg Helaas is er geen
districtshoofd aangewezen die verantwoordelijk wordt en uit wiens district een centraal punt
oftewel een coordinator wordt aangewezen De procedure is nu dus nog steeds niet vastgesteld
en belegd Het wordt nu opgeschaald via BS

205139 0073



Ik stel daarom voor om voor RvR separate afepraken te maken over wie wat doet binnen

RWS IenM

Daarbij kan de procedurebeschrijving an sich denk ik wel een mooie kapstok zijn Met zou er

naar mijn idee als voIgt kunnen uitzien

Regionaal contactpersoon beheergrenzen | I0 2e |l krijgt vanuit PDR

informatie over de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden in de Geo Project Ruimte

RGB voert wijzigingen door in GPR

CIV genereert kaarten voor Wtr 15 februari

RCB PDR controleert kaarten

CIV genereert kaarten voor Bgr 22 maart 5 wk na 15 feb

RCB PDR WVL controleert kaarten Bgr
PDR levert tekst aan CD WVL met toelichting waarom wijzigingen noodzakelijk zijn 22

maart

Via CD WVL wordt verzoek om aanpassen van de Wtr en Bgr aangeleverd aan BS 31 maart

BS stuurt wijzigingsverzoek door aan DGRW 7 april
DGRW geeft opdracht aan HBJZ 10 april
HBJZ doet voorbereidingen
Publicatie Sc 1 mei 2015

Inwerkingtreding per 1 juli 2015

In overleg met alle betrokkenen moeten we bekijken of deze planning haalbaar is Als de

kaarten voor Bgr 5 weken later gereed zijn maar wel op 1 juli inwerking moeten treden zal de

tijd voor DGRW en HBJZ korter worden

Ik weet niet precies hoe de procedure voor het wijzigen van BGR er in het Haagse er uitziet en

of dit anders is dan de Wtr Misschien kunnen io 2e I hier lets over toelichten

Ik hoor graag jou jullie suggesties
Met vriendelijke greet

nUHZel ]
riojize

Van || iQ 2e IKDON
Verzonden woensdag 8 oktober 2014 10 50

Aan p lOK2e TfCD
CC ^ i0K2i ^roEnliiOlCRVR JURl 00 2e twVL
CIV || iQ 2e II HBJZ

Onderwerp planning juridische procedure kaarten Wtr en Bgr

Hoi I HQXSe [

10 2e

Afgelopen maandag heb ik met I0 {2e en| iQ 2e ]overlegd over de kaarten voor Wtr en Bgr
Onze inzet is deze kaarten zoveei mogelijk gelijktijdig aan te passen

Voor het tekenen van de kaarten hebben we de planning dat CIV eerst de kaarten voor de Wtr

maakt laat maken waarna WVL die kaarten aan laat passen voor de Bgr Hier zit een periode
van in ieder geval 5 weken tussen

Aangezien de oude procedure voor het vaststellen van de kaarten voor de Wtr eigenlijk niet

meer van toepassing is er voor de Bgr bij mijn weten nog helemaal geen procedure is en de

nieuwe procedure s voor Wtr en Bgr er nog niet zijn wil ik jou vragen of jij de CD een

voorzet wil doen voor de procedure die we in dit geval kunnen volgen

Concreet is het verzoek dus 1 procedure voor kaarten Wtr en Bgr liefst met een kortere

doorlooptijd in ieder geval 5 weken voor de kaarten van het Bgr zodat beide kaarten zo

gelijktijdig mogelijk in werking treden van kracht worden

Natuurlijk denk ik daar graag in mee Als je wat wil overleggen geef maar aan

Wellicht goed om er na ons overleg van a s maandag even over door te praten

Gr

PS Weet jij al meer over of RWS WNZ lets gaat doen zou moeten doen met Overdiep

10 2e

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern

Hoorddirectie Bestuurlijke en

Juridlsche Zaken

Afdeling WIR

Plesmanwag 1 6

DEN HAAG

Postbus 20901

2500 ex DEN HAAG

Contactpersonen

beslisnota
M 31 i 10 2e I

I 10 2e kainnirii^nri nl

10 2e

ontwerpbesluit tot wijziging van bijiagen I en II van

de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier 10 2e fcminienm nl

Datum

1 december 2014

Kenmerk

IenM BSK 2014 256357Inleiding
Ten behoeve van behandeling door de ministerraad en doorgeleiding naar de

Koning t b v advisering door de Raad van State worden u hlerbij de volgende
stukken voorgeiegd
een ontwerpbesluit tot wijziging van de bijiagen bij de Waterwet aanpassingen

Ruimte voor de Rivier

aanbiedingsformulier ministerraad

advies voor behandeling in ministerraad

de voordracht aan de Koning
Het betreft een juridisch technische aanpassing van bijiagen I en II bij de

Waterwet naar aanleiding van een aanta Ruimte voor de Rivier maatregeien
Deze aanpassingen zijn noodzakeiijk met het oog op het operationeel worden van

deze maatregelen

Geadviseerd besluit

Ten behoeve van behandeling door de ministerraad wordt u verzocht indien u

akkoord bent het aanbiedingsformulier voor behandeling door de ministerraad te

ondertekenen Ten behoeve van advisering doorde Afdeling advisering van de

Raad van State wordt u verzocht de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit en

de voordracht te ondertekenen

Beslistermijn
Met het oog op de gefaseerde inwerkingtreding vanaf 1 juli 2015 is afhandeling
voor het Kerstreces vereist

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 ieidt in een aantal gevallen tot een gewijzigde ligging van de primaire

paraaF

DGRW AWV bfjgevoegd]

Paraaf HBiz h wiR 2ie mail

RWS
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iii

Ws

waterkerlngen Met het ontwerpbesluit worden aanpassingen in bijiagen I en II bij de Waterwet

doorgevoerd die noodzakelijk zijn in verband met deze gewijzigde ligging van primaire

waterkeringen Het betreffen technisch aanpassingen van bijiagen I en II bij de Watemet De

benodigde publiekrechtelijke besluiten voor de maatregelen zijn reeds onherroepelijk en

derhalve niet meet in rechte aantastbaar

Naast deze wijzigingen zijn ook aanpassingen van kaarten bij het Besluit algemene regels ruim

teiijke ordening het Waterbesluit de Waterregeling en de Beleidsregels grote rivieren noodza-

kelijk Deze wijzigingen staan los van dit besluit en zijn reeds in voorbereiding Deze worden u

te zijner tijd ter vaststelling voorgelegd

Kader

• de aanpassingen zijn juridisch noodzakelijke aanpassingen van de bijiagen bij de

Waterwet naar aanleiding van het onherroepelijk worden van de projectbesluiten
Ruimte voor de Rivier en het operationeel worden van de betrokken maatregelen

Krachtenveld afstemmingf financiele en juridische implicaties communicatie

• de ruimte voor de rivier maatregelen zijn voliedig bestuurlijk afgestemd in het kader

van de besluitvormingsprocedures voor de afzonderlijke maatregelen
• de aanpassingen hebben als zodanig geen financiele of andere gevoigen anders dan

het juridisch kloppend maken van de bijiagen in de Waterwet

• het ontwerpbesluit is {mede omdat de Waterwet daartoe verplicht nog voorgelegd aan

de betrokken provincies en waterbeheerders De provinde Noord Brabant had enkele

technische opmerkingen deze zijn verwerkt c q worden meegenomen in een latere

wijziging van het Waterbesluit dat besluit dient eveneens te worden gewijzigd i v m

aanwijzing van vergunningvrije gebieden
• er is geen relatie met de Omgevingswet
• over de wijziging vindt geen afzonderlijke communicatie plaats

10 2eDE

10 2e
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HBJZ10 2e

Van

Verzonden

Aan

HBJZ10 2e

vrljdag 28 novemljer 2014 11 58

10 2e iroge] HBJZ

postbus wetgeving HBJZ | | 1 o 2e 11 HBJZ

tekenboek ontwerpbesluit wijziging bijiagen Waterwet aanpassingen Ruimte voor de

Rivier

CC

Onderwerp

1@e
stukken komen vandaag uiterlijk maandag jouw kant uititoH^Slheeft zojulst telefonisch akkoord

gegeven DGRW heeft MP gegeven die van RWS verwachten we uiterlijk maandag Stukken kunnen

vanwege deadline 2 12 al afgedaan worden we houden het dan even vast tot de MP van| io 2e |er
ligt Bij vragen zijr toi[2^06
Groet

10 2e

en ik bereikbaar10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

[iwinai

[1UK2e

1
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pa^ma i voii

E mailbericht

I0 2e i0 2e | I DGRW rEX o iyuN y ^

BSK CN RECIPIENTS CN CEND CN^ 10 {2e

Van ffOU VW

Instellen op HBJZ[ B minienrn nll10 2e 10 2e

Cc

Verzonden

Ontvangen
Onderwerp

27 11 2014 om 16 21

27 11 2014 om 16 21

FW stukken MR behandeling ontwerpbesluit wijziging bijiagen Waterwet voor

MP DGRWen DGRWS

hierbij medeparaaf10 2e

Groet 10 2e

10 2eVan DGRW

Verzonden dondarriaa 27 npveTnhRr 2014 16 11

10 2e | 10K2e1

Onderwerp RE stukken MR behandeling ontwerpbesluit wijziging bijiagen Waterwet

voor MP DGRW en DGRWS

Aan DGRW

Ik ben akkoord

10 2e

I 10 2e ] 10 2e 10 2e I DGRW

Verzonden donderdag 27 november 2014 13 49

DGRW

Onderwerp FW stukken MR behandeling ontwerpbesluit wijziging bijiagen Waterwet

voor MP DGRW en DGRWS

Urgentie Hoog

Aan [ 10 2e

10 2e

Dit zijn de stukken die na goedkeuring van het ontwerpbesluit door kunnen naar de

MR HBJZ vraagt medeparaaf van DGRW Wat mij betreft zijn de stukken akkoord

Groet n0 2ey

10 2eVan HBJZ

Verzonden woensdag 26 november 2014 10 12

10 2e npk2e]UAan DGRW BS10 2e I 1U 2e I

BS

CC ] DGRW

HBJZ

10 2e 10 2e ] HBJZ 1Q 2e 1

{DON nu 2e 11Q r~

Onderwerp stukken MR behandeling ontwerpbesluit wijziging bijiagen Waterwet voor

file C \Users1 io 2e |\AppData\Local\TOWER Software\TRIM5\TEMP\CONTE 28 11 2014
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] HBJZ10 2e

Van

Onderwerp
postbus wetgeving HBJZ

MP dgRWS verleend op stukken MR behandeling ontwerpbesluit wtjziging bijlagen
Waterwet voor MP DGRW en DGRWS

Van | | B5 [
Verzonden vrijdag 28 november 2014 13 49

Aan

CCif

@rws nl110 2e

10 2e HBJZ

DGRW [| HBJZjl iO 2^| DOr\| io 2epoSig DGRW10K2e

1Q 2e DU1Q 2e | I HBJ2

1Q 2e

BS10 2e

Onderwerp RE stukken MR behandeling ontwerpbesluit wijziging bijlagen Waterwet voor MP DGRW en DGRWS

Beste I0 2e

De DG Rijkswaterstaat heeft medeparaaf verleend op de beslisnota aan m {ontwerpbesluit tot wijziging van

bijlagen 1 n II van de Waterwet

Met vriendelijke groeten

10 2e

T3S2J

10 2e

^minienm nllVan HBJZ 10 2e10 2e

Verzonden woensdag 26 november 2014 10 12

Aan 10X2eK10 2e^ DGRW [
] DGRW

] BS

J HBJZ] I tlOK2e || DbN | I l0 2e h | i0 2e ^ CEND

|10 2e|fe BS10 2e

CC [ 10 2e 1Q 2e

HDJZ

Onderwerp stukken MR behandeling ontwerpbesluit wijziging bijlagen Waterwet voor MP DGRW en DGRWS

Urgentie Hoog

Bestel 10 2eT1 |l 1QX2e || ej t10 2e^

Svp uiterlijk as maandag 1 december 1300u MP op bijgaande stukken

Dank en groet mede namensl^^^
~t10K2e I

10 2e

TRIM Recordinformatie

Recordnummer

Xitel

IENM BSK 2014 261157

26112014 MR versie concept amvb tot wijziging van de Waterwet ruimte voor de rivier

1
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu
m

HQOFDDIRECTIE

BESTUURLUKE EN

JURIDISCHE ZAKEN

I 1 DECDatum

Nummer

Betreft

IenM BSK 2014 256486

Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijiagen I en II van

de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de Rivier

2Bijlage n

Daartoe gemachtigd door de ministenraad bied ik Uwe Majesteit het

bovenvermeide ontwerpbesluit aan Het ontwerp gaat vergezeld van een nota van

toelichting
Ik moge U verzoeken het ontwerpbesluit nnet de nota van toelichting aan de Raad

van State ter advisering voor te leggen en de Raad te machtigen zijn advies

rechtstreeks aan mij te doen toekomen

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

10 2e

Aan de Koning Pagina 1 van 1
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastnictimr en Milieu

GritTioenlaan 2

3526 LA Utrecht

Postbus 24ID3

3502 MC Utrecht

T 088 7972900

f10l 2a iiuimtevoorderivier nl

v ww ruimtevQorderivier nl

Contactpersoon

I iui 2e 1

Ruimte voor de Rivier

110V2e^T

vers ag
l1UK2engirws nl

Verslag overteg wijzigingen RvdR in Wtw

Wb Wr Bgr Barro
Datum

17 december 2014

Bijlage n

Actielijst

Ambtelijk concept wijziging
Waterwet

17 november 2014

Regionale RWS

WNZ 10 2e

WNZ | 10 2e

Corporate Dienst

Datum bespreking

Deelnemers

10 2e

WVL

10 2e

RWS RvdR

KrrOT2ai2e n 1Q 2e L I 10 2e

Regionale RWS

ON I 1QX2e

MN | 10 2~^

Afschrift aar

MN 1

ZN 1QX2e

HB3Z

10 2e

Centrale Informatievoorziening
10 2e

dlCTKZ]^ 10 2e

Informatiehuis Water

tl10K2e| | 10 2e

10 2e

DGRW

I0 2e tBeleidsregels
RWS RvdR

Archief RvdR

Pagina 1 van 6
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1 Opening

Datum

17 december 2014io 2e llopent de verqaderinq | ti£KggI2e [is aangeschoven bij het

overleg Hij werkt vanuit Ruimte voor de Rivier aan het project IJsseldelta

Mededelingen Vaststellen agenda2

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3 Feedback Cluster 1 kaarten Wtw en Wtb

liox^ geeft een toelichting op de AMvB die in procedure is gebracht voor het

wijzigen van de Waterwet bijiage I kaart en bijiage II tabel In overleg
met CD HBJZ en DGRW is een concept opgesteld dat onlangs is rondge
stuurd naar bij de betreffende RvR projecten betrokken bestuursorganen In

de bijiage is dit concept toegevoegd

Aanvankeiijk was de insteek om in deze AMvB ook de wijzigingen van de

kaarten bij het Waterbesluit op te nemen Deze wijzigingen betroffen de pro-

jecten Lent en Overdiep Echter voor Lent was er nog geen bestuurlijke over

eenstemming over het als vergunningvrij aan te merken gebied en bij Over-

diep was de waterbeheerder van mening dat de terpen daar niet waterver

gunningvrij gemaakt hoefden te worden

^I0 2etmerkt op dat er met betrekking tot Overdiep mogelijk andere afspra
ken zijn gemaakt met de provincie Noord Brabant Dit gaat hij op korte ter

mijn na

Inmiddels is gebleken dat in het Provinciaal Inpassingspian PIP is opgeno

men dat de terpen vergunningvrij worden gemaakt Op 3 december is een

overleg geweest met RWS CD RM S RvR en de waterbeheerderRWS WNZ

ZN Hierbi] is gebleken dat In het project met mede bevoegde bestuursorga-
nen de afspraak is gemaakt dat de terpen watervergunningvrij zouden wor-

den Deze afspraak blijft staan de terpen worden als watervergunningvrij

aangemerkt in het Waterbesluit

I io ^e I merkt op dat de CD een HUV handhaafbaarheid en uitvoerbaar

heid toets heeft uitgevoerd waarbij de betrokken RWS regiodiensten zijn

geconsulteerd Het voorstel is goed door deze toets gekomen

|iQ 2e| vraagt of de dienst RWS ZN als toekomstig waterbeheerder bij Over-

diep hier ook bij betrokken is geweest | I0 2e doet navraag

Met betrekking tot drogere oevergebieden vraagt io 2e | wat nu leidend is

voor het aanmerken van een gebied als drogere oevergebied kadehoogte of

overstromingsfrequentie In het geval van het laatste kan dit op losse

schroeven komen te staan vanwege de nieuwe normeringen voor waterkerin

gen Overstromingsfrequenties zijn dan niet meer leidend po 2etqeeft aan

dat de kadehoogte leidend is

Iiu 2ei 2e vraagt of het project IJsseldelta nu ook in de AMvB zit dHSUD

geeft aan dat de splitsing van de dijkringen daar inderdaad in is meegeno

men
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i0 2e|iqeeft aan dat HBJZ er voor heeft gekozen IJDZ en CoVo beide nu al

wel op te nemen in de AMvB ofschoon de besluiten daarvoor nog niet defini

tief zijn Schrappen kan wanneer blijkt de Raad van State niet tijdig uit

spraak doet in de beroepen tegen de besluiten van die projecten

Datum

17 december 2014

4 Planning kaarten Wtb Wtr Bgr

Aan de hand van onderstaande tabel en de tabel in de bijiage specifiek voor

kaarten Wtr wordt de verdere planning besproken

Cluster Onderdeel Tekening

gereed

Start

Procedure

Vaststeliing Inwerking

trading

1 10 20H 1 10 aoi i 1 5 2015 1 S 2015 of later

afh wijz WS werk

Wtb Lent 1 2 2015 1 2 2015 1 10 2015 1 1 2016

2 1 3 2015 1 3 2015 1 5 2015 1 8 2015 of later

afh wijz W5 werk

Wtr

jaarlijks

achteraf

1 1 2016 of later

afh wijz WS werk

Bgr

3 2018 Later achterafBarro

Onngevings 20184

wet

Wtb Lent wordt per e mail separaat met RWS ON I iQ 2e | overlegd
Dit geldt ook voor de Wtr | aarten waar RWS ON waterbeheerder is

