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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 

Voorgeschiedenis 
N.v.t. 
 
Essentie / samenvatting 
In verband met de nieuwe Waterwet moet alle provinciale regelgeving op het terrein van 
water worden aangepast.  In verband met een gelijktijdige wijziging van de Waterschapswet 
moeten tevens de reglementen voor de waterschappen op het onderdeel van het toezicht 
worden aangepast. 
Dit statenvoorstel voorziet hierin. 
In het kader van de inspraak zijn met betrekking tot vier van de acht ontwerpbesluiten 
zienswijzen binnengekomen. Die zienswijzen zijn slechts op een enkel onderdeel 
gehonoreerd. Die aanpassingen zijn van ondergeschikte aard. De vier commentaarnota’s  zijn 
opgenomen in het statenvoorstel.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Elk waterschap en ook de provincie zelf beschikt over één integrale waterverordening 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Geen. Er zijn weinig zienswijzen binnengekomen. Ook de waterschappen hebben op een 
enkele detailpunt na ingestemd met de stukken. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
N.v.t. 
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Voorgesteld wordt de besluiten (mede) vast te stellen overeenkomstig de ontwerpbesluiten.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerpbesluit 1 

Besluit van provinciale staten van Utrecht tot algehele herziening van de regelgeving voor de 
provincie Utrecht met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening provincie Utrecht 2009). 
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Overwegende dat het in verband met de nieuwe Waterwet noodzakelijk is de regelgeving voor de 
provincie Utrecht met betrekking tot het waterbeheer geheel te herzien;  
 
Gelet op de artikelen 3.2, tweede lid, en 4.5 van de Waterwet en artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Besluiten: 
 
vast te stellen de volgende verordening: 
 

WATERVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2009 
 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
 
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Utrecht; 
lijst A: de als bijlagen 1 en 3 bij deze verordening behorende lijst onderscheidenlijk kaart van 
vaarwegen in beheer bij de provincie; 
lijst B: de als bijlagen 2 en 4 bij deze verordening behorende lijst onderscheidenlijk kaart van binnen 
de provincie gelegen vaarwegen in beheer bij andere overheidslichamen, het Rijk uitgezonderd, en 
onder toezicht van de provincie; 
minimaal benodigde vaarwegdiepte: diepte afgeleid van de diepgang van het maatgevende schip 
vermeerderd met de benodigde kielspeling;
minister: minister van Verkeer en Waterstaat; 
pompcapaciteit: het maximum wateropbrengend vermogen van een inrichting in m3 per uur; 
regionaal waterplan: plan als bedoeld in artikel 4.4 van de wet; 
retourbemaling: het in een grondwaterlichaam brengen van onttrokken water, ter compensatie of 
vermindering van de gevolgen van het onttrekken van water; 
schip: schip als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Scheepvaartverkeerswet; 
vaarweg: elk binnen de provincie gelegen water dat openstaat voor het openbaar scheepvaartverkeer, 
voor zover vermeld op lijst A of lijst B; 
vaarwegbeheer: de overheidszorg gericht op de instandhouding, bruikbaarheid en bescherming van 
een vaarweg en bijbehorende werken; 
vaarwegbeheerder: het bevoegde bestuursorgaan van het overheidslichaam dat met het vaarwegbeheer 
is belast en als zodanig is vermeld op lijst A of lijst B; 
werk: elk kunstwerk of ander bouwwerk, waaronder begrepen oevers en oevervoorzieningen, boven, 
op, in, onder of langs een vaarweg gelegen; 
wet: Waterwet. 
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Hoofdstuk 2 Vaarwegen 

Titel 2.1 Toedeling vaarwegbeheer 
(gereserveerd) 

Artikel 2.1 Toedeling vaarwegbeheer 
(gereserveerd) 
 
Titel 2.2 Gebruik en instandhouding vaarwegen 
 
Artikel 2.2 Belangenbescherming 
 
1. Deze titel en de daarop berustende bepalingen hebben tot doel: 

a. regels te stellen in het belang van de instandhouding, de bruikbaarheid en bescherming van de 
vaarwegen en de bijbehorende werken; 

b. aanvullende regels te stellen in het belang van de veiligheid en het vlotte verloop van het 
scheepvaartverkeer op de vaarwegen. 

2. Toepassing van het eerste lid kan mede geschieden in het belang van de bescherming van de 
landschappelijke, ecologische of andere natuurwetenschappelijke waarden van het gebied waarin 
een vaarweg is gelegen. 

 
Artikel 2.3 Toepassingsbereik 
 
1. Deze titel en de daarop berustende bepalingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, van 

toepassing zowel op de vaarwegen van lijst A als die van lijst B en de bijbehorende werken. 
2. Gedeputeerde staten vermelden bij de in het eerste lid bedoelde lijsten met betrekking tot de op de 

kaarten aangegeven vaarwegen, wie de beheerder is en wie het bevoegd gezag is, zoals bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, dan wel wie door provinciale staten als 
bevoegd gezag is aangewezen ingevolge artikel 2, derde of vierde lid, van die wet. 

 
Artikel 2.4 Vaarwegdiepte 

1. Gedeputeerde staten stellen de minimaal benodigde vaarwegdiepten vast van de vaarwegen op de 
lijsten A en B. 

2. Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing. 

 
Artikel 2.5 Vaarwegonderhoud 

1. De vaarwegbeheerder draagt zorg voor het onderhoud van de vaarweg met inachtneming van de 
minimaal benodigde vaarwegdiepten, vastgesteld krachtens artikel 2.4, eerste lid. 

2. De vaarwegbeheerder van een op de lijst B voorkomende vaarweg zendt gedeputeerde staten elke 
vijf jaar een verslag over de staat van onderhoud van de vaarweg. Indien gebreken worden 
geconstateerd wordt in het verslag aangegeven hoe die zullen worden opgeheven. 

3. Het onderhoud, bedoeld in het eerste lid, omvat: 
a. het houden of brengen van de vaarweg op de vastgestelde afmetingen; 
b. het in goede staat houden of brengen van de oevers, oevervoorzieningen en kunstwerken, 

zodanig dat de instandhouding en de bruikbaarheid van de vaarweg gewaarborgd blijven; 
c. het schoonhouden van de vaarweg, met inbegrip van het afvoeren van vuil en waterplanten. 

 
Artikel 2.6 Bedieningstijden van bruggen en sluizen 
 
1. Gedeputeerde staten stellen de bedieningstijden vast van de beweegbare bruggen en sluizen, 

behorende bij de vaarwegen op de lijsten A en B. 
2. Het eerste lid geldt niet voor spoorbruggen en bij het Rijk in beheer zijnde bruggen en sluizen. 
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3. De beheerders van de in het eerste lid bedoelde bruggen en sluizen dragen er zorg voor dat de in 
het eerste lid genoemde bruggen en sluizen worden bediend op de door gedeputeerde staten 
vastgestelde tijden. 

4. Op de voorbereiding of wijziging van een besluit als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

 
Artikel 2.7 Onttrekken vaarweg aan het openbaar scheepvaartverkeer; beperken capaciteit 
 
Indien een vaarwegbeheerder voornemens is een vaarweg van lijst B of van een gedeelte van een 
vaarweg van die lijst voor alle schepen blijvend te onttrekken aan het openbaar verkeer of de capaciteit 
van een zodanige vaarweg of van een gedeelte daarvan blijvend te beperken, dient het ontwerp van 
een daartoe strekkend besluit te worden toegezonden aan gedeputeerde staten. 
 

Hoofdstuk 3 Regionaal waterplan 
 
Artikel 3.1 Procedure  
 
1. Gedeputeerde staten voeren bij de voorbereiding van het regionaal waterplan ten minste overleg 

met het dagelijks bestuur van de binnen het plangebied liggende waterschappen, de 
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat en de colleges van burgemeester en wethouders van 
de binnen het plangebied liggende gemeenten. 

2. Gedeputeerde staten raadplegen bij de voorbereiding van het regionaal waterplan de minister en 
gedeputeerde staten van de aangrenzende provincies. 

3. Op de voorbereiding van het regionaal waterplan is afdeling 3:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat naast de belanghebbenden ook de 
ingezetenen van de provincie de gelegenheid hebben hun zienswijze op het regionaal waterplan 
schriftelijk of mondeling in te brengen. 

4. Gedeputeerde staten zenden het regionaal waterplan na vaststelling aan de in het eerste lid 
genoemde bestuursorganen en aan gedeputeerde staten van de aangrenzende provincies. 

 

Hoofdstuk 4 Handelingen in watersystemen 

Titel 4.1 Grondwater 
 
Artikel 4.1 Grondwaterregister 

Gedeputeerde staten houden een register bij waarin inrichtingen voor het onttrekken van grondwater 
of het infiltreren van water worden ingeschreven met vermelding van de gegevens die op grond van 
artikel 6.11 van het Waterbesluit aan hen dan wel aan de dagelijkse besturen van de waterschappen 
worden verstrekt. Voorts worden daarin vermeld de vergunningen, krachtens welke het onttrekken van 
grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt. 
 