Voor Wtb Overdiep gaa^ tibK2e |na of bestuurlijke afspraken zijn ge
maakt

Voor de Wtr kaarten van de gebieden waar RWS WNZ waterbeheerder is

gaat lio 24 na of hij alle gegevens heeft ontvangen van RWS RvR |io 2e| geeft
aan dat dat volgens zijn gegevens het geval is met uitzondering van het pro-

ject Amer Donge Hierover heeft hij contact gehad met het waterschap dat

toegezegd heeft de bestanden toe te sturen

Er is enige discussie over welke dienst in welke gebied waterbeheerder is

Bekend is dat het beheer van de Overdiepse polder per 1 1 2015 overgaat
van RWS WNZ naar RWS ZN Mogelijk geldt dit voor meerdere projecten

Steurgat Bergsche Maas Amer Donge |1 Q 2^ doet navraag Afgesproken
is dat RWS WNZ |I0K24 de informatie in de GPR aan kan laten passen voor

deze projecten

|1Q 2e|ge

camping t Haasje vergunningvrij gemaakt zal worden In de planning is dit

opgenomen om per 1 1 2016 te doen zodat op de locatie in 2017 de Hanze

dagen gehouden kunnen worden zonder dat daarvoor een watervergunning

nodig is

vraagt naar de planning voor IJsseldelta 2Ml§ geeft aan dat

Met betrekking tot de kaarten bij de Bgr geeft |io 2e| aan dat hij| iQ 2e |en
io 2e gei nformeerd heeft dat het handiger lijkt dit jaarlijks achteraf te

doen Dus na de wijziging van de kaart en van de Wtr die zo kort mogelijk

op de feitelijke wijziging aangepast moeten worden jaarlijks achteraf de
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kaarten van de Bgr wijzigen Wouter geeft aan dat de kaarten van de Bgr als

input dienen voor de kaarten bij het Barra Kunnen die gewijzigde kaarten

dan nog wel op tijd meegenomen worden in de procedure voor wijzigen Bar

Datum

17 december 2014

ro

010X2^ geeft aan dat dit punt besproken zal worden in het overieg met HBJZ

en DGRW

I io 2e l raaqt hoe het nu staat met de topografische onderlaag van de kaar-

ten van de Wtr Deze zal niet overeen komen met de feitelijke situatie

IIOX^ geeft aan dat met HBJZ en DGRW overeen is gekomen dat de kaarten

bij de Wtr niet 100 goed hoeven te zijn Belangrijker is dat de beheergren
zen tijdig aangepast worden aan de feitelijke situatie Voorzien is dat de ge-

wijzigde waterstaatswerken na realisatie ingemeten moeten worden Actuali

satie van de Wtr kaarten kan dan alsnog In die slag kan ook de topografi-
sche ondergrond aangepast worden

Planning5

|i Q 2e| geeft aan dat voor de gearceerde projecten de GIS data in de GPR van

het CIV voor 26 januari a s aangepast moet zijn om de Wtr kaarten tijdig in

working te kunnen laten treden

6 Nog te verstrekken gegevens door RWS RvR aan regionale dienst

Besproken onder punt 4 foj^ geeft deze week aan wat hij nog nodig heeft

De projecten waar RWS ON waterbeheerder is worden separaat kortgesloten
met lQ 2e

Verslag vorige vergadering acties7

De actielijst is bijgewerkt

Volgend overleg8

Nieuw overleg wordt gepland op maandag 12 januari 2015 vanaf 10 uur

in bij Westraven QMZD verstuurt vergaderverzoek

Rondvraag en sluiting9

Geen vraqen ffTo 2e|||sluit de vergadering

Bijlage n

Actielijst

Ambtelijk concept wijziging Waterwet
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Bijiage Actielijst

actieuSiSMi
17 december 2014

dd actie omschrijving dd Status

gereed

1 18 02 14 Opsturen shapefiles van maatregelen
Wat nog ontbreekt zijn de mogelijk gewijzigde

buitenkruinlijnen van de dijkverbeteringsprojecten en de

AutoCad ontwerptekeningen i v m drogere oever gebieden

tfT0K2i| Loopz s m

10 2e

n0K2eIS 02 14 24 04 14 Afgorond
10 2e

Presentatie oan werkgroep is ingeplandr
10 2e|18 02 14 Gosprck DGRW BS HBJZ z s m

4 18 03 14 Nagaan vorkrijgon basismatoriaal brongogovefts^Wb bij
DGRW

Hot basismatcriaal bij bet CIV in bczit gckomenr

10 2e Afgorond

10 2e ^s 18 03 14 Nagaan mogdijkhGdcn aanpassing kaartmatoriaal Wtw Afgorond
10 2e

6 18 03 14 Dienstverlening Bgr en Barro organiseren via DGRW

ON I 1Q 2e ^
Barro aanpassing vindt naar behoefte plaats en verloopt via

i0K2e l^^an DGRW PX^iO 2e \ van DGRW

beschikt over het bronmateriaai

i c m 3 Afgrond10 2efr
10 2e

Barro

loopt

10 2e7 18 03 14 Bgr io 2e maakt procedure inzichtelijk Loopt
8 18 03 14 Contour vergunningvrij gebied Eiland Veur Lent aanleveren

in kopiobostand in GPR op uitorlijk 15 05 2014

Leveren contour terpen Overdiep in kopiebestand

15 05 14 Afgerond10K2e

| 10K2e | | 1Q 2e | loopt

9 1 1 0^ 14 Inochakolon movr I I0 2e n voor contouron watorbooluit

torpon Ovordiop
Contour vergunningvrij gebied camping Kampen aanleveren

in kopiebestand in GPR op termijn als IJsseldelta

onherroepelijk is

15 04 1 1 I 10 2e Afgorond

10 £e 1e 1® helft

2015

10 14 04 14

a 18 03 14 Nagaan vereisten t a v in werking treden gewijzigd
kaartmatoriaal i r t wijziging watcrstaatswcrk

Werkgroep Afgerond

IS 03 14 Nagaan of tusscntijdsc wijziging van kaartmatcrlQQl bij Wtw

mogolijlt io via AMvfe

09 05 14 Afgorond10 2e

18 03 14 Uitzookon moaolilkhcid om voorafaaand aan do wliziaina van

hot watcrstaatswcrk hot kaartmatoriaal vast to stcllcn on hot

in working trodon van do niouwo kaarton QGliiktildiQ mot do

wijziging von hot wotcrstaatswcrk to docn plaatsvindefh

09 05 1 1 Afgorond10 2e

14 14 04 14 Kopiebestand aanmaken in de GPR t b v de invoer van de

geqevens voor de kaarten bij het Waterbesluiten

10 2e

15 14 04 14 Wijzigingen voorde kaarten bij de Waterregeling doorvoeren

in de GPR

15 12 14 10 2e | 10 2e

l 10 2e IQ 2e

10 2e

14 04 14 Financiering rogolon zodat CIV oon adviosburoau kan

inschakelen voor genereren kaartmateriaal Waterbesluit

10 2e Loopt

10 2ei7 14 04 14 Relatie tussen Barro lijn in logger en Barro uitzoekettr 19 05 14

iS 19 05 14 koppcit uitkomst DO Rivioron t a v

contraliaoron makon kaarton torug 05 14

Afgorond10 2e 10 2e

48 19 05 14 ProcGsbcschrijving makon kaarten Bgr 10 2e Looptz s m

20 19 05 14 Procesbeschriivlnq juridisch vastleggen wijziqinqen kaarten Loopt10 2eZ s m
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Bijiage Ambtelijk concept wijziging Waterwet

Datum

17 december 2014
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iii’ Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern

Hoofddireccie Bestuuiiijke en

Juridische Zaken

Afdeling WIR

Plesmanweg 1 6

DEN HAAG

Posthjs 2D901

2500 EX DEN HAAG

Contactpersoon

beslisnota 10 2e

Vaststelling besluit tot wijziging van de bijiagen I en

II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de

rivier

M 31 0 6 niU 2e I

M 31 016 nrOKZe I

10 2e1 lnfiinienm nl

I nU 2e jimlnienm nl

Datum

A februarl 2015

Kenmerk

Bijlage n

Inleiding
• Op 21 januari jl heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een

positief advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van bijiagen I

en II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de rivier De Afdeling had

geen inhoudeiijke opmerkingen Een redactionele opmerking is verwerkt

• Het ontwerpbesluit omvat

1 een aantal wijzigingen in kaartbijiage I bij de Waterwet waarop de globale

ligging van dijkringen is weergegeven en

2 een toevoeging aan bijiage II waarop de veiligheidsnormen voor de

primaire waterkeringen zijn opgenomen
• Dit is noodzakelijk in verband met het operationee worden van een aantal

maatregelen van het programme Ruimte voor de rivier en het beheer van de

gewijzigde primaire keringen
• De wijzigingen van de bijiagen I en II Waterwet zijn volkomen technisch en

volgend op de besluitvorming die reeds heeft plaatsgevonden voor de

maatregelen beleidsarm De publiekrechtelijke besluiten voor de

maatregelen zijn onherroepelijk en derhalve niet meer in rechte aantastbaar

• Het besluit kan nu worden vastgesteid Vervolgens wordt het besluit op grond
van de Waterwet naar belde Kamers der Staten Generaal gezonden nahang
Er worden geen opmerkingen of vragen verwacht de besluitvorming over

deze projecten is geheel afgerond Na de nahang van drie maanden is een

gefaseerde inwerkingtreding vanaf 1 juli as mogelljk dit hangt samen met de

Ingebruikneming van de projecten Dit wordt nader geregeld bij koninklijk
besluit

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent wordt u verzocht

• het nader rapport aan de Koning te ondertekenen

• de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit te ondertekenen NB svp nog

niet het besluit zelf ondertekenen na vaststelling door de Koning wordt het

besluit aan u voorgelegd voor uw contraselgn
• de brieven aan de beide Kamers der Staten Generaal te ondertekenen

paraafparaaf

DGRW AWV RWS

i0 2e
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Beslistermijn
De planning tot 1 juli is krap Een voortvarende afhandeling is wenselijk

Argumentatie
• Het vooriiggende besiuit strekt tot wijziging van bijiagen I en II bij de Waterwet in verband

met het operationeel worden van een aantal maatregelen in het kader van Ruimte voor de

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

dijkringen Door de uitvoering van een aantai maatregelen van Ruimte voor de rivier wijzigt

de ligging van primaire waterkeringen waardoor de feitelijke iigging van de dijkringen niet

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

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

van de hoogwatergeui Veessen Wapenvetd ontstaat een nieuwe dljkring waarvoor een

veiligheidsnorm aan bijiage II wordt toegevoegd
• De besluitvorming is bestuuriijk en juridisch geheei afgerond
• Aanpassing van de bijiagen I en II van de Waterwet vormt een technische formaliteit ter

afronding van het bestuurlijke en juridische spoor

Kader

Zie inieiding en argumentatie

Krachtenveld afstemming financiSle en juridische implicaties communicatie

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

formaliteit Deze vormen een technisch juridisch sluitstuk van de voorafgaande

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

aile bestuuriijke en juridische afstemming met de betrokken overheden plaatsgehad
• De formele voorlegging van het ontwerpbesluit aan de betrokken overheden heeft nog

tot een redactioneie aanpassing in de toelichting geleid
• De wijzigingen van bijiagen I en II Waterwet hebben geen financieie consequenties

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

het Programma Ruimte voor de rivier zijn verwerkt

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

10 2e
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Ministerie van Infrastructuuren Milieu

Minister Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlijke en

Juridische Zaken

Afdeling WIR

Plesmanwag 1 6

DEN HAAG

PostbLS 20901

2500 EX DEN HAAG

Contactpersoon

beslisnota 10 2e

Vaststelling besluit tot wijziging van de bijiagen I en

II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voorde

rivier

M 3l 0 6^ 10 2e |
M 3itD 6 TnW2e l

□T0HZeQminienm nl

10 2e giminlenm nl

Datum

12 februarl 2015

Inleiding
• Op 21 januari jl heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een

positief advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van bijiagen I

en II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de rivier De Afdeling had

geen inhoudelijke opmerkingen Een redactionele opmerking is verwerkt

• Het ontwerpbesluit omvat

1 een aantal wijzigingen in kaartbijlage I bij de Waterwet waarop de globale
ligging van dijkringen is weergegeven en

2 een toevoeging aan bijiage II waarop de veiligheidsnormen voor de

primaire waterkeringen zijn opgenomen
• Dit is noodzakelijk in verband met het operatioreel worden van een aantal

maatregelen van het programma Ruimte voor de rivier en het beheer van de

gewijzigde primaire keringen
• De wijzigingen van de bijiagen I en II Waterwet zijn volkomen technisch en

volgend op de besluitvorming die reeds heeft piaatsgevonden voor de

maatregelen beleidsarm De publiekrechtelijke besluiten voor de

maatregelen zijn onherroepelijk en derhalve niet meer in rechte aantastbaar

• Het besluit kan nu worden vastgesteld Vervolgens wordt het besluit op grond
van de Waterwet naar beide Kamers der Staten Generaal gezonden nahang
Er worden geen opmerkingen of vragen verwacht de besluitvorming over

deze projecten is geheel afgerond Na de nahang van drie maanden is een

gefaseerde inwerkingtreding vanaf 1 juli as mogelijk dit hangt samen met de

ingebruikneming van de projecten Dit wordt nader geregeld bij koninklijk
besluit

Kenmerk

IenM BSK 2015 25529

Bijlage n

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent wordt u verzocht

• het nader rapport aan de Koning te ondertekenen

• de nota van toeiichting bij het ontwerpbesluit te ondertekenen NB het

ontwerpbesluit zetf svp nog niet ondertekenen

• de brieven aan de beide Kamers der Staten Generaal te ondertekenen

paraaf
DGRW AWV bijg

paraaf
RWS bIjg
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ill

Beslistermijn
De planning tot 1 juli is krap Een voortvarende afhandeling is wenseiijk

Argumentatie
• Het voorliggende bestuit strekt tot wijziging van bijiagen I en II bij de Waterwet in verband

met het operationeel worden van een aantal maatregelen in het kader van Ruimte voor de

RIvler dit omvat rivierverruiming vanwege waterveitigheid
• Bijiage I bij de Waterwet omvat een landkaart met een aanduiding van de ligging van

dijkrtngen Door de uitvoering van een aantal maatregelen van Ruimte voor de rivier wijzigt
de iigging van primalre waterkeringen waardoor de feitelijke iigging van de dijkringen niet

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

Waterwet Deze bijiage dient daarom te worden aangepast
• Bijiage II geeft de veilighetdsnormen voor de primaire waterkeringen weer Door de aanleg

van de hoogwatergeui Veessen Wapenveld ontstaat een nieuwe dijkring waarvoor een

veiiigheidsnorm aan bijiage II wordt toegevoegd
• De besiuitvorming is bestuurlijk en juridisch geheel afgerond
• Aanpassing van de bijiagen I en II van de Waterwet vormt een technische formalitelt ter

afronding van het bestuurlijke en juridische spoor

Kader

Zie inleiding en argumentatie

Krachtenveld afstemming ftnanciele en juridische implicaties communicatie

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

formaliteit Deze vormen een technisch juridisch sluitstuk van de voorafgaande

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

alle bestuurlijke en juridische afstemming met de betrokken overheden plaatsgehad
• De formele voorlegging van het ontwerpbesluit aan de betrokken overheden heeft nog

tot een redactionele aanpassing in de toelichting geleid
• De wijzigingen van bijiagen I en II Waterwet hebben geen finandele consequenties

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

het Programma Ruimte voor de rivier zijn verwerkt

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

DE DIRECTEUR BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

10 2e
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

m

Minister Bestuurshern

MoofddIrecCie BestuLrIIJke en

Jurldische Zaken

Afdeling W R

Plestnanweg 1 6

DEN HAAG

Postbus 209DI

250 D EX DEN HAAG

Contactpersoon

beslisnota 10 2e

Vaststeliing besluit tot wijziglng van de bijiagen I en

II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de

rivier

M 31 0 6 1 1Q 2e I
M 3i[0 6 rfimi2e I

I n0 l2el ^mlnienm nl

I nUl 2e timlnienm nl

Datum

A februarl 2015

Inleiding
• Op 21 januari jl heeft de Afdeiing advisering van de Raad van State een

positief advies uitgebracht over het ontwerpbesiuit tot wijziging van bijiagen I

en II van de Waterwet aanpassingen Ruimte voor de rivier De Afdeling had

geen inhoudelijke opmerkingen Een redactionele opmerking is verwerkt

• Het ontwerpbesiuit omvat

1 een aantal wljztgingen in kaartbijlage I bij de Waterwet waarop de globaie
ligging van dijkringen is weergegeven en

2 een toevoeging aan bijiage II waarop de veillgheldsnormen voor de

primaire waterkeringen zijn opgenomen
• Dit is noodzakelijk in verband met het operationeel worden van een aantal

maatregelen van het programma Ruimte voor de rivier en het beheer van de

gewijzigde primaire keringen
• De wijzigingen van de bijiagen I en II Waterwet zijn volkomen technisch en

votgend op de besluitvorming die reeds heeft plaatsgevonden voor de

maatregelen beleidsarm De pubiiekrechtelijke besluiten voorde

maatregelen zijn onherroepelljk en derhalve niet meet In rechte aantastbaar

• Het besluit kan nu worden vastgesteld Vervolgens wordt het besluit op grond
van de Waterwet naar beide Kamers der Staten Generaai gezonden nahang
Er worden geen opmerkingen of vragen verwacht de besluitvorming over

deze projecten is geheel afgerond Na de nahang van drie maanden is een

gefaseerde inwerkingtreding vanaf 1 juli as mogelljk dit hangt samen met de

ingebruikneming van de projecten Dit wordt nader geregeld bij konlnklijk
besluit

Kenmerk

B jlage n

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent wordt u verzocht

• het nader rapport aan de Koning te ondertekenen

• de nota van toellchting bij het ontwerpbesiuit te ondertekenen NB svp nog

niet het besluit zetf ondertekenen na vaststeliing door de Koning wordt het

besluit aan u voorgelegd voor uw contraseign
• de brieven aan de beide Kamers der Staten Generaai te ondertekenen

paraaf

DGRW AWV

paraaf

RW5

Yzi0 2e
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HBJZ10 2e

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

I iOK2e ]| BS n 10 2e llrWS nll
woensdan 11 P01^ 1fi P4

10 2e

RE Svp deze week uiterlijk maandagochtend 9 feb medeparaaf op bijgaande stukken

amvb wijziging bijiagen Waterwet {aanpassingen Ruimte voor de rivier reminder

HBJZ

Helder ben ik me terdege van bewust

I [lUK^eTI

10 2e

Verzonden woensdag 11 februari 2015 15 54

Aan

Onderwerp RE Svp deze week uiterlijk maandagochtend 9 feb medeparaaf op bijgaande stukken amvb wijziging
bijiagen Waterwet aanpassingen Ruimte voor de rivier reminder

] HBJZ [1Q 2e | minienm nl]10 2e

10 2e I BS

HaH EHg|»

Dank als maar duidelijk is dat het jullie beslissing is om dit niet aan JH voor te leggen Het is volledig afgestemd met

RWS betrokkenen dus MP zou formaliteit zijn We gaan verder met de vaststellingsprocedure Greet | io {2e

Verzonden met mijn Windows Phone

VanjI io 2^ nfBSi

Verzonden 11 2 2015 15 36

Aan

Onderwerp RE Svp deze week uiterlijk maandagochtend 9 feb medeparaaf op bijgaande stukken amvb wijziging

bijiagen Waterwet aanpassingen Ruimte voor de rivier reminder

10 2e HBJZ

Beste io 2e

Heb geprobeerd |igj 2g|te bellen 2M2i is er niet en kenneiijk ook niet bereikbaar

Dilemma is dat als er echt medeparaaf moet worden gegeventifeil^PK^s 1de enige is die dat kan doen Veilige

weg is om dat wel te doen

Tegelijkertljd ziet dat er wat vreemd uit omdat de nota van jullie directeur komt

Belangrijker eea wordt door onze eigen organisatie aangeleverd Als daar kwaliteitsborging op nodig is dan heeft

die al piaatsgevonden en heeft het geen zin om dat hierachteraf te doen

Als wij het hier moeten borgen gaan we dat dezelfde mensen vragen die het hebben aangeleverd Ik zie de

meerwaarde niet

Ik zou nu omwille van de snelheid voor de pragmatische weg gaan

I f10 2en
10 2e

rimize

^minienm nl]HBJZ

Verzonden woensdag ll tebruari 2015 15 27

Aan |l 10 {2e 2e | 10 2e g DON
I 10 2e ^| CD 1

CC |l iO 2e |i Hio 2e || CEND HDJZ

Onderwerp RE Svp deze week uiterlijk maandagochtend 9 feb medeparaaf op bijgaande stukken amvb wijziging
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Be5tetio 2e~|

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

waterregeling per 1 juli 2015 Het overzicht is ingedeeld naar beheersgebied

RWS Zee en Delta

Verzoek wilziaing artikel 6 12 lid 3 Waterreaeling

Bij de totstandkoming van de wijziging van de Waterregeling in 2012 is een

omissie geslopen in art 6 12 lid 3 Waterregeling In overleg met RWS Noordzee is

destijds art 6 12 lid 1 sub f in de Waterregeling opgenomen Met dit artikel is

bepaald dat voor in dit artikel bedoelde activiteiten van ondergeschikt belang voor

de veilige en doelmatige functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam [de

Noordzee] geen vergunning nodig is

Bij deze wijziging is echter art 6 12 lid 3 Waterregeling niet aangepast In dit

derde lid staat opgenomen dat de in art 6 12 lid 1 genoemde activiteiten zien op

activiteiten in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn Art 6 12 lid 1 sub f

Waterregeling betreft echter juist activiteiten in zee Hiervoor had in art 6 12 lid 3

Waterregeling een uitzondering voor sub f dmv van een toevoeging moeten

worden gemaakt Uit de toelichting bij de Waterregeling blijkt ook duidelijk dat

art 6 12 lid 1 sub f Wtr ziet op activiteiten in de Noordzee en niet in de zone

tussen de duinvoet en de laagwaterlijn

Voorstel tot wilzioina van artikel 6 12 lid 3 Waterreaelina

3 De activiteiten bedoeld in het eerste lid onderdelen a tot en met e worden

uitgevoerd in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn

ToelichtinQ relevante artikelen

Art 6 13 Waterbesluit

1 Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van Onze Minister als

bedoeld in artikel 6 5 van de wet gebruik te maken van de Noordzee door anders

dan in overeenstemming met de functie daarin daarop daarboven daarover of

daaronder

a de bodem op te hogen of te verharden of land aan te winnen

b suppleties of andere handelingen die een landwaartse verplaatsing van de kust

lijn tot gevolg kunnen hebben uit te voeren anders dan op grond van artikel 2 7

van de wet
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c installaties of kabels en leidingen te plaatsen of neer te leggen of deze te laten

staan of liggen
d te bouwen

2 Artikel 6 12 tweede lid aanhef en onderdelen c en f is van overeenkomstige

toepassing

Bestuursstaf RWS

Datum

17 maart 2015

Art 6 12 Waterbesluit

1 Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van Onze Minister als

bedoeld in artikei 6 5 van de wet gebruik te maken van een oppervlaktewaterii
chaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk niet zijnde de Noord

zee door anders dan in overeenstemming met de functie daarin daarop daar

boven daarover of daaronder

a werken te maken of te behouden

b vaste substanties of voorwerpen te storten te plaatsen of neer te leggen of

deze te laten staan of liggen
2 Het eerste lid is niet van toepassing op

a het bouwen van bouwwerken voor zover de oppervlakte daarvan niet meer dan

30 m2 bedraagt
b het plaatsen van een erf of perceelafscheiding
c het uitvoeren van onderhoud dan wel de aanleg of wijziging of overig gebruik
anders dan in overeenstemming met de functie van waterstaatswerken voor

zover deze activiteiten door of vanwege de beheerder worden verricht

d het maken van werken om oeverafsiag tegen te gaan mits deze niet boven het

oeverland uitsteken en het ten behoeve van de uitvoering van die werken stor-

ten plaatsen of neerleggen van vaste substanties of voorwerpen
e het permanent afmeren van woonschepen of andere drijvende objecten in

rijkswateren met uitzondering van de rijkswateren of delen van rijkswateren die

zijn aangewezen bij ministeriele regeling
f bij ministeriele regeling aan te wijzen activiteiten van ondergeschikt belang voor

de veilige en doelmatige functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam of een

bijbehorend kunstwerk en

g ontgrondingen
3 Bij ministeriele regeling kan worden bepaald dat voor daarbij aan te wijzen

categorieen oppervlaktewaterlichamen het tweede lid niet van toepassing is op

daarbij aan te wijzen bouwwerken als bedoeld in het tweede lid onderdeel a of b

Art 6 12 Waterregeling
1 Activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6 13 tweede lid in

samenhang met artikel 6 12 tweede lid onderdeel f van het besluit zijn
a het in de periode van 1 april tot 1 oktober plaatsen van bouwborden en het

opslaan van materiaal en materieel om een werk of onderhoud te kunnen uitvoe-

ren in op boven over of onder de Noordzee

b evenementen die niet langer duren dan drie maanden

c het maken van zandbanketten op het strand ten behoeve van niet permanente

bebouwing mits deze maximaal 6 meter i NAP hoog zijn en niet breder zijn dan 25

meter kustdwars gemeten boven op het banket vanaf het duinfront met inacht

neming van het gestelde in het tweede lid

d het oprichten en in stand houden van niet permanente bebouwing in de periode
van 1 april tot 1 oktober

e het verplaatsen van zand op het strand anders dan bedoeld in onderdeel c tot

een hoeveelheid van maximaal 20m3 per strekkende meter en

f andere activiteiten die vanwege de aard beperkte omvang of korte duur naar

het oordeel van de beheerder geen nadelige invioed hebben op het waterstaat

kundige beheer

2 Zandverplaatsingen als bedoeld in het eerste lid onderdelen c en e worden

binnen een kalenderjaar niet gecombineerd uitgevoerd
3 De activiteiten bedoeld in het eerste lid worden uitgevoerd in de zone tussen
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de duinvoet en de laagwaterIJjn Bestuursstaf RWS

Datum

17 maart 2015
RWS Midden Nederland

Voor MN gaat om een tweetal wijzigingen van kaartbladen zie ook bijgevoegd
word bestand Voor deze wijzigingen geldt dat ze geen gevolgen hebben voor de

bijiagen bij het waterbesluit het betreft dus alieen wijziging van de kaarten bij de

waterregeling De wijzigingen zijn inmiddeis ai doorgevoerd in de lijnenbestanden

op de GPR dit is gemeld aan de CIV

Kaartbtad 177

Waterkwaliteit en drooere oeveraebieden

Waterkwantiteit

Vanwege verwijdering van het sluiseiiand Zeeburg uit het Amsterdam Rijnkanaal
dienen de waterkwaliteits waterkwantiteitsgrens en de grens van de drogere

oevergebieden te worden aangepast De aanpassing is noodzakelijk aangezien
door verwijdering van het sluiseiiand de oude grenzen niet meer correct waren

Voor de aanpassingen zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de overige

beheergrenzen in ons beheergebied Aangezien het project nog niet helemaal is

afgerond zal er in de volgende ronde nog een aanpassing op dit kaartblad

plaatsvinden Echter om de kaarten zoveel mogelijk up to date te houden en

overeen te laten komen met de daadwerkelijk situatie doen we dus ook in deze

ronde al een aanpassing

Het gaat concreet onn de volgende wijzigingen voor het Amsterdam

Rijnkanaal ter hoogte van kilometer 1 3 tot 1 7

Beheer waterkwantiteit de beheergrens blijft lopen van dam

wand tot damwand alieen om het voormalig eiland been is de

beheergrens verwijderd aangezien het eiland is verwijderd
Beheer waterkwaliteit de beheergrens blijft lopen van dam-

wand tot damwand alieen om het voormalig eiland been is de

beheergrens verwijderd aangezien het eiland is verwijderd
Drogere oevergebieden droge oevergebied ter plaatse van het

voormalig eiland is verwijderd aangezien het eiland zelf is

verwijderd De bodem ter plaatse is nu waterbodem

Beheer waterstaatswerken ongewijzigd

De besluitvorming over de verwijdering van het sluiseiiand is uiteraard in

samenwerking met de belanghebbenden tot stand gekomen De wijziging
van de kaarten is hiervan het gevolg

Kaartblad 169

Waterkwaliteit en drooere oevergebieden

Waterkwantiteit

Vanwege verwijdering van het hamerstuk dit was een stukje land bij een aantal

ligplaatsen dienen de waterkwaliteits waterkwantiteitsgrens en de grens van de

drogere oevergebieden te worden aangepast De aanpassing is noodzakelijk

aangezien door verwijdering van de landtong de huidige grenzen niet meer correct

waren Voor de aanpassingen zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de
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overige beheergrenzen in ons beheergebied Ook voor dit project geldt dat het

project nog niet helemaal is afgerond en er daarom in de voigende ronde nog een

aanpassing op dit kaartblad zai piaatsvinden Echter om de kaarten zoveel

mogelijk up to date te houden en overeen te laten komen met de daadwerkeiijk
situatie doen we dus ook in deze ronde ai een aanpassing

Bestuursstaf RWS

Datum

17 maart 2015

Het gaat concreet om de voigende wijzigingen in beheergrenzen voor het

Amsterdam Rijnkanaal ter hoogte van kilometer 42 6 tot 42 7

Beheer waterkwantiteit de beheergrens blijft lopen van dam

wand tot damwand alleen om de landtong been is de beheer-

grens verwijderd aangezien de landtong is verwijderd
Beheer waterkwaliteit de beheergrens blijft lopen van dam-

wand tot damwand alleen om de landtong been is de beheer-

grens verwijderd aangezien de landtong is verwijderd

Drogere oevergebieden droge oevergebied ter plaatse van de

landtong is verwijderd aangezien de landtong zelf is verwij-
derd De bodem ter plaatse is nu waterbodem

Beheer waterstaatswerken ongewijzigd

De besluitvorming over de verwijdering van het hamerstuk is uiteraard in

samenwerking met de belanghebbenden tot stand gekomen De wijziging
van de kaarten is hiervan het gevolg

RWS Zuid Nederland

Ivm de overdracht van de Traverse ZWV aan de gemeente s Hertogenbosch en de

openstelling van het Maximakanaal dienen de kaarten in de waterregeling als

bijiage van de Waterwet te worden aangepast

Het gaat om de kaarten met de nummers 031 032 118 119 en 338

Hiervan zijn de waterbeheergrenzen gewijzigd te weten de begrenzingen voor

waterkwantiteit waterkwaliteit droge oevergebieden en de grens voor de

waterstaatswerken

De wijzigingen zijn afgestemd met het waterschap Aa en Maas en de gemeente s

Hertogenbosch die mede belanghebbenden zijn

RWS West Nederland Noord

De grens waterstaatkundig beheer aan de oostzijde van de Reijndersweg kan naar

het westen verlegd worden De grens is bij vaststeiiing van de waterwet op de

eigendomsgrens gelegd Voor het waterstaatkundig beheer ten behoeve van de

toeieidingsweg Reijndersweg naar het havenhoofd is het niet nodig de grens zo

ruim te leggen
Voorts is de waterstaatkundige grens om de Reyndersweg bij de Averijhaven ver

iegd Deze wijziging betreft een correctie

Het gaat om waterstaatkundig beheer en vrijsteliing vergunningpiicht gebruik
waterstaatswerken Het betreft kaartnummers 181 309

De wijzigingen zijn afgestemd met beianghebbenden
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Ruimte voor de Rivier Bestuursstaf RWS

Door uitvoering van maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn

wijzigingen nodig in de volgende kaartnummers bij de waterregeling
36 Overdiep
37 en 140 Noordwaard

130 Lent

138 Munnikenland

149 Doorwerth

151 Elst

193 en 194 Westenholte

Datum

17 maart 2015

Toelichtino aiaemeen

Deze regeling wijzigt negen van de kaartbijiagen II III en IV bij de

WaterregeiingWijziging van de kaartbijiagen is noodzakeiijk door wijzigingen in

beheergebieden van het Rijk na uitvoering van het maatregeienpakket dat

onderdeei is van de Pianologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier

De bijiagen II III en IV bij de regeling bevatten de kaarten met daarop

aangegeven de gebieden waar het Rijk respectievelijk het waterkwaliteitsbeheer

het waterkwantiteitsbeheer en het waterstaatkundig beheer voert

Bijiage blad 1 behorend bij de Pianologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier

bevat het Maatregelen Basispakket om de bescherming tegen overstromingen van

het rivierengebied uiterlijk in 2015 op het wetteiijk vereiste niveau te brengen en

om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de ruimteiijke kwaiiteit in het

rivierengebied

Uitvoering van deze maatregelen ieidt in een aantal gevalien tot wijzigingen in

beheergebieden Dit is met name het geval bij dijkterugleggingen of

ontpoideringen waarbij nieuwe gebieden aan het beheergebied van het Rijk
worden toegevoegd

Het is met het oog op de mogelijkheid tot uitoefening van bevoegdheden in deze

nieuwe beheergebieden wenselijk zo spoedig mogelijk na reaiisatie van een

rivierverruimingsmaatregel het daardoor gewijzigde beheergebied in de kaarten

bij de Waterregeling vast te leggen
Niet aileen de kaartbijiagen bij deze regeling ook de kaartbijiagen bij de Waterwet

en het Waterbesluit dienen na reaiisatie van betrokken

rivierverruimingsmaatregelen daarmee in overeenstemming te worden gebracht
Een voorstel daartoe ligt voor bij het Parlement Naast deze wijzigingen zijn ook

aanpassingen van kaarten bij het Besluit algemene regels ruimteiijke ordening en

de Beleidsregels grote rivieren noodzakeiijk Deze wijzigingen staan los van dit

besluit en zijn in voorbereiding

De wijze van uitvoering van de onderscheiden rivierverruimingsmaatregelen is

bepaald in overleg met de direct betrokken waterschappen gemeenten en

provincies Deze overheden zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroepen of