Artikel 4.2 vervallen (geregeld in Waterbesluit en Waterregeling) 
 
Artikel 4.3 Ambtshalve inschrijving in grondwaterregister 
 
1. Gedeputeerde staten kunnen een inrichting die niet ingevolge artikel 6.11, eerste lid, van het 

Waterbesluit is opgegeven, ambtshalve in het register, bedoeld in artikel 4.1, inschrijven. 
2. Indien de ambtshalve inschrijving, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt in de loop van een 

kalenderjaar, wordt als datum van de inschrijving aangehouden de datum waarop de onttrekking is 
aangevangen. 

 
Artikel 4.4 Uitzondering vergunningplicht 
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Een vergunning tot het onttrekken van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem als 
bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, onder b, van de wet is niet vereist ten aanzien van inrichtingen met 
een pompcapaciteit die niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur. 
 
Titel 4.2 Vaarwegen 
 
Artikel 4.5 Toepassingsbereik 
 
Deze titel is uitsluitend van toepassing op de vaarwegen van lijst A en de bijbehorende werken, met 
uitzondering van de Vecht.  
 
Artikel 4.6 Absoluut verbod 
 
Het is verboden: 
a. in, langs, boven, onder of over een vaarweg stoffen of voorwerpen te brengen die schade 

toebrengen aan de vaarweg en de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer; 
b. houtgewas of takken van bomen zodanig in of boven de vaarweg te laten hangen dat zij hinder 

voor de scheepvaart veroorzaken; 
c. op andere wijze enige belemmering of hinder voor de scheepvaart te veroorzaken.  
 
Artikel 4.7 Ontheffingplichtige handelingen 
 
Tenzij het onderhoud betreft door of namens de provincie is het verboden: 
a. in de loop of de minimaal benodigde vaarwegdiepte van een vaarweg verandering te brengen; 
b. boven, op, in, onder, langs een vaarweg of binnen drie meter, horizontaal gemeten vanuit de 

oeverlijn, werken aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen; 
c. een ligplaats of enige andere voorziening bestemd voor het meren van schepen te maken, te 

hebben of te veranderen. 
 
Artikel 4.8 Ontheffing 
 
1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 4.7 gestelde verboden.  
2. Aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften en beperkingen worden 

verbonden. 
3. Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken, indien: 

a. in strijd met de ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften wordt gehandeld; 
b. de ter verkrijging van de ontheffing verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken 

te zijn, dat op de aanvraag voor de ontheffing een andere beslissing zou zijn genomen indien 
bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend zouden zijn geweest; 

c. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate tegen het van 
kracht blijven of het ongewijzigd van kracht blijven van de ontheffing verzetten; 

d. de ontheffing gedurende twee jaar niet is gebruikt. 
4. Gedeputeerde staten gaan in in een geval als bedoeld in het derde lid, onder a, niet tot intrekking 

over dan nadat zij de ontheffinghouder een redelijke termijn hebben gesteld om zijn handelen 
alsnog in overeenstemming te brengen met de ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften. 

 
Artikel 4.9 Onderhoudsplichtige 

Onderhoudsplichtig is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van de wet of enige 
andere wet, concessie, eigendom, overeenkomst of anderszins de verplichting heeft tot het 
onderhouden van een vaarweg of een daarbij behorend werk.   
 
Artikel 4.10 Verhaalplicht 
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1. Onverminderd artikel 7.11 van het Binnenvaartpolitiereglement moeten schepen, samenstellen van 
schepen en drijvende voorwerpen op aanwijzing van de vaarwegbeheerder worden verhaald, 
indien onderhoud van een vaarweg of bijbehorend werk dat nodig maakt. 

2. Behoudens in spoedgevallen wordt de zakelijk gerechtigde of de gebruiker van een schip, een 
samenstel van schepen of van een drijvend voorwerp ruimschoots van tevoren schriftelijk in 
kennis gesteld van de te verrichten onderhoudswerkzaamheden, bedoeld in het eerste lid. 

3. Indien er technische problemen optreden bij het verhalen als bedoeld in het eerste lid, wordt 
assistentie verleend door of vanwege de vaarwegbeheerder.  

 

Hoofdstuk 5 Commissie van deskundigen 

Artikel 5.1 Instelling commissie  
 
Gedeputeerde staten stellen een commissie van deskundigen in die is belast met het adviseren inzake  
verzoeken als bedoeld in artikel 7.14a, eerste lid, van de wet. 
 