Bestuurlijke Begeleidingsgroepen die een voorkeursvariant voor de wijze van

uitvoering van de onderscheiden maatregelen in onderling overleg hebben

vastgesteld
Het uitgangspunt in de Pianologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier bij de

aanwijzing van overheidsinstanties is dat datgene wat verantwoord decentraal kan

worden geregeld ook door het desbetreffende decentrale bestuur wordt verricht
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De facto is dat zo ingevuld dat voor het overgrote deel van de maatregelen de

ontwikkeling van varianten voor de wijze van uitvoering door betrokken decentrale

overheden waterschappen gemeenten of provincies zijn ontwikkeld en dat de

besluiten die de uitvoering van de onderscheiden rivierverruimingsmaatregeien

mogelijk maken na een gecoordineerde voorbereiding en bekendmaking ais

bedoeld in Afdeling 3 6 Wet ruimtelijke ordening door betrokken decentraie

overheden zijn vastgesteid Deze besiuiten zijn voor de hieronder onderscheiden

rivierverruimingsmaatregeien onherroepeiijk Deze rivierverruimingsmaatregeien

zijn inmiddeis in uitvoering

Bestuursstaf RWS

Datum

17 maart 2015

Deze regeiing vervangt een negentai kaarten met beheergrenzen in de bijiagen II

III en IV van de Waterregeiing kaartnummers 36 37 130 138 140 149 151

193 en 194 Bijiage IV bevat de kaarten met grenzen van

opperviaktewateriichamen en zijwateren waar het Rijk het waterstaatkundig
beheer voert bijiage bij artikei 3 2 derde iid van de Waterregeiing Bijiagen II

en III bevatten de kaarten met grenzen van opperviaktewateriichamen en

zijwateren waar het Rijk het waterkwaiiteits respectieveiijk
waterkwantiteitsbeheer voert bijiage bij artikei 3 2 eerste en tweede iid van de

Waterregeiing

Bijiage II bevat voorts de gebieden die ingevoige artikei 3 1 derde iid van de Wet

en artikei 3 3 onderdeei b van het Besiuit kunnen worden aangewezen ais

drogere oevergebieden bijiage bij artikei 3 3 eerste iid van de Waterregeiing
Deze drogere oevergebieden worden voor de toepassing van het verbod ingevoige
artikei 6 2 eerste lid van de Wet om stoffen te brengen in een

opperviaktewaterlichaam niet tot dat opperviaktewaterlichaam gerekend

Kaart 36 Ontpolderino Overdiepsche Poier fmeestromend

Door Ontpoidering Overdiepsche Polder wijzigt de iigging van de primaire

waterkering De Overdiepsche Polder komt buitendijks te iiggen en wordt

onderdeei van het opperviaktewaterlichaam Bergsche Maas

De maatregel beheist het verleggen van de primaire waterkering naar de zuidzijde
van de Overdiepsche Polder Tegen de verlegde waterkering wordt een deei van de

uitgepiaatste woningen annex opstalien gesitueerd op terpen De bestaande

primaire waterkering wordt verlaagd Het doorstroomgebied dat hierdoor ontstaat

kan voorai in de wintermaanden met kans van een op vijfentwintig per jaar
onder water iopen

Het Rijk voert het waterkwaiiteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer

van het opperviaktewateriichaam Bergsche Maas De begrenzingen hiervan

worden met deze wijzigingen op de nieuwe situatie aangepast

Vanwege de geringe overstromingsfrequentie van de polder is deze aangemerkt
ais drogere oevergebied waardoor voor het brengen van stoffen in een

opperviaktewateriichaam geen watervergunning vereist is op grond van artikei 6 2

derde lid van deWet

Kaart 36 wordt aangepast in zowel bijiage II ais in bijiagen III en IV bij de

Waterregeiing

Kaarten 37 en 140 Ontpolderina Noordwaard fmeestromendl

Door de Ontpoidering Noordwaard wijzigt de Iigging van de primaire waterkering
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en wordt de bestaande dijkring ingrijpend verkleind De polder komt buitendijks te Bestuursstaf rws

liggen en wordt onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam Nieuwe Merwede

Datum

17 maart 2015
De maatregel betreft het gedeeltelijk afgraven van de bestaande primaire

waterkering aan de instroom en uitstroomkant van de polder Het

doorstroomgebied dat hierdoor ontstaat loopt minimaal enkele keren per jaar
vooral In de wintermaanden onder water In de overige hoog of laagbekade delen

van de polder gebeurt dat veel minder vaak Afhankelijk van de hoogte van de

kades kunnen deze gebieden eens in de 100 tot 1000 jaar meestromen Rond Fort

Steurgat wordt een nieuwe primaire kering aangelegd

Het Rijk voert het waterkwaliteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer

van het oppervlaktewaterlichaam Nieuwe Merwede De begrenzingen hiervan

wordt met deze wijzigingen op de nieuwe situatie aangepast

Vanwege de geringe overstromingsfrequentie zijn de hoog en laagbekade delen

van de polder Noordwaard aangemerkt als drogere oevergebied

De Noordwaard is weergegeven op de kaarten 37 en 140 bij de Waterregeling
Kaarten 37 en 140 worden aangepast zowel in bijiage II als in bijiagen III en IV

van de Waterregeling

Kaart 130 Dilkverleaaina Lent

De primaire waterkering wordt bij Lent landinwaarts verlegd Door de

uiterwaarden bij Lent wordt een nevengeui parallel aan de Waal aangelegd Het

nieuwe buitendijkse gebied maakt onderdeel uit van het oppervlaktewaterlichaam
Waal

Het Rijk voert het waterkwaliteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer

van het oppervlaktewaterlichaam Waal De begrenzingen hiervan wordt met deze

wijzigingen op de nieuwe situatie aangepast

Kaart 130 wordt aangepast zowel in bijiage II als in bijiagen III en IV van de

Waterregeling

Kaart 138 DHkverleQaina Buitenoolder Het Munnikenland

Door de Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland wijzigt de ligging van de

primaire waterkering Het nieuwe buitendijkse gebied maakt onderdeel uit van het

oppervlaktewaterlichaam Waal

De primaire waterkering wordt bij de Buitenpolder Het Munnikenland landinwaarts

verlegd Door de uiterwaard Brakelsche Benedenwaarden wordt een nevengeui
van de Waal naar de Afgedamde Maas aangelegd Een aantal zomerkades in het

gebied wordt verwijderd of verlaagd

Kaart 138 wordt aangepast zowel in bijiage II als in bijiagen III en IV bij de

Waterregeling

Kaart 149 Uiterwaardveraravina Doorwerthsche waarden

In de Doorwerthsche Waarden zijn de oevers verlaagd en de zomerkade verlegd
waardoor de Nederrijn bij hoogwater meer ruimte heeft gekregen Het bestaande

drogere oevergebied ter plekke van de steenfabriek is hierbijverkleind De
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begrenzing hiervan wordt met deze wijzigingen op de nieuwe situatie aangepast Bestuursstaf RWS

Kaart 149 wordt aangepast in bijiage II bij de Waterregeling Datum

17 maart 2015

Kaart 151 Obstakelverwildering Elst

Het hooggelegen terrein van de steenfabriek bij Elst vormde bij hoogwater een

knelpunt voor de afvoer van water uit de Nederrijn Door de steenfabriek te

verwijderen en het terrein voor een groot deel af te graven heeft de rivier meer

ruimte gekregen Het bestaande droger oevergebied ter plekke van de voormalige
steenfabriek is hierbijverkleind De begrenzing hiervan wordt met deze wijzigingen

op de nieuwe situatie aangepast

Kaart 151 wordt aangepast in bijiage II bij de Waterregeling

Kaarten 193 en 194 DilkverleQQina Westenholte

Bij de Zwolse wijk Westenholte wordt de dijk 300 meter landinwaarts verlegd Ook

worden er twee geulen gegraven De Ingrepen zorgen voor een betere

doorstroming van de IJssel en beschermen Zwolle en het achterland Het nieuwe

buitendijkse gebied maakt onderdeel uit van het oppervlaktewaterlichaam IJssel

Het Rijk voert het waterkwaliteits waterkwantiteits en waterstaatkundig beheer

van het oppervlaktewaterlichaam IJssel De begrenzingen hiervan worden met

deze wijzigingen op de nieuwe situatie aangepast

De dijk bij Westenholte is weergegeven op de kaarten 193 en 194 bij de

Waterregeling De kaarten 193 en 194 worden aangepast in zowel bijiage II als in

III en IV van de Waterregeling

Vriendelijke groet

10 2e
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wijziging van de Waterregeling reparatie kaarten

2015 2
Datum

9 april 2015

Kenmerk

IenM BSK 2015 73994

Bijlage n

1

Inleiding

Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden een ontwerp ministerieie regeling tot

wijziging van de Waterregeling reparatie kaarten 2015 2

Geadviseerd besluit

Indien akkoord wordt u verzocht de regeiing en de toelichting te ondertekenen

Beslistermijn
Met het oog op publicatie voor 1 mei as is een voortvarende afhandeling
wenselijk

Argumentatie
• De ontwerpregeiing voorziet ten eerste in een technische reparatie Deze

houdt in dat een reeds bestaande vrijstelling van de

watervergunningplicht voor handelingen van ondergeschikt belang in de

Noordzee voor de gehele Noordzee gaat gelden Deze geldt momenteel

onbedoeld alleen voor de strook tussen duinvoet en laagwaterlijn sinds

een eerdere wijziging van de Waterregeling waarbij die categorie

vergunningvrije handelingen werd ingevoerd Het gaat bijv om een buis

leg schip in aanbouw dat een test op de Noordzee moet uitvoeren waarbij
een stukje buis wordt gelegd en weer opgeruimd Daarvoor is nu een

watervergurning nodig
• Verder wordt een aantal kaarten bij de Waterregeling gewijzigd Deze

kaarten zijn bepalend voor het waterkwaiiteitsbeheer het

waterkwantiteitsbeheer en het waterstaatkundig beheer door RWS De

wijzigingen komen deels voort uit technische correcties overdracht van

beheerobjecten of bestuurlijke afspraken volgend uit het Bestuursakkoord

Water Deels hangen deze ook samen met het operationeel worden van

maatregelen van het Programma Ruimte voor de Rivier

• De reparatie ieidt incidenteei en beperkt tot lagere administratieve lasten

omdat de vergunningplicht in een aantal gevailen vervalt De wijziging van

de kaarten heeft geen gevoigen voorde administratieve lastendruk De

paraaf
HBJZ

Paraaf

DGRW BR

bijgevoegd

paraaf
RWS

bijgevoegd Kh10 2e
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•iii

m

reparatie en wijziging van de kaarten hebben vender geen gevolgen voor de

uitvoeringslasten van overheden

Kader

Zie svp bij argunnentatie

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties communicatie

• De wijzigingen van de kaarten zijn volgens RWS afgestemd met de betrokken

gemeenten en waterschappen Afstemming van de wijzigingen die samenhangen met

de Ruimte voor de Rivier projecten heeft plaatsgehad bij de besluitvorming m b t die

projecten De aanpassing van de kaarten voIgt hieruit De besluitvorming is geheel

afgerond en onherroepelijk
• De wijzigingen hebben geen financiele gevolgen Deze hebben incidentele licht

positieve gevolgen voor de admfnistratleve lastendruk en geen gevolgen voor de

uitvoeringslasten
• De wijzigingen hebben geen andere dan de beoogde juridische consequenties
• Er zijn geen raakvtakken met de Omgevingswet
• Er wordt niet voorzien in extra communicatie

10 2e

10 2e

10 2e

Pagtna 2 van 2
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HBJZ10 2e

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

n iQ 2e ^ rws nl]
donderdag 9 april 2015 11 00

1Q 2e

HBJZ

RE TRIM Records wijziging Waterregeling 1 juli 2015 svp p o medeparaaf reminder

10 2e

Dan zjjn we er is akkoord10 2e

10 2e

Oorspronkelijk bericht

Van

Verzonden donderdag 9 april 2015 9 06

Aan |L
Onderwerp RE TRIM Records wijziging Waterregeling 1 juli 2015 svp p o medeparaaf reminder

HBJZ [[ iDminienm nll10 2e 1Q 2e

10 2e TO 2§0K2e

«^^ MP van jouw directeur is m i voidoende of het lang i^K^oet is aan jullie Groet io 2e

■Oorspronkelijk bericht

Van I io 2e

Verzonden donderdag 9 april 2015 8 57

Aan

[I l rws nn10 2e

Top^KZe■ HBJZ

Onderwerp Re TRIM Records wijziging Waterregeling 1 juli 2015 svp p o medeparaaf reminder

10 2e

Heb t even aan mn directeur voorgelegd Hij is akkoord vanzelfsprekend want hij heeft t zelf naar

DGRW doorgestuurd
^

Ik kan t vandaag aaij ioK2e^meegeven we dachten dat je dat sowieso wilde

Oorspronkelijk bericht

F HBJZ

Verzonden Thursday April 09 2015 08 46 AM

Aan

Onderwerp FW TRIM Records wijziging Waterregeling 1 juli 2015 svp p o medeparaaf reminder

liminienm nllVan 10 2e10 2e

BS
_

BS10 2e 10K2e|te

^mgjben je akkoord hiermee of moet dit nog langyTO^QK^e
Het is alies op verzoek van en afgestemd met RWS

Groet

10 2e

Oorspronkelijk bericht

HBJZVan

Verzonden dinsdaq 7 april 2015 18 05

t10 2e

DGRW CZ[i0X2e | IfBSJ

CD

10 2eAan

]] HBJZ |rriO 2Wtipi2^f10 2e i T0j 2^ DGRWCC 10 2e 10 2e

josg HBJZ

Onderwerp TRIM Records wijziging Waterregeling 1 juli 2015 svp p o medeparaaf

Gaarne p o medeparaaf op bijgaande stukken

met vriendeiijke groet

10 2e

HBJZ WIR10 2e

1Q 2em

1
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HBJZ10 2e

Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

10 2e HBJZ

dinsdag 7 april 2015 22 39

HBJZ10 2e

hw l HlM Hecords wijziging Waterregeling 1 juli 2015 svp p o medeparaaf

Verzonden met mijn Windows Phone

Van

Verzonden 7 4 2015 22 24

DGRW10 2e

1 HBJZ ^ 10 2e HfBSAan 10 2e

CC 10 2elIIOKM] DGRW r 10 2e

Onderwerp RE TRIM Records wijziging Waterregeling 1 juli 2015 svp p o medeparaaf

CDl in j i0 2eiq HBJZ [TTl0 2e h l i0 2e | I HBJZ

10 2e

Akkoord

10 2e

Original Message
From HBJZ10 2e

Sent Tuesday April 07 2015 06 05 PM W Europe Standard Time

DGRW

nOU2e1 10 2e n DGRW □
] BSTo 10 2e 10 2e

Cc nCD HBJZ 10 2e bi 10 2e10 2e 10 2e

HBJZ

Subject TRIM Records wijziging Waterregeling 1 juli 2015 svp p o medeparaaf

Gaame p o medeparaaf op bijgaande stukken

met vriendelijke groet

10X2e
IBJZAVIR

1QX2em

TRIM Recordinformatie

Recordnummer IENM BSK 2015 73994

Xitel beslisnota wijziging Waterregeling 1 juli 2015

TRIM Recordinformatie

Recordnummer IENM BSK 2015 73499

Xitel wijziging van de Waterregeling reparatie kaarten 2015 2

1
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Il flOUZenCDON’lVan

Aan TJfCDI |l1Qlf2eM2^HR17] d Omi □~ f2eteft HR17 |[
10 2e

10K2e llU l2e

P^DGRWjfCD^j

I 1Q 2e ^ fWVLV I 10 2e jfRVR iUR i

RvR wijzigen wettelijk kaartmateriaal toelichting Bgr

vrijdag 24april 2015 12 39 00

10 2e DGRW

Cc

Onderwerp

Datum

Bijiagen t06lichtihfl wilzifling Bctr vanwege RvR docx

Werkaroep Rivierbeheer donderdag 16 april Den Bosch 12 45 16ujr met biilaqe msg

Beste collega s

Zie in de bijiagen de toelichting op de wijzigingen in het Bgr vanwege RvR maatregelen
De kaarten iworden momenteel in orde gemaakt zie aangehechte e mail

Met vriendelijke groeten

1Q 2e

10 2e

nu 2e

1Q 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
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Wijztgingen in verband met Ruimte voor de Rivier

Door uitvoering van maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn wijzigingen nodig in

de overzichtskaart in bijiage ex artikei 2 bij de Beieidsregels grote rivieren en detaiikaarten

waarnaar verwezen wordt in artikei 1 ieden c en d van de Beieidsregels grote rivieren Dit betreft

de volgende kaartnummers

• 034 Bergsche Maas 2 Overdiep
• 035 Brabantse Biesbosch 1 en 060 Nieuwe Merwede Noordwaard

• 051 Waal 2 Lent

• 058 Waal 9 Munnikenland

• 085 IJssel 1 Hondsbroeksche Pleij
• 097 IJssel 13 en 098 IJssel 14 Westenholte

Wijziging van de overzichtskaart en detaiikaarten is noodzakelijk door wfijzigingen in

beheergebieden van het Rijk na uitvoering van het maatregelen pa kket dat onderdeel is van de

Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier De overzichtskaart geeft aan op welke

waterstaatswerken in beheer bij het Rijk de Beieidsregels van toepassing zijn De detaiikaarten

geven de gebieden aan waar een stroomvoerend of bergend regime conform de Beieidsregels van

toepassing is

Bijiage blad 1 behorend bij de Planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier bevat het

Maatregelen Basispakket om de bescherming tegen overstromingen van het rivierengebied uiterlijk
in 2015 op het wettelijk vereiste niveau te brengen en om een bijdrage te leveren aan de

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied Uitvoering van deze maatregelen
leidt in een aantal gevallen tot wijzigingen in waterstaatswerken Dit is met name het geval bij

dijkterugleggingen of ontpolderingen waarbij nieuwe gebieden aan waterstaatswerken in beheer

bij het Rijk worden toegevoegd

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 Beieidsregels vast te leggen en in de detaiikaarten aan

te geven welke regime conform de Beieidsregels 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 betrokken rivierverruimingsmaatregelen daarmee in overeenstemming gebracht

De wijze van uitvoering van de onderscheiden rivierverruimingsmaatregelen is bepaald in overleg
met de direct betrokken waterschappen gemeenten en provincies Deze overheden zijn

vertegenwoordigd in de Stuurgroepen of Bestuurlijke Begeleidingsgroepen die een

voorkeursvariant voor de wijze van uitvoering van de onderscheiden maatregelen in onderling

overleg hebben vastgesteld
Het uitgangspunt in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier bij de aanwijzing van

overheidsinstanties is dat datgene wat verantwoord decentraal kan worden geregeld ook door het

desbetreffende decentrale bestuur wordt verricht De facto is dat zo ingevuld dat voor het

overgrote deel van de maatregelen de ontwikkeling van varianten voor de wijze van uitvoering

door de betrokken decentrale overheden waterschappen gemeenten of provincies is uitgevoerd
en dat de besluiten die de uitvoering van de onderscheiden rivierverruimingsmaatregelen mogelijk
maken na een gecodrdineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in Afdeling 3 6 Wet

ruimtelijke ordening door de betrokken decentrale overheden zijn vastgesteld Deze besluiten zijn

voor de hieronder onderscheiden rivierverruimingsmaatregelen onherroepelijk

Artikei van deze regeling vervangt in verband met Ruimte voor de Rivier een achttal

detaiikaarten van de Beieidsregels grote rivieren kaartnummers 034 Bergsche Maas 2 035

Brabantse Biesbosch 1 060 Nieuwe Merwede 051 Waal 2 058 Waal 9 085 IJssel 1 097 IJssel 13

en 098 IJssel 14

206351 0086



Artikel van deze regeiing vervangt in verband met Ruimte voor de Rivier de overzichtskaait in

Bijiage ex artikel 2 bij de Beleidsregels grote rivieren

Kaart 034 Bergsche Maas 2 Ontpoldering Overdiepsche Polder meestromend

Door de maatregei Ontpoldering Overdiepsche Polder wijzigt de ligging van de primaire

waterkering De Overdiepsche Polder komt buitendijks te liggen en wordt onderdeel van het

oppervlaktewaterlichaam Bergsche Maas De maatregei behelst het verleggen van de primaire

waterkering naar de zuidzijde van de Overdiepsche Polder Tegen de verlegde waterkering wordt

een deel van de uitgeplaatste woningen annex opstallen gesitueerd op terpen De bestaande

primaire waterkering wordt verlaagd Het doorstroomgebied dat hierdoor ontstaat kan vooral in de

wintermaanden met een kans van een op vijfentwintig per jaar onder water lopen

Het oppervlaktewaterlichaam Bergsche Maas is een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk De

begrenzing hiervan in de Beleidsregels wordt met deze wijzigingen gelijkgetrokken met de

begrenzing in de Waterregeling Doelstelling van deze Ruimte voor de Rivier maatregel is de

doorstroming bij hoge rivierafvoeren te vergroten Op het toegevoegde gebied is daarom het

stroomvoerend regime van de Beleidsregels van toepassing

Kaarten 035 Brabantse Biesbosch 1 en 060 Nieuwe Merwede Ontpoldering Noordwaard

meestromend

Door de maatregei Ontpoldering Noordwaard wijzigt de ligging van de primaire waterkering en

wordt de bestaande dijkring ingrijpend verkleind De polder komt buitendijks te liggen en wordt

onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam Nieuwe Merwede De maatregei betreft het gedeeltelijk

afgraven van de bestaande primaire waterkering aan de instroom en uitstroomkant van de polder
Rond Fort Steurgat wordt een nieuwe primaire kering aangelegd
Het doorstroomgebied dat hierdoor ontstaat loopt minimaal enkele keren per jaar vooral in de

wintermaanden onder water In de overige hoog of laagbekade delen van de polder gebeurt dat

minder vaak Afhankelijk van de hoogte van de kades kunnen deze gebieden eens in de 100 tot

1000 jaar meestromen De kades bieden niet een wettelijke bescherming zoals bijvoorbeeld de

Waterwet verbindt aan primaire waterkeringen het ontwerp van de kades rondom de hoog en

laagbekade polders is gericht op de rivierkundige functie Doelstelling van deze Ruimte voor de

Rivier maatregel is de doorstroming bij hoge rivierafvoeren te vergroten Op het aan het

oppervlaktewaterlichaam Nieuwe Merwede toegevoegde gebied is daarom het stroomvoerend

regime van de Beleidsregels van toepassing Met deze wijzigingen is ook de begrenzing van het

oppervlaktewaterlichaam Nieuwe Merwede gelijkgetrokken met de begrenzing in de Waterregeling

Kaart 051 Waal 2 Dijkvertegging Lent

De primaire waterkering wordt bij Lent landinwaarts verlegd Door de uiterwaarden bij Lent wordt

een nevengeui parallel aan de Waal aangelegd Het nieuwe buitendijkse gebied maakt onderdeel

uit van het oppervlaktewaterlichaam Waal Het oppervlaktewaterlichaam Waal is een

waterstaatswerk in beheer bij het Rijk De begrenzing hiervan in de Beleidsregels wordt met deze

wijzigingen gelijkgetrokken met de begrenzing in de Waterregeling Doelstelling van deze Ruimte

voor de Rivier maatregel is de doorstroming bij hoge rivierafvoeren te vergroten Op het

toegevoegde gebied is daarom het stroomvoerend regime van de Beleidsregels van toepassing

Kaart 058 Waal 9 Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland

Door de maatregei Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland wijzigt de ligging van de primaire

waterkering Het nieuwe buitendijkse gebied maakt onderdeel uit van het oppervlaktewaterlichaam
Waal De primaire waterkering wordt bij de Buitenpolder Het Munnikenland landinwaarts verlegd
Door de uiterwaard Brakelsche Benedenwaarden wordt een nevengeui van de Waal naar de

Afgedamde Maas aangelegd Een aantal zomerkades in het gebied wordt verwijderd of verlaagd
De Waal is een waterstaatswerk dat in beheer is bij het Rijk De begrenzing hiervan in de

Beleidsregels wordt met deze wijzigingen gelijkgetrokken met de begrenzing in de Waterregeling

Doelstelling van deze Ruimte voor de Rivier maatregel is de doorstroming bij hoge rivierafvoeren te

206351 0086



vergroten Op het toegevoegde gebied is daarom het stroomvoerend regime van de Beleidsregels
van toepassing

Kaart 085 IJssel 1 Dijkverlegging Hondsbroeksche Plei

In de Hondsbroeksche Pleij is de Pleijdijk verlegd en zijn een hoogwatergeui een regeiwerk en een

waterpartij aangelegd Bij hoogwater zorgen deze ingrepen voor meer afvoercapaciteit op de IJssel

en Nederrijn De Pleijdijk is 150 a 250 meter landinwaarts verlegd waardoor de Pleijpolder is

ontstaan In het noordelijk deel van het gebied is een hoogwatergeui aangelegd die extra

afvoercapaciteit levert bij extreem hoog water Bij de geui is een regeiwerk aangelegd om de

verdeling van het water over Rijn en IJssel te regelen In de Pleijpolder is een waterpartij gegraven

die stijging van de grondwaterstand tegen moet gaan Via een gemaal wordt het opgevangen water

op de IJssel geloosd

Het nieuwe buitendijks gebied maakt onderdeel uit van het oppervlaktewaterlichaam IJssel Dit is

een waterstaatswerk dat in beheer is bij het Rijk De begrenzing hiervan in de Beleidsregels wordt

met deze wijzigingen gelijkgetrokken met de begrenzing in de Waterregeling Doelstelling van deze

Ruimte voor de Rivier maatregel is de doorstroming bij hoge rivierafvoeren te vergroten Op het

toegevoegde gebied is daarom het stroomvoerend regime van de Beleidsregels van toepassing

Kaarten 097 IJssel 13 en 098 IJssel 14 Dijkverlegging Westenholte

Bij de Zwolse wijk Westenholte wordt de dijk 300 meter landinwaarts verlegd Ook worden er twee

geulen gegraven De ingrepen zorgen voor een betere doorstroming van de IJssel en beschermen

Zwolle en het achterland Het nieuwe buitendijkse gebied maakt onderdeel uit van het

oppervlaktewaterlichaam IJssel Dit is een waterstaatswerk dat in beheer is bij het Rijk De

begrenzing hiervan in de Beleidsregels wordt met deze wijzigingen gelijkgetrokken met de

begrenzing in de Waterregeling Doelstelling van deze Ruimte voor de Rivier maatregel is de

doorstroming bij hoge rivierafvoeren te vergroten Op het toegevoegde gebied is daarom het

stroomvoerend regime van de Beleidsregels van toepassing
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10 2e wvnVan

Aan IZNI 1Q 2e I fONVI 10 2e ^ fZNV l~ MnVJtnrZfel10 2e 17^Z1 r l JK2e

iroNvnoKzeAWE fWNZI TT0TT2ernfONlL[10 {2e ^ DGRW

io} 2e rzi^
n0 2e

[cm 3 1Q 2~^10 2e l WNZ^ [inu 2enfOmT

rQN} j 10 2e [[0]^
f10X2e IfDOmCc

Onderwerp

Datum

Bijiagen

RE Werkgroep Rivierbeheer donderdag 16 april Den Bosch 12 45 16iiur met bijlage

woensdag 22 april 2015 17 49 09

BC R 7015 04 71 varA nnn

BGR 2015 04 21 varA zip

Beste collega s

Hierbi] stuur ik jullie de concept kaarten van de BGR waarin de wijzigingen die zijn besproken
in de afgeiopen werkgroep vergadering zijn toegepast
De kaarten worden nu opgemaakt en gaan daarna de procedure van vaststelling in

In de tweede helft van het jaar voIgt een nieuwe ronde voor de update van de kaart ook voor

de beheergrenzen dan is er de mogeiijkheid om nieuwe wijzigingen door te voeren

Met vriendeliike groet
10 2e

10 2e

1Qj 2e

liux2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Vanj iQ 2e WNZ

Verzonden woensdag 8 april 2015 12 36

Aan | I0 2e ^ WVL | I0 2e ioKzij IfONV I I0 2e IfZNl

I f1Q affOK2^AWE WNZ |
t^ONV 10 2e ^ fON 10 2e

CD |~ 1Q 2e | ON | 10 2e | ON

OndenArerp Werkgroep Rivierbeheer donderdag 16 april Den Bosch 12 45 16uur met bijlage

| DGRW [iQ 2e 2e

□ ZN

10 2e 10 2e

I WNZ [ 10 | 10 2e H10 2e

Hallo

Volgende week donderdag is er weer werkgroep Rivierbeheer Indien jullie onderwerpen op de

agenda willen dan kunnen die tot maandag 13 april lOuur worden opgestuurd

Hoofdlijn agenda
1 Cases

2 Afronding werkafspraken
3 Kaarten BGR @1 lOKZe

4 Evaluatie BGR voortgang

Ingebrachte cases tot nu toe

• Tijdelijke cafe in ASM haven Arnhem

• Camping Gendtsche waard Waai toets feitelijke beiemmering
• Camping Lexmond toets seizoensgebonden tijdelijke activiteit

Bijgevoegd het concept verslag van maart Check aub jullie acties

Groet

10 2e

10 2e
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BGR 2015 04 21 varA

all other values

Regime_BGR

Delen die vallen onder artikel 6 16 Waterbesluit oud WBR artikel 2a

Delen met bergend regime

Delen met stroomvoerend regime
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Aan nPX^eJj iO 2e £Dj 1
I

■ Mnu7pn^rrmr7m DGRW [
I lOK^e byw TTiR

^ ^

RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

dinsdag 19mei 2015 15 11 36

ontwerDbesiiiit Bgr 1305201£1[D 2|’^^^

I nu Ue itDONl I I0 2e ifDON^

DGRW10 2e

10 2eCc £SK

Onderwerp
Datum

Bijlagen

Hoi 10 2e

Met toegevoegd antwoord op vraag van I io 2e over de rivierkundige functie van hoog en

laagbekade polders inde Noordwaard

Hartelijke groet
Toj^

10 2e

10 2e

10 2e

no i2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat
Kijk voor meer in formatie op www ruimtevoorderivier nl

10 2e

Van [

VerypnHen dinc rian IQ mpi D1S

1Q 2e

] CD10 2e

| 1Q 2e n

][CD T^
i 1P 2e IHBJZ C

fOK2^ HB1Z 10 2e | lQ 2en DGRW

1

Aan 10 2e I
10 2e 10 2e

iQ 2e I RVR JUR K10 2e |10 2eCCi BSK

Onderwerp RE tDverleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Hoi 10 2e

In het document mijn opmerkingen bij de besluittekst

Bestand ontwerpbesluit Bgr 13052015igge|ocx

Met vriendelijke groet

10 2e
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10 2e

10 2e
HBJZ [d

Verzonden maandag 18 mei 2015 15 54

Aan I I0 2e | DON’ I0 2e | DON

DGRMJM FQPe ilfCDh]
CC || rro^ 2e || RV^JUR | 10 2e |1Q 2e

Van |lminienm nl]10 2e

10 2e 1Q 2e

J CD

lQ 2e II HBJZ

| DGRW [

BSK

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

10 2e 10 2e

Afspraken van heden zie onderstaand bij de agendapunten

Volgende meeting donderdag 11 juni 10 30u Plesmanweg

—Oorspronkelijke afspraak
Van | I0 2e DON [C
Verzonden dinsdag 12 mei 2015 15 15

Aan | iQ 2e | DOmif
DGRW ]^

CC ]l 1Q 2e I [ RVR 1lJR Jrri0K2^0K2e

JSrws iil]f10 2e

HBJZ I|_IDT710 2e

10 2e 10 2e1Q 2evan

BSK

Onderwerp Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

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

Wenen

Locatie Den Haag Plesmanweg F02 40

Update 12 05 2015

Agenda

neemt per 1 7 2015 wetgevende taken io {2e over10 2e

1 Wijzigingen 2015

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

b Reparatie AMvB lenM wijziging Waterbesluit RvR maatregel Overdiep
i Wtb Lent nieuwe ontwikkelingen in overleg RWS ON DGRW en gemeente

Nijmegen
wordt meegenomen bij wijziging 2016 I i0 2e | checkt st v z

c Wijziging Waterregeling
afgerond Vraag m b t overgangsrecht is zoals gebruikelijk opgenomen
om bestaande activiteiten niet plotseiing vergunningplichtig te laten

worden door wijziging kaartbeeld maar pas bij eerstvolgende wijziging
activiteit die op zichzelf bezien grond voor een vergunningplicht vormt

d Wijziging Bgr
i kaarten Rotterdam

ii toelichting op overige wijzigingen dan RvdR

iii concept tekst zie bijiage
opdracht aan HBJZ dient 2 juni te zijn ontvangen m h o publicatie

uiterlijk 15 juni
vraag aan DGRW en RWS om kaarten BGR te publiceren op

www waterwetnl tvm kenbaarheidsvereiste kan anders leiden tot

buiten toepassing laten in een concreet geval
vraag of overgangsrecht nodig is voor gevallen waarin wijziging

leidt tot wijziging in bestaand regime met meer beperkingen van

bergend naar stroomvoerend Actie alien Voor 1 juni advies

Bestand ontwerpbesluit 07052015 docx

iv Planning planning aanlevering kaarten Bgr

I Wie I Wanneer 1Actie
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Aanleveren bestanden Wtr bij RWS RWS CIV 2 maart

WVb

Genereren kaarten Bgr concept RWS WVL door

Gxtorn bureau

9 maart

Controlc kaarten Bgf 16 maart

Bespreken nieuwe kaarten werkgroep
rivierbeheer i DGRW

RWS WVL 16 april

Kaarten Bgr i toclichting wijzigingcn
RvR Ban BS kortsluiten mot HBJZ

RWS RvR I HB3Z 21 april

Genereren kaarten Bgr definitief RWS WVL door

extern bureau

12 mei

Kaarten Bgr toelichting wijzigingen
RvR aan BS HBJZ

RWS WVL 12 mei

Verzoek wijziging kaarten Bgr aan BS RWS WVL 12 mei

Doorsturen verzoek wijziging Bgr aan

DGRW

BS z s m na 12

mei

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan

HBJZ

DGRW z s m na 12

mei

Voorbereidende werkzaamheden 12 mei 1HBJZ

juni
Publicatie wijziging Bgr Staatscourant

Helpdesk Water

1 juniHBJZ

Inwerkingtreding wijziging Bgr 1 juli

e Wijziging Barro

i Planning

Actie Wie Wanneer

Afspraken maken wie koart

Barro gaat bijwerken

WVL met DGRW Na 23 maart

Verzamelen GIS info RvR

maatregelen

RWS RvR WVL

RWS ON RWS CIV

Voor 1 juni

Aanleveren bestaande GIS info

bij DGRW

RWS WVL 1 juni

Aanleveren nieuwe GIS info bij
DGRW

RWS RvR 1 juni

Aanleveren toelichtende tekst

aan DGRW

RWS RvR 23 mei

Aanleveren GIS info RvR

maatregelen

RWS RvR WVL

RWS ON RWS CIV

23 juni

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

per 1 juli 2016

2 Wijzigingen 2016

a AMvB bijiagen Waterwet Cortenoever en IJsseldelta Zuid drie kaarten een per

project geconsolideerde plus wijziging bijiage IV Wtb Lent

i Planning aanpassen aan eerder toegezonden planning er is lets

misgegaan in laatste kolom ook ontbreekt planning wijziging Wtr
1 7 2016 Ook is per 1 7 2016 wijziging van de Wtr en BGR vereist

Actie Wie Start Gereed

Ontwerp amvb gereed
tekst opstellen
systeem i w tr checken

wijziging wet door lagere
regeling checken

procedure en planning checken

kaarten maken

4 mei 2015 22 juni 2015HBJZ

RWS RvR

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ 22juni 2015 6 juli 2015

DGRW

RWS CD

6 juli 2015HUF toets 17 augustus
2015
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afstemmen IPO VNG UvW DGRW 6 juli 2015 17 augustus
2015

Agenderen CEZIM DGRW 17 augustus
2015

Aanleveren CEZIM DGRW 8 September
2015

Advies CEZIM DGRW 8 September
2015

Behandeling CEZIM 16 September
2015

Aanleveren REZIM 22 September
2015

HBJZ

Behandeling REZIM 29 September
2015

Behandeling MR 2 oktober

2015

Voordracht 19 oktoberHBJZ

2015

Raad van State 26 oktober

2015

21 december

2015

Nader rapport en ontwerpbesluit

opstellen tekenboek gereed

HBJZ

DGRW

21 december

2015

18 januari
2016

Vaststeiling en pubiicatie HBJZ 18 januari 8 februari

2016 2016

brieven aan TK en EK

voorbereiden en laten

ondertekenen

8 februari 22 februariHBJZ

RWS RvR 2016

22 februari

2016

2016

29 februari

Kaarten naar DGRW 2016

Brieven aan TK en EK

verzenden

22 februari

2016

29 februari

2016

29 februari

DGRW 2016

7 maart 2016Aanieveren bij HBJZ

Nahang 7 maart 2016

8 februari

2016

7 maart 2016

18 aprii 2016

6 juni 2016

6 juni 2016

6 juni 2016

18 aprii 2016

2 mei 2016

30 juni 2016

Ontwerp opsteiien
tekenboek gereed maken

Ontwerp opsteiien

HBJZ

HBJZ

HBJZ

HBJZwetgevingstoets

Vaststeliing en

pubiicatie

Vaststeliing en

pubiicatie

inwerkingtreding 1 juli 2016

b Wijziging Waterregeling per 1 1 2016

i Pianning

Actie Wie Wanneer

Aanleveren autocad RWS RvR 23 juni
bestanden shape files bij
RWS regionale dienst

waterbeheerder

RWS regionaie dienst

waterbeheerder

22 juliDoorvoeren wijzigingen in

GPR van CIV

Verzoek wijziging kaarten

Wtr aan BS

RWS regionaie dienst 22 juli

Genereren kaarten Wtr RWS CIV door extern

bureau

12 augustus

concept

Controle kaarten Wtr RWS regionaie dienst

waterbeheerder RWS

19 augustus

RvR
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Genereren kaarten Wtr

definitief

RWS CIV door extern

bureau

26 augustus

Kaarten Wtr toelichting

wijzigingen RvR aan BS

kortsluiten met HBJZ

RWS RvR HBJZ 2 September

Kaarten Wtr toelichting

wijzigingen RvR aan BS

RWS RvR HBJZ 9 September

Doorsturen verzoek wijziging
Wtr aan DGRW

BS 16 September

Opdracht wijziging kaarten

Wtr aan HBJZ

DGRW 23 September

Voorbereidende

werkzaamheden

HBJZ 23 September

1 november

Pubiicatie wijziging Wtr

Staatscourant Heipdesk
Water

HBJZ 1 november

Update 6 5 15

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

Beste collega s

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

Een agenda en locatie voor het overleg volgen nog

Met vriendelijke groeten

1Q 2e

10 2e

nUKZe

10 2e

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

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

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

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

berichten

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

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

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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10 2eVan

Aan

HBJZ

10 2e rtfl 0 f2el DGRW [

] BSI r~ iQ 2e
fegj [CD i rlu 2e 1 fDON i1 CD^lOKZe

^hbjzCc

beslisnota wijziging Bgr beleidsregels grote rivieren 2015Onderwerp
Datum

Bijiagen

woensdag 20 mei 2015 14 39 01

beslisnota wliziaina Bar beleidsreaels arote rivieren 2015 docx

Graag jullie evt opmerkingen aanvullingen
Ik houd er met de i w tr bepaling rekening mee in het besluit dat de opdracht te laat

komt voor 1 juli I w tr wordt dag na dagtekening Stcrt Die zetten we in principe op 30

juni met de Sdu maar als het iater wordt aangeleverd wordt dat dus iater Daarmee

voorkomen we dat we 1 juli niet halen en opnieuw kunnen beginnen
Groeten io 2e

206096 0088



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Bestuurskern

Hoofddirectie Bestuurlijke er

Juridische Zaken

Afdeling WIR

Plesmanweg 1 6

DEN HAAG

Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

Contactpersoon

10 2e

Deslisnota fS
10 2eM 31 0

F 070 tt 2^

J minienm nl1 J 2e

wijziging van de Beieidsregels grote rivieren 2015
Datum

20 mei 2015

Kenmerk

IenM BSK 2015 101776

Inleiding
In verband met de ingebruikneming van een aantal maatregelen uit het

programma Ruimte voor de Rivier wordt met ingang van 1 juli een aantai

kaarten behorend bij de Waterreaeling aangepast de daartoe strekkende

wijzigingsregeling is reeds eerder door u vastgesteld en gepubliceerd

Op de kaarten bij de Waterregeling staan de gebiedsdelen en grenzen

aangeduid van de grote rivieren waar het beheer bij het Rijk RWS ligt
Het gaat met name om de rivierbedding
In dezG gebieden geldt een watervergunningplicht voor bepaalde

handelingen
Met het oog op de watervergunningverlening zijn in de Beieidsregels arote

rivieren gelijke kaarten als in de Waterregeling opgenomen Op die

kaarten staat aangeduid welke delen van het beheergebied het rivierbed

stroomvoerend zijn en welke delen waterbergend
Voor de stroomvoerende delen gelden zwaardere beperkingen voor

handelingen dan voor de waterbergende delen en worden vergunningen
eerder geweigerd dan wel voorzien van beperkingen en voorschriften om

de waterafvoer niet te belemmeren

De kaarten van de Beieidsregels grote rivieren Bgr dienen te worden

aangepast aan die kaarten van de Waterregeling die zijn gewijzigd in

verband met de maatregelen van Ruimte voor de Rivier

Daarnaast dienen kaarten van de Bgr te worden aangepast aan andere

wijzingen die de afgelopen jaren zijn verwerkt in de kaarten bij de

Waterregeling Daarmee zijn de Bgr weer up to date

De voorliggende wijziging van de Bgr voorziet in deze wijzigingen
De wijziging is van technische aard Deze volgen de eerdere wijzigingen
van de kaarten bij de Waterregeling Laatstbedoelde wijzigingen zijn

volgens RWS bestuurlijk afgestemd met de betrokken overheden

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent wordt u verzocht het wijzigingsbesluit en de toelichting te

ondertekenen

paraaf
DGRW AWV

paraaf
RWS

Pagina 1 van 3
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Beslistermijn
Een spoedige afhandeling is gewenst met het oog op inwerkingtreding per 1 juli as Omdat veel

tijd was gemoeid met de productie en validatie van de kaarten was het niet mogelijk deze

wijziging eerder aan u voor te leggen

Argumentatie

Tijdige aanpassing van de kaarten bij de Bgr is noodzakelijk om ongewenste ontwikkelingen in

het stroomvoerend deel van de grote rivieren het rivierbed te kunnen tegengaan

Kader

Zie svp de inleiding

Krachtenveld afstemming financiele en juridische implicaties communicatie

Zie svp ook de inleiding Er is sprake van een technische aanpassing die reeds in andere kaders

bestuurlijk is afgestemd op basis van onherroepelijke besluiten niet meer aan te vechten bij
de rechter Er zijn geen financiele of juridische implicaties anders dan de reeds beoogde In

extra communicatie wordt niet voorzien Er is geen relatie met de Omgevingswet

DE 10 2e

10 2e

Pagina 2 van 3
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Van

Aan

HBJZ

nOK2el h hbjz

Cc ■HBJZ PM2glO 2e

tit ZUObZOl ontwerpbesluit wijziging beleidsregels grote rivieren kan deze naar de toetspool

woensdag 20 mei 2015 11 17 21

10 2e BSK

Onderwerp
Datum

noK^e I jk ben akkoord nnet toezending aan de toetspool

Groet

cifoKzi

Van 10 2e ■ HBJZ

20 mei 2015 10 58

HBJZ

Verzonden
—

Aan l iQ 2e |J[ iO ^ |
BSK

OndenArerp 20052015 ontwerpbesluit wijziging beleidsregels grote rivieren kan deze naar de

toetspool

CC 10 2e I HBJZ

10 2^jkan deze naar de toetspool wat jou betreft Is afgestemd met RWS en intern

Spoedtoets is nodig m h o 1 juli i w tr Reden was late aanlevering kaarten RWS

Groet r iQ^
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10 2eVan

Aan

hbjz

10 2e [dig10 26 LfTVTNVf 1 0 f2S 1UM2ei

e IfCDI 10 2e

ll IDVre ll 10K2ej } BSK 10 2e fWVL 10 2e

RE Overleg wl]if^ffipi aarten Wtw Wtb Wtr etc agv KvdR
^

woensdag 20 mei 2015 17 21 14

fWVLICc

Onderwerp

Datum

I0 2e m i niet bruikbaar want verwarrend t o v de overzichtskaart van de bijiage

Groeten I0 2e

Van I iQ 2e I CD [mailtc io 2e Drws nl]
Verzonden woensdag 20 mei 2015 feTD3
Aan I0 2e | DONl

van nOK2ea^JlGpW r n0 2e |lrrmj 10 2e 10 2e

CC | I 1Q 2eQ| RV[^R [ 10 2e [10K2e [TOIIZe

WVL
^

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

10 2e HR17 QQ 2e I HBJZ 10 2e

DGRW

WVL I0 2e

Hoi

10 2eIn de e mail van

gebieden die nu zijn gewijzigd en het gebied dat hetzelfde is gebleven als in 2012 het

gebied rond Rotterdam is niet geiipdatet

vorige week zat ook een overzichtskaart met de

Is die bruikbaar

Met vriendelijke greet

10 2e

Van iQ 2e ] DON

Verzonden woensdag 20 mei 2015 15 45

KCD^^I
|g DGRW

CC II 1Q 2e |]rRVR 1URV T 10K2e 1Q 2e

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

t10W2e 10 2e I HBJZ10 2e
10W 10 2e DGRWilfcpy10 2e

DDr\

10 2e

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

overzichtskaart ex artikel 2 van de Beleidsregels

Die wordt nu niet aangepast zie ik

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

wijziging in 2012 had voor zover ik kan zien geen betrekking hierop

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het besluit is van toepassing op de waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

voor zover aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart

Bijiage ex artikel 2

206098 0090



OLE object Picture Device Independent Bitmap

Als ik naar deze afbeelding kijk valt mij voornamelijk de Noordwaard op als gebied waar

de Bgr niet van toepassing zou zijn terwijl die daar van wel van toepassing wordt

Wellicht is het een alternatief bovenstaande afbeelding te vervangen door blad 1 van de

kaartbijiagen zoals opgesteld door WVL Zie bijiage in pdf

Bestand Bgr voorblad pdf

Ander alternatief is bijiage ex artikel 2 Bgr niet te wijzigen dan kunnen verwijzingen
daarnaar in de toelichting geschrapt worden Daar heb ik in bijgevoegde besluittekst een

voorschot op genomen

Bestand ontwerpbesluit 13052015 opmCjoK^^ocx

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

de detailkaarten in opgenomen zouden moeten zijn Alleen een verwijzing naar

detailkaarten in de bijiage

Met vriendelijke groeten

1Q 2e I

10 2e

nQi 2e

I nOX2e ~|

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

Van [
Verzonden dinsdag 19 mei 2015 13 06

] CD10K2e

10 2e I DON I 1Q 2e |Aan ■ HBJZ I0 2e

7] [10 2e [ 1Q 2e y DGRV\^ | 1Q 2e | 10 2e

DGRW

CC BSK

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

RVR JUR l 10 2e |10 2e1Q 2e

Hoi 10 2e

In het document mijn opmerkingen bij de besluittekst

Bestand ontwerpbesluit Bgr 130520l^px^glpcx

Met vriendelijke greet

10 2e
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Van ■ HBJZ [|
Verzonden maandag 18 mei 2015 15 54

Aan | flQV2er |CDQN I0 2e

DGRW || I0 2e \iCDy \ ^
CC 1Q 2e ~T1fRVR 1lJR l 10 2e | 10 2e

Onderwerp RE Overleg wijz ging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

^minienm nl]10 2e 10 2e

10 2e [riQ 2e |
rvr R i\

lQ 2e I HBJZ
10 2e

DGRW I 10 2e

Afspraken van heden zie onderstaand bij de agendapunten

Volgende meeting donderdag 11 juni lO SOu Plesmanweg

—Oorspronkelijke afspraak
Van | I0 2e DON [| I0 2e @rws nl1
Verzonden dinsdag 12 mei 2015 15 15

Aan | I0 2e | DON | I0 2e \ HBJ ^

van iQ 2e dGRW iQ 2e ^ [CD Vogel
CD

^ ^

CC 1Q 2e irRVR 1URV I 10K2e |1Q 2e

HBJZ 1Q 2e10 2e

10 2efTAjRWTl

BSK

Onderwerp Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Tijd maandag 18 mei 2015 13 30 14 30 070 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm

Wenen

Locatie Den Haag Plesmanweg F02 40

Update 12 05 2015

Agenda

neemt per 1 7 2015 wetgevende taken io 2e over10 2e

1 Wijzigingen 2015

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

a

b Reparatie AMvB lenM wijziging Waterbesluit RvR maatregel Overdiep

Wtb Lent nieuwe ontwikkelingen in overleg RWS ON DGRW en gemeenteI

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

Wijziging Waterregeling

afgerond Vraag m b t overgangsrecht is zoals gebruikelijk opgenomen om

bestaande activiteiten niet plotseling vergunningplichtig te laten worden door

wijziging kaartbeeld maar pas bij eerstvolgende wijziging activiteit die op

zichzelf bezien grond voor een vergunningplicht vormt

c

d Wijziging Bgr

kaarten Rotterdam

ii toelichting op overige wijzigingen dan RvdR

Mi concept tekst zie bijlage
opdracht aan HBJZ dient 2 juni te zijn ontvangen m h o publicatie uiterlijk 15

juni

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

ivm kenbaarheidsvereiste kan anders leiden tot buiten toepassing laten in

een concreet geval

vraag of overgangsrecht nodig is voor gevallen waarin wijziging leidt tot

206098 0090



wijziging in bestaand regime met meer beperkingen van bergend naar

stroomvoerend Actie alien Voor 1 juni advies

Bestand ontwerpbesluit 07052015 docx

Planning planning aanlevering kaarten BgrIV

Actie Wie Wanneer

AanlGvcrcn bostandcn Wtr bij RWS WVL—RWS CIV 2 maart

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

Controlc kaarten Bgr—RWS WVL 16 maart

Beepfeken nleuwc kaarten werkgroep rlvierbehcor l DGRW RWS WVL 16 april
Kaarten Bgr toelichting wijzigingen RvR aan BS kortsluiten met HBJZ RWS RvR

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

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

Verzoek wijziging kaarten Bgr aan BS RWS WVL 12 mei

Doorsturen verzoek wijziging Bgr aan DGRW BS

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan HBJZ

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

Inwerkingtreding wijziging Bgr 1 juli

z s m na 12 mei

z s m na 12 meiDGRW

Wijziging Barroe

Planning

Actie Wie Wanneer

Afspraken maken wie kaart Barro gaat bijwerken WVL met DGRW—Na 23 maart—

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

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

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

23 juni

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

per 1 juli 2016

2 Wijzigingen 2016

AMvB bijiagen Waterwet Cortenoever en IJsseldelta Zuid drie kaarten een per

project geconsolideerde plus wijziging bijiage IV Wtb Lent

a

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

1 7 2016 wijziging van de Wtr en BGR vereist

I

Actie Wie Start Gereed

Ontwerp amvb gereed

tekst opstellen

systeem i w tr checken

wijziging wet door lagere regeling checken

206098 0090



procedure en planning checken

kaarten maken HBJZ

RWS RvR 4 mei 2015 22 juni 2015

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ 22 juni 2015 6juli2015
HUF toets DGRW RWS CD 6 juli 2015 17 augustus 2015

afstemmen IPO VNG UvW DGRW 6 juli 2015 17 augustus 2015

Agenderen CEZIM DGRW

Aanieveren CEZIM DGRW

Advies CEZIM DGRW

Behandeling CEZIM

Aanieveren REZIM HBJZ

Behandeling REZIM

Behandeling MR

Voordracht HBJZ

Raad van State

Nader rapport en ontwerpbesluit opstellen tekenboek gereed HBJZ DGRW 21

december 2015

Vaststelling en publicatie
brieven aan TK en EK voorbereiden en laten ondertekenen

17 augustus 2015

8 September 2015

8 September 2015

16 September 2015

22 September 2015

29 September 2015

2 oktober 2015

19 oktober 2015

26 oktober 2015 21 december 2015

18 januari 2016

HBJZ 18 januari 2016 8 februari 2016

Kaarten naar DGRW HBJZ

RWS RvR 8 februari 2016

22 februari 2016 22 februari 2016

29 februari 2016

Brieven aan TK en EK verzenden

Aanieveren bij HBJZ

DGRW 22 februari 2016

29 februari 2016 29 februari 2016

7 maart 2016

Nahang

Ontwerp opstellen tekenboek gereed maken

Ontwerp opstellen wetgevingstoets

Vaststelling en publicatie

Vaststelling en publicatie

HBJZ

HBJZ

HBJZ

206098 0090



HBJZ 7 maart 2016

8 februari 2016

7 maart 2016

18 april 2016

6juni2016 6juni2016

6 juni 2016

18 april 2016

2 mei 2016

30 juni 2016

inwerkingtreding 1 juli 2016

b Wijziging Waterregeling per 1 1 2016

Planning

Actie Wie Wanneer

Aanleveren autocad bestanden shape files bij RWS regionale dienst waterbeheerder

RWSRvR 23 juni
Doorvoeren wijzigingen in GPR van CIV RWS regionale dienst waterbeheerder 22

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

augustus
Genereren kaarten Wtr definitief

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

HBJZ 2 September
Kaarten Wtr toelichting wijzigingen RvR aan BS

September

Doorsturen verzoek wijziging Wtr aan DGRW

Opdracht wijziging kaarten Wtr aan HBJZ

Voorbereidende werkzaamheden HBJZ 23 September

RWS CIV door extern bureau 26 augustus

RWS RvR HBJZ 9

BS 16 September
DGRW 23 September

1 november

Publicatie wijziging Wtr Staatscourant Heipdesk Water HBJZ 1 november

Update 6 5 15

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

Beste collega s

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

mei

Een agenda en locatie voor het overleg volgen nog

Met vriendelijke groeten

nOHZe
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Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

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

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

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

berichten

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

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

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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f10H2e IfpomVan
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j
10 2qfnriT2el i HB17 10 2e

DGRW

1 frni Q0 f^iu 2e

K10 2e bDpw^^
I fO’fee URVR 1URV I0 2e]0 2e

a\ 10 2e

Cc B5K

RE Overleg w ijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

woensdag 20 mei 2015 15 45 08

ontwerpbesluit 13052015 ODfe1 P ^cx
Bar voorblad pdf

Onderwerp

Datum

Bijiagen

10 2e

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

overzichtskaart ex artikel 2 van de Beleidsregels

Die wordt nu niet aangepast zie ik

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

wijziging in 2012 had voor zover ik kan zien geen betrekking hierop

Artikei 2 Toepassingsbereik

Het besluit is van toepassing op de waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

voor zover aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart

Bijiage ex artikei 2

Ais ik naar deze afbeeiding kijk vait mij voornamelijk de Noordwaard op ais gebied waar

de Bgr niet van toepassing zou zijn terwiji die daarvan wel van toepassing wordt

Weiiicht is het een aiternatief bovenstaande afbeeiding te vervangen door biad 1 van de

kaartbijiagen zoais opgesteld door WVL Zie bijiage in pdf

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

voorschot op genomen

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

de detaiikaarten in opgenomen zouden moeten zijn Aiieen een verwijzing naar

detaiikaarten in de bijiage

Met vriendelijke groeten

10 2e
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Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

] CDVan [

Verzonden dinsdag 19 mei 2015 13 06

Aan |
HBJZ

DGRW

CC |l 1Q 2e KRVR JUR | 10K2e |i 0 2e

10K2e

I HBJZ noK2e KDONJ H
10 2e I 1Q 2e | DGRW || 1Q 2e ffCD

10 2e I DQNJ rri0 2e |
10 2e ^

10 2e

BSK

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Hoi 10 2e

In het document mijn opmerkingen bij de besluittekst

Bestand ontwerpbesluit Bgr 130520l^igg^ocx

Met vriendelijke groet

10 2e

Van HBJZ [|
Verzonden maandag 18 mei 2015 15 54

Aan | iQ 2e | DON I0 2e | DONJ I iQ 2e ] HBJZ

DGRVWJ io 2e ll CD

CC 1Q 2e ll RVROUR [ 10 2e hnv e^ pBSK
Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

I minienm ni110 2e 10 2e

1Q 2e h0 2e |

] CDDGRW [10 2e 10 2e

Afspraken van heden zie onderstaand bij de agendapunten

Volgende meeting donderdag 11 juni 10 30u Plesmanweg

—Oorspronkelijke afspraak—
Van I0 2e | DON [| I0 2e @rws ni]
Verzonden dinsdag 12 mei 2015 15 15

Aan | iQ 2e | pON | I0 2e \ HBJZ [
van PQ^ DGRW I0 2e 7]CD

HBJZ10K2e

DGRW 10 2e10 2e

CDl

CCi BSK

Onderwerp Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Tijd maandag 18 mei 2015 13 30 14 30 LTTC OliOO Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm

Wenen

Locatie Den Haag Plesmanweg F02 40

RVR JIJR |I I0 2e1Q 2e

Update 12 05 2015

Agenda

neemt per 1 7 2015 wetgevende taken i 2e over10X2e

1 Wijzigingen 2015

206099 0091



AMvB bijiagen Waterwet nahang en KB inwerkingtreding

nahang tot 18 6 loopt nog vanaf 1 juni kb voorbereiden HB3Z en delen

a

b Reparatie AMvB lenM wijziging Waterbesluit RvR maatregel Overdiep

Wtb Lent nieuwe ontwikkelingen in overleg RWS ON DGRW en gemeente

Nijmegen
wordt meegenomen bij wijziging 2016 lox^e checkt st v z

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

bestaande activiteiten niet plotseling vergunningplichtig te laten worden door

wijziging kaartbeeld maar pas bij eerstvolgende wijziging activiteit die op

zichzelf bezien grond voor een vergunningplicht vormt

c

d Wijziging Bgr

kaarten RotterdamI

ii toelichting op overige wijzigingen dan RvdR

concept tekst zie bijiage

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

juni

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

ivm kenbaarheidsvereiste kan anders leiden tot buiten toepassing iaten in

een concreet geval

vraag of overgangsrecht nodig is voor gevallen waarin wijziging leidt tot

wijziging in bestaand regime met meer beperkingen van bergend naar

stroomvoerend Actie alien Voor 1 juni advies

Ml

Bestand ontwerpbesluit 07052015 docx

iv Planning planning aanlevering kaarten Bgr

Actie Wie Wanneer

Aanlcvcrcn bestandcn Wtr bij RWS WVL—RWS CIV 2 maart

GGnorGron kaarten Bgr concept—RWS WVL door extern bureau — 9 maart

Controlc kaarten Bgr—RWS WVL 16 maart

Beoprekon nieuwe kaarten workgroep riviorbehcGr l DGRW RWS WVL 16 april
Kaarten BgM toelichting wijzigingen RvR aan BS kortsluiten met HBJZ RWS RvR l

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

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

Ver zoek wijziging kaarten Bgr aan BS RWS WVL 12 mei

Doorsturen verzoek wijziging Bgr aan DGRW BS

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan HBJZ

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

Inwerkingtreding wijziging Bgr 1 juli

z s m na 12 mei

z s m na 12 meiDGRW

Wijziging Barroe

Planning

Actie Wie Wanneer

Afspraken maken wie kaart Barro gaat bijworken WVL met DGRW—Na 23 maart

206099 0091



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

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

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

23 juni

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

per 1 juli 2016

2 Wijzigingen 2016

AMvB bijiagen Waterwet Cortenoever en IJsseldelta Zuid drie kaarten een per

project geconsolideerde plus wijziging bijiage IV Wtb Lent

a

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

1 7 2016 wijziging van de Wtr en BGR vereist

I

Actie Wie Start Gereed

Ontwerp amvb gereed

tekst opstellen

systeem i w tr checken

wijziging wet door lagere regeling checken

procedure en planning checken

kaarten maken HBJZ

RWS RvR 4 mei 2015 22 juni 2015

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ 22 juni 2015 6 juli 2015

HUF toets DGRW RWS CD 6 juli 2015 17 augustus 2015

afstemmen IPO VNG UvW DGRW 6 juli 2015 17 augustus 2015

17 augustus 2015

8 September 2015

8 September 2015

16 September 2015

22 September 2015

29 September 2015

2 oktober 2015

19 oktober 2015

26 oktober 2015 21 december 2015

Nader rapport en ontwerpbesluit opstellen tekenboek gereed HBJZ DGRW 21

december 2015

Vaststelling en publicatie
brieven aan TK en EK voorbereiden en laten ondertekenen

Agenderen CEZIM DGRW

Aanleveren CEZIM DGRW

Advies CEZIM DGRW

Behandeling CEZIM

Aanleveren REZIM HBJZ

Behandeling REZIM

Behandeling MR

Voordracht HBJZ

Raad van State

18 januari 2016

HBJZ 18 januari 2016 8 februari 2016

Kaarten naar DGRW HBJZ

RWS RvR 8 februari 2016

206099 0091



22 februari 2016 22 februari 2016

29 februari 2016

Brieven aan TK en EK verzenden

Aanleveren bij HBJZ

DGRW 22 februari 2016

29 februari 2016 29 februari 2016

7 maart 2016

Nahang

Ontwerp opstellen tekenboek gereed tnaken

Ontwerp opstellen wetgevingstoets

Vaststelling en publicatie

Vaststelling en publicatie

HBJZ

HBJZ

HBJZ

HBJZ 7 maart 2016

8 februari 2016

7 maart 2016

18 april 2016

6juni2016 6juni2016

6 juni 2016

18 april 2016

2 mei 2016

30 juni 2016

inwerkingtreding 1 juli 2016

b Wijziging Waterregeling per 1 1 2016

Planning

Actie Wie Wanneer

Aanleveren autocad bestanden shape files bij RWS regionale dienst waterbeheerder

RWS RvR

Doorvoeren wijzigingen in GPR van CIV RWS regionale dienst waterbeheerder 22

23 juni

juli

Verzoek wijziging kaarten Wtr aan BS RWS regionale dienst 22 juli

206099 0091



Genereren kaarten Wtr concept RWS CIV door extern bureau 12 augustus
Controle kaarten Wtr RWS regionale dienst waterbeheerder RWS RvR 19

augustus
Genereren kaarten Wtr definitief

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

HBJZ 2 September
Kaarten Wtr toelichting wijzigingen RvR aan BS

September

Doorsturen verzoek wijziging Wtr aan DGRW

Opdracht wijziging kaarten Wtr aan HBJZ

Voorbereidende werkzaamheden HBJZ 23 September

RWS CIV door extern bureau 26 augustus

RWS RvR HBJZ 9

BS 16 September
DGRW 23 September

1 november

Publicatie wijziging Wtr Staatscourant Helpdesk Water HBJZ 1 november

Update 6 5 15

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

Beste collega s

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

mei

Een agenda en locatie voor het overleg volgen nog

Met vriendelijke groeten

10 2e

10 {2e

f10i 2e^

Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

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

toegezonden wordt u verzocbt dat aan ds afeendsr te melden eri bet bericht te verwljderen De Staat aativaardt geen

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

berichten

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

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

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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I 1P 2eiuai^ hbjzVan

Aan ] HBJZ^10U2^|nTiTafinON’l
^JBSK L

aO 2e

I liLi 2e ~lfRVR JURV|f1U 2elO 2e

RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

woensdag 20 mei 2015 18 25 21

wliziaina beleidsreaels arote rivieren 2015 ruimte voor de rivier technische aanpassinaen f2 l

1 fCDl |irro¥2S7Pfi’t ^Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen

HafiOKS^J lQ 2e

Ik heb even naar het wijzigingsbesluit voor de Bgr gekeken In de bijiage treffen jullie

mijn tekstvoorstellen en ook nog een paar vragen voor jullie geel gearceerd Ik heb

vooral voor de toelichting tekstvoorstellen gedaan

Verder heb Ik nog twee aandachtspunten

Een wijziging van de overzichtskaart is m i nodig Kun jij hiervoor een

kaart aanieveren

We hadden het maandag over de noodzaak om overgangsrecht op te nemen

Overgangsrecht is m i nodig als met de kaarten die onderdeel zijn van het

wijzigingsbesluit het regime wordt gewijzigd dus van stroomvoerend naar bergend of

van bergend naar stroomvoerend RWS 1 | heeft gisteren aangegeven dat er

geen sprake is van een regimewijziging Opnemen van overgangsrecht is dus niet nodig

Groetenjl5S2^

Van HBJZ

Verzonden woensdag 20 mei 2015 17 44

Aan | iQ 2e ] DON

C10 {2e

10 2eCD I I0 2e \ HBJZ

DGRW

10 2e

ICDDGRW 10 2e10 {2e

CC iQ 2e ||fRVR JURUlW 2e |lQK2e

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

BSK

10 2e
^

De vigerende tekst van artikel 2 is de onderstaande Hier gaan we van uit bij de

wijziging waarwe nu aan werken

Ik heb geen overzichtskaart gehad behalve die ik als printscreen toezond aan I iQ 2e

en jullie in de mail van zojuist maar dat is niet een overzichtskaart die vergelijkbaar is

met die van 2006 zie bijgaande pdf Stcrt 2006 133

Als het de bedoeling is de overzichtskaart te wijzigen die in de ongenummerde bijiage
bij de eerste vaststelling van de Bgr is opgenomen 2006 zie bijgaand pdf bestand dan

graag asap kaart aanieveren

Die kaart geeft het toepassingsgebied aan van de Bgr

Bij een bijgaande wijziging uit 2009 zijn de detailkaarten ingevoegd Bij de bijgaande

wijziging van 2011 zijn bijiagen 1 en 2 gecreeerd

Dus graag zsm bericht of de overzichtskaart moet worden gewijzigd of niet dan passen

we dat nog aan

Groet

206100 0092



10 2e

Artikel 2 Toepassingsbereik

1 De ailikelen 3 tot en met 7 zijn van toepassing op de waterstaatswerken in beheer bij het

Rijk voor zover aangegeven op de in bijiage 1 bij dit besluit opgenomen overzichtskaart en

detaiikaarten

2 De artikeien 3 tot en met 7 zijn niet van toepassing op de in bijiage 2 bij dit besluit

aangew ezen activiteiten of locaties

Bestand Beieidsregeis grote rivieren[l] rtf Bestand Stcrt 2006 133 pl9

SC75902[l] pdf Bestand stcrt 2009 18976[l] pdf Bestand stcrt

2011 12692[l] pdf

Van iQ 2e DON [[
Verzonden woensdag 20 mei 2015 15 45

Aan f

]@rws ni]10 2e

] CD

n 0 2e I »1 Q 2e | DGRW f

HBJZ ] HBJZ10 2e10 2e 10 2e

iCDj 10 {2e DGRW10 2e

RVR JUR K10K2e Ii0 f2e

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

CC 1Q 2e ^BSK

10 2e

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

overzichtskaart ex artikei 2 van de Beleidsregels

Die wordt nu niet aangepast zie ik

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

wijziging in 2012 had voor zover ik kan zien geen betrekking hierop

Artikei 2 Toepassingsbereik

Het besluit is van toepassing op de waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

voor zover aangegeven op de bij dit besiuit behorende overzichtskaart

Bijiage ex artikei 2

OLE object Picture Device Independent Bitmap

Ais ik naar deze afbeeiding kijk vait mij voornamelijk de Noordwaard op ais gebied waar

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

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

kaartbijiagen zoais opgesteld door WVL Zie bijiage in pdf

Bestand Bgr voorbiad pdf

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

voorschot op genomen

Bestand ontwerpbesluit 13052015 opm ^@ ^ocx

206100 0092



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

de detailkaarten in opgenomen zouden moeten zijn Alleen een verwijzing naar

detailkaarten in de bijiage

Met vriendelijke groeten

1Q 2e I

10 2e

’\Q i2e

Water Wegen Werken Rijirawaterstaat

] CD

Verzonden dinsdaq 19 mei 2015 13 Q6

Aan ^
hBJZ

DGRW

Van [ 10 2e

f HBJZ 10 2e inxyti n
I0 2e pQX2^ DGRW II li 0 2e I CD

lQ 2e 10 2e I DON I 1Q 2^ n
■

10 2e ^

CC BSK

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

1Q 2e || RVR JUR 10 2e |10 2e

Hoi| 10 2e t

In bet document mijn opmerkingen bij de besluittekst

Bestand ontwerpbesluit Bgr 13052015l®adocx

Met vriendelijke greet

10 2e

10 2e
^minienm nl]HBJZ [[

Verzonden maandag 18 mei 2015 15 54

Aan I io 2e ^ DON | io 2e fPONV | io 2e ^ HBJZ | io 2e

DGRVV^Hi0K2ePnl CD ^
CC 1Q 2e l RVR IUR

Onderwerp RE Overleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Van 10 2e

1Q 2e itcdDGRW I 10 2e

BSK

Afspraken van heden zie onderstaand bij de agendapunten

Volgende meeting donderdag 11 juni 10 30u Plesmanweg

—Oorspronkelijke afspraak—
Van I0 2e DON [I I0 2e Prws nl]
Verzonden dinsdag 12 mei 2015 15 15 r

Aan I I0 2e | DON | I0 2e \ HBJZ I0 2e HBJZ I0 2e
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ftcD 10 2e
van {[MU] DGRW DGRWt10 2e 10 2e

cd

^CRVR JUR l 10K2e [10 2e^

Onderwerp Uverleg wijziging kaarten Wtw Wtb Wtr etc agv RvdR

Tijd maandag 18 mei 2015 13 30 14 30 LrTC 01 00 Amsterdann Berlijn Bern Rome Stockholm

Wenen

Locatie Den Haag Plesmanweg F02 40

CC BSK1Q 2e

Update 12 05 2015

Agenda

neemt per 1 7 2015 wetgevende taken |Ji^K2e Jover10 2e

1 Wijzigingen 2015

AMvB bijiagen Waterwet nahang en KB inwerkingtreding
nahang tot 18 6 loopt nog vanaf 1 juni kb voorbereiden HB3Z en delen

a

b Reparatie AMvB lenM wijziging Waterbesluit RvR maatregel Overdiep

Wtb Lent nieuwe ontwikkelingen in overleg RWS ON DGRW en gemeenteI

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

Wijziging Waterregeling

afgerond Vraag m b t overgangsrecht is zoals gebruikelijk opgenomen om

bestaande activiteiten niet plotseling vergunningplichtig te laten worden door

wijziging kaartbeeld maar pas bij eerstvolgende wijziging activiteit die op

zichzelf bezien grond voor een vergunningplicht vormt

c

d Wijziging Bgr

kaarten Rotterdam

toelichting op overige wijzigingen dan RvdRII

iii concept tekst zie bijlage
opdracht aan HBJZ dient 2 juni te zijn ontvangen m h o publicatie uiterlijk 15

juni

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

ivm kenbaarheidsvereiste kan anders leiden tot buiten toepassing laten in

een concreet geval
vraag of overgangsrecht nodig is voor gevallen waarin wijziging leidt tot

wijziging in bestaand regime met meer beperkingen van bergend naar

stroomvoerend Actie alien Voor 1 juni advies

Bestand ontwerpbesluit 07052015 docx

iv Planning planning aanlevering kaarten Bgr

Actie Wie Wanneer

Aanlcvcrcn bCGtandcn Wtr bij RWS WVL—RWS CIV 2 maart

Gonororon kaarten Bgr concept—RWS WVL door oxtOfR bweaa —0 maart

ControlG kaarten Bgr—RWS WVL 16 maart

Bcsprckcn nieuwe kaarten wcrkgrocp riviorbchccr i DGRW RWS WVL 16 april

Kaarten Bgr toelichting wijzigingen RvR aan BS kortsluitcn met HBJZ RWS RvR 4

HBJZ 21 opril
Genereren kaarten Bgr definitief RWS WVL door extern bureau 12 mei

206100 0092



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

Verzoek wijziging kaarten Bgr aan BS RWS WVL 12 mei

Doorsturen verzoek wijziging Bgr aan DGRW

Opdracht wijziging kaarten Bgr aan HBJZ

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

Inwerkingtreding wijziging Bgr

BS z s m na 12 mei

z s m na 12 meiDGRW

HBJZ ljuni

1 juli

Wijziging Barroe

PlanningI

Actie Wie Wanneer

Afcpraken maken wie kaart Barro gaat bijwGrken WVL mot DGRW—Na 23 maart—

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

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

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

23 juni

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

per 1 juli 2016

2 Wijzigingen 2016

AMvB bijiagen Waterwet Cortenoever en IJsseldelta Zuid drie kaarten een per

project geconsolideerde plus wijziging bijiage IV Wtb Lent

a

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

1 7 2016 wijziging van de Wtr en BGR vereist

Actie Wie Start Gereed

Ontwerp amvb gereed

tekst opstellen

systeem Lw tr checken

wijziging wet door lagere regeling checken

procedure en planning checken

kaarten maken HBJZ

RWS RvR 4 mei 2015 22 juni 2015

Wetgevingstoets HBJZ HBJZ 22 juni 2015 6 juli 2015

HUF toets DGRW RWS CD 6 juli 2015 17 augustus 2015

afstemmen IPO VNG UvW DGRW 6 juli 2015 17 augustus 2015

17 augustus 2015

8 September 2015

8 September 2015

Agenderen CEZIM DGRW

Aanleveren CEZIM DGRW

Advies CEZIM DGRW
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Behandeling CEZIM

Aanleveren REZIM HBJZ

Behandeling REZIM

Behandeling MR

Voordracht HBJZ

Raad van State

Nader rapport en ontwerpbesluit opstellen tekenboek gereed HBJZ DGRW 21

december 2015 18 januari 2016

Vaststelling en publicatie HBJZ 18 januari 2016 8 februari 2016

brieven aan TK en EK voorbereiden en laten ondertekenen

16 September 2015

22 September 2015

29 September 2015

2 oktober 2015

19 oktober 2015

26 oktober 2015 21 december 2015

Kaarten naar DGRW HBJZ

RWS RvR 8 februari 2016

22 februari 2016 22 februari 2016

29 februari 2016

Brieven aan TK en EK verzenden

Aanleveren bij HBJZ

DGRW 22 februari 2016

29 februari 2016 29 februari 2016

7 maart 2016

Nahang

Ontwerp opstellen tekenboek gereed maken

Ontwerp opstellen wetgevingstoets

Vaststelling en publicatie

Vaststelling en publicatie

HBJZ

HBJZ

HBJZ

HBJZ 7 maart 2016

8 februari 2016

7 maart 2016

18 april 2016

6juni2016 6juni2016

6 juni 2016

18 april 2016

2 mei 2016
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30 juni 2016

inwerkingtreding 1 juli 2016

b Wijziging Waterregeling per 1 1 2016

Planning

Actie Wie Wanneer

Aanleveren autocad bestanden shape files bij RWS regionale dienst waterbeheerder

RWSRvR 23 juni
Doorvoeren wijzigingen in GPR van CIV RWS regionale dienst waterbeheerder 22

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

augustus
Genereren kaarten Wtr definitief

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

HBJZ 2 September
Kaarten Wtr toelichting wijzigingen RvR aan BS

September
Doorsturen verzoek wijziging Wtr aan DGRW

Opdracht wijziging kaarten Wtr aan HBJZ

Voorbereidende werkzaamheden HBJZ 23 September

RWS CIV door extern bureau 26 augustus

RWS RvR h HBJZ 9

BS 16 September
DGRW 23 September

1 november

Publicatie wijziging Wtr Staatscourant Helpdesk Water HBJZ 1 november

Update 6 5 15

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

Beste collega s

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

mei

Een agenda en locatie voor het overleg volgen nog

Met vriendelijke groeten

10X2e I

10 2e

ti uic^e

10 2e
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Water Wegen Werken Rijkswaterstaat

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

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

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

berichten

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

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

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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10 2eVan

Aan

hbjz

HBJZ tOetSDOOl
’

10 2e | HBJZ rrC0r2e 10K2ei BSK

TRIM Records wijziging beleidsregels grote rivieren 2015 svp spoedtoets

woensdag 20 mei 2015 11 24 08

toetsDoolformujier wiiziaina Bor 2015 DOCX

Cc

Onderwerp
Datum

Bijiagen
togtspoolformuNgr wiiziciino Bor 2015 trS

wiiziQiriQ beleiclsreaeis grote rivieren 2015 ruimte voor de riviertechntsche aanpassinaen DOCX

wiizicinc beleidsregels arote rivlefen 2015 ruimte voor de rivier technische aahPassinden trS

HoogPrioriteit

Beste collega
Gaame spoedtoets op bijgaande wijziging van de beleidsregels grote rivieren 2015l|0 21gK^^ is akkoord

1Q 2e heeft inhoudelijke controle gedaan
Groet

10 2e

■ TRIM Recordinformatie

Recordnummer lENM BSK 2015 101749

Titel toetspoolformulier wijziging Bgr 2015

■ TRIM Recordinformatie ■

Recordnummer IENM BSK 2015 101689

Titel wijziging beleidsregels grote rivieren 2015 ruimte voor de rivier technische aanpassingen

206101 0093



IENM BSK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2013

FORMULIER I en M REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van

nr IENM BSK 2015 158048 tot wijziging van de Beleidsregels grots rivieren

aanpassingen Ruimte voor de Rivier en technische aanpassingen
2015

Telefoon 06 I0 2e

10 2e |
10 2e

KIWI nummer

Keten ID

6236

Naam opsteller

Datum verzending 20 mei 2015

Eindtoets^ a Tussentoets^ a Spoedtoets^ XAangeboden als

Motivering indien

a Tussentoets

Kaarten zijn eerste op 13 mei aangeleverd Wijziging most 1 Juli 2015 van

kracht worden

b Spoed

Wie^ heeft de aangeboden
toetszaak kwalitatief beoordeeid

voor aanbieding toetszaak aan

toetspool

1| 10 2e |

BIjzonderheden nee

2 Registratie toetszaak en afronding [in te vuiien door secretariaat Toetspool iaatste punt door

toetser]

Nummer toetszaak

Naam toetser

Datum uitvoering toets

Datum afronding toetsing
Wel geen^ akkoord toetser en bij

geen akkoord reden aangeven

T 2014

3 Algemene opmerkingen bij uitvoering van de toets [in te vullen door de toetser]

^
Toets vindt plaats binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder 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 wei tijdig

contact zijn opgenomen met een van de toetspoolcodrdinatoren
^

Afdelingshoofd dan wel ervaren wetgevingsjurist binnen de sector afdeling van de opsteller
^
Doorhalen wat niet van toepassing is

IENM BSK 2012 83817 1

206101 0093



IENM BSK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2013

Algemene opmerkingen
over de toetszaak dan wel

opmerkingen van algemene aard

en leerpunten voor HBJZ

Apart document met opmerkingen
w o aantekeningen in getoetst
stuk aangehecht

Ja Nee

Bijzonderheden

4 Beoordeling [in te vullen door de toetserj

De toetser kijkt in elk geval naar de volgende punten

Hoger recht Evt opmerkingen

Grondwet Statuut

EG EU recht

Verdragen

Wetgevingskwaliteit en

vtfetgevingstechniek

Evt opmerkingen

Grondslag en delegatie

Integraal afwegingskader marginale
toets of de zeven centrale vragen in de

context van de regeiing voidoende en

herkenbaar beantwoord zijn in de

toeiichting Zie www naarhetiak ni

Afstemming andere regels aigemene
wetten bv Awb 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

Comptabiiiteitswet 2001 met Aigemene
Rekenkamer

Gebruik uitzonderingsgrond WM

systeem zo ja weike Zie

http intranet minienm ni Ondersteunina

Juridisch Wetaevinasaanaeiegenheden V

aste Verandermomenten

Voorhang nahang verplichting

Notificatitle Evt opmerkingen
Notificatie o b v algemene of

bijzondere richtlijn of verdrag

bijv technische voorschriften o b v RL

98 34 EG 98 48 EG Securitei RL

2006 123 dienstenrichtiijn en WTO of

Staatssteun

iENM BSK 2012 83817 2
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IENM BSK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2013

Toelichting Evt optnerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handleiding

schrijven algemeen deel toelichting
Resultaten toetsen afstemming

Transponeringstabei bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht
Resultaten notificatie

IENM BSK 2012 83817 3
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IENM BSK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2013

FORMULIER I en M REGELGEVINGSTOETS

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

Toetspool]

Naam ontwerpregelgeving Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van

nr IENM BSK 2015 158048 tot wijziging van de Beleidsregels grots rivieren

aanpassingen Ruimte voor de Rivier en technische aanpassingen
2015

Telefoon 06 i0 2e

r^ 10 2e
10 2e1 2e

KIWI nummer

Keten ID

6236

Naam opsteller

Datum verzending 20 mei 2015

Eindtoets^ a Tussentoets^ a Spoedtoets^ XAangeboden als

Motivering indien

a Tussentoets

Kaarten zijn eerste op 13 mei aangeleverd Wijziging most 1 Juli 2015 van

kracht worden

b Spoed

Wie^ heeft de aangeboden
toetszaak kwalitatief beoordeeid

voor aanbieding toetszaak aan

toetspool

1| 10 2e |

BIjzonderheden nee

2 Registratie toetszaak en afronding [in te vuiien door secretariaat Toetspool iaatste punt door

toetser]

Nummer toetszaak

Naam toetser

Datum uitvoering toets

Datum afronding toetsing
Wel geen^ akkoord toetser en bij

geen akkoord reden aangeven

T 2014

3 Algemene opmerkingen bij uitvoering van de toets [in te vullen door de toetser]

^
Toets vindt plaats binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanbieding onder 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 wei tijdig

contact zijn opgenomen met een van de toetspoolcodrdinatoren
^

Afdelingshoofd dan wel ervaren wetgevingsjurist binnen de sector afdeling van de opsteller
^
Doorhalen wat niet van toepassing is

IENM BSK 2012 83817 1
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IENM BSK 2012 83817 TOETSPOOLFORMULIER versie juli 2013

Algemene opmerkingen
over de toetszaak dan wel

opmerkingen van algemene aard

en leerpunten voor HBJZ

Apart document met opmerkingen
w o aantekeningen in getoetst
stuk aangehecht

Ja Nee

Bijzonderheden

4 Beoordeling [in te vullen door de toetserj

De toetser kijkt in elk geval naar de volgende punten

Hoger recht Evt opmerkingen

Grondwet Statuut

EG EU recht

Verdragen

Wetgevingskwaliteit en

vtfetgevingstechniek

Evt opmerkingen

Grondslag en delegatie

Integraal afwegingskader marginale
toets of de zeven centrale vragen in de

context van de regeiing voidoende en

herkenbaar beantwoord zijn in de

toeiichting Zie www naarhetiak ni

Afstemming andere regels aigemene
wetten bv Awb 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

Comptabiiiteitswet 2001 met Aigemene
Rekenkamer

Gebruik uitzonderingsgrond WM

systeem zo ja weike Zie

http intranet minienm ni Ondersteunina

Juridisch Wetaevinasaanaeiegenheden V

aste Verandermomenten

Voorhang nahang verplichting

Notificatitle Evt opmerkingen
Notificatie o b v algemene of

bijzondere richtlijn of verdrag

bijv technische voorschriften o b v RL

98 34 EG 98 48 EG Securitei RL

2006 123 dienstenrichtiijn en WTO of

Staatssteun

iENM BSK 2012 83817 2
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Toelichting Evt optnerkingen

Transparantie

Opbouw cf Ar en HBJZ handleiding

schrijven algemeen deel toelichting
Resultaten toetsen afstemming

Transponeringstabei bij

implementatie

Uitzondering op WM systeem

toegelicht
Resultaten notificatie

IENM BSK 2012 83817 3
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10 2eVan

Aan

hbjz

f10»2efrtr[T2eiisj HBJZ

] HBJZCc ^BSK | T2e

Onderwerp
Datum

Bijiagen

wijzigmg beleidsregels grote rivieren 2015 ruimte voor de rivier technische aanpassingen

woensdag 20 mei 2015 11 43 28

wliziaina beleidsreaels arote rivieren 2015 ruimte voor de rivier technische aanpassinaen docx

zie geel gemarkeerde laatste wijzigingen Ik heb geen zin in opnieuw last

minute gestress en risico dat we 1 juli niet halen omdat RWS en DGRW weer niet

opschieten met afhandelen verzoek aan HBJZ medeparafen vragen idem

I w tr zetten we daarom wat mij betreft niet op 1 juli maar dag na dagtekening
Publicatie zetten we bij Sdu in principe op 30 juni dan wordt i w tr 1 juli Als 30 juni
niet lukt door de trage afhandeling en medeparafen wordt het de dag na dagtekening

ergens begin juli

GroetniMen

10 2e
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Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

HBJZ

10 2e HBJZ pnsz^ 0 2e | BSK

FW Verzoektot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivierer

vrijdag 22 mei 2015 17 07 13

Kaartblad 034 Berasche Maas ndf

ontwerobesluit 13052015 docx

| io 2e [[ io 2e | daar is het verzoek voor de beleidsregels grote rivieren

Greet

d fTO2^

DGRWVan

Verzonden vrijdag 22 mei 2015 16 56

Aan l lQ 2e 1J | l0 2e | | HBJZ

CC | 10 2e ^t1Q 2e DGRW^
Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

10 2e

] DGRW10 2e BSK10 2e

Beste ^^

Namens^ioK2e | verzoek ikje om kaarten te wijzigen bij de beleidsregels grote rivieren

conform onderstaand verzoek van RWS

Dank
10 2e

Van [
Verzonden vrildag 22 mei 2015 16 38

DGRW

Onderwerp FW Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

1 BSK10K2e

Aan 10 2e

| 10 2e l

Zoals net besproken de vraag of jij dit even check en doorgeleidt naar FIBJZ

gr |lOX2e

Van io 2e | BS [[
Verzpnden vriidan 22 mpi 2015 12 01

BSK

] 9 rws nl]10 2e

10 2eAan

CC I I0 2e 1 BS

Onderwerp Verzoek tot wijziging van de kaarten behorende bij de beleidsregels grote rivieren

Beste jio 2et

Hierbij bieden wij je de geactualiseerde versie van de kaarten de digitale bestanden zijn

separaat verstuurd aan HBJZ behorende bij de beleidsregels grote rivieren aan samen met de

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 versies van de kaarten van het Waterbesluit WB en

de Waterregeling WR die gaan gelden op 1 juli 2015 Dit betekent dat nu tussen deze kaarten

geen verschillen meer zitten

Ruimte voor de rivier

De grootste 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

In verband met Ruimte voor de Rivier wordt de overzichtskaart en een achttal detailkaarten van

de Beleidsregels grote rivieren vervangen kaartnummers 034 Bergsche Maas 2 035

Brabantse Biesbosch 1 060 Nieuwe Merwede 051 Waal 2 058 Waal 9 085 IJssel 1 097 IJssel

206103 0095



13 en 098 IJssel 14

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

Overige aanpassingen
Door de aanpassing van de kaarten van de BGR aan de nieuwe kaarten die behoren bij de

Waterregeling zijn wijzigingen opgetreden Daar waar gebieden aan de BGR zijn toegevoegd is

in overleg met de RWS rivierbeheerders het regime vastgesteld stroomvoerend dan we

bergend
Daarnaast zijn de kaarten aangepast aan de recente kaarten van het Waterbesluit die

betrekking hebben op de zogenoemde vrijstellingsgebieden Op verzoek van HBJZ zijn de

kaarten die betrekking hebben op het havengebied bij Rotterdam niet geactualiseerd Dit

betreft de kaarten 78 79 80 81 82 83 en 84

Daarnaast zijn technische aanpassingen verbeteringen van lijnen op de kaart uitgevoerd die

de kwaliteit van de kaarten ten behoeve van de digitale ontsluiting verbeteren

Het proces tot nu toe

De kaarten van de BGR zijn aangepast aan de kaarten van de Waterregeling en Waterbesluit

versie 1 juli 2015 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
De toelichtende tekst bij de wijzigingen is gecontroleerd door de juristen van de corporate
dienst

Het proces voor het vervolg
Er is nog geen proces voor het vaststellen van de wijziging van de kaarten van de BGR Daarom

wordt in overleg met BS DGRW en HBJZ voorgesteld om de procedure die is opgesteld voor

de kaarten van de Waterregeling deze keer ook toe te passen voor het vaststellen van de BGR

Daarom wil ik je vragen de wijzigingen na goedkeuring door te sturen naar HBJZ die voor

formele afhandeling M Staatscourant zorgt

Met vriendelijke groet

tl0 2ej
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