Artikel 5.2 Procedure advies  

1. Gedeputeerde staten kunnen een verzoek als bedoeld in artikel 7.14a, eerste lid, van de wet in 
handen van de commissie van deskundigen stellen. Indien zij de commissie een verzoek 
voorleggen, zenden zij daarvan een afschrift aan de vergunninghouder of vergunninghouders die 
zij daarbij betrokken achten. Zij doen daarvan mededeling aan de verzoeker en, in geval het 
verzoek verband houdt met een door het bestuur van een waterschap verleende vergunning, aan 
het desbetreffende bestuur.  

2. De commissie van deskundigen brengt zo spoedig mogelijk advies uit over de ondervanging of 
vergoeding van schade dan wel over de overneming van de onroerende zaak. 

3. De commissie van deskundigen zendt het ontwerp van haar advies toe aan degene op wiens 
verzoek zij een onderzoek heeft ingesteld en aan de betrokken vergunninghouder of 
vergunninghouders. 

 
Artikel 5.3 Indienen zienswijzen 
 
1. Gedurende zes weken na de verzending van het ontwerpadvies kunnen de betrokkenen, bedoeld in 

artikel 5.2, derde lid, schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de 
commissie van deskundigen. De commissie stelt degenen die een zienswijze hebben ingediend in 
de gelegenheid hun zienswijze in persoon of bij gemachtigde op een daartoe door haar te beleggen 
zitting voor één of meer van haar leden mondeling toe te lichten, daarbij desgewenst bijgestaan 
door deskundigen. 

2. Van hetgeen op de zitting, bedoeld in het eerste lid, naar voren wordt gebracht wordt een verslag 
gemaakt. 

3. Indien zienswijzen naar voren zijn gebracht stelt de commissie haar advies al dan niet gewijzigd 
vast en zendt dat gelijktijdig met het verslag van de hoorzitting en haar beschouwingen omtrent de 
zienswijzen toe aan de betrokkenen, bedoeld in artikel 5.2, derde lid.  

4. Indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht stelt de commissie haar advies binnen vier 
weken nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken, vast en zendt 
dat toe aan de betrokkenen, bedoeld in artikel 5.2, derde lid. 

5. De in het derde en vierde lid genoemde stukken worden tevens toegezonden aan gedeputeerde 
staten en, in geval het verzoek, bedoeld in 7.14a, eerste lid, van de wet, verband houdt met een 
door het bestuur van een waterschap verleende vergunning, aan het desbetreffende bestuur. 

 

Hoofdstuk 6 Handhaving en strafbepaling 

Artikel 6.1 Handhaving 
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Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn de ambtenaren 
belast, aangewezen door gedeputeerde staten.  
 
Artikel 6.2 Strafbepaling 
 
Overtreding van de in titel 4.2 van deze verordening gestelde verboden en van de aan een ontheffing 
als bedoeld in artikel 4.8 verbonden voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. 
 

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 7.1 Intrekking verordeningen 
 
De Bijdrageverordening primaire waterkeringen provincie Utrecht 19961, de Grondwaterverordening 
provincie Utrecht 2 en de Vaarwegenverordening provincie Utrecht 20083 worden ingetrokken. 
 
Artikel 7.2 Overgangsrecht 

1. De op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze verordening geldende 
besluiten die op grond van de Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 zijn genomen, 
blijven van kracht zolang het bevoegde bestuursorgaan niet anders beslist. 

2. Op procedures op grond van de verordening, genoemd in het eerste lid, die zijn aangevangen voor 
de inwerkingtreding van deze verordening, blijft het op dat moment geldende recht van 
toepassing. 

 
Artikel 7.2a Aanbrengen doorlopende nummering; aanpassing aanhalingen   
 
Voor de plaatsing in het provinciaal blad stellen gedeputeerde staten de nummering van de artikelen 
van deze verordening opnieuw vast en brengen zij de in deze verordening voorkomende aanhalingen 
van de artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming en brengen zij de in deze verordening 
voorkomende aanhalingen van de artikelen van de wet en het Waterbesluit met de nieuwe nummering 
van de wet en het Waterbesluit in overeenstemming. 
 
Artikel 7.3 Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking op een nader door gedeputeerde staten te bepalen tijdstip. 
 
Artikel 7.4 Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Waterverordening provincie Utrecht 2009. 
 
Utrecht, 26 oktober 2009 
Provinciale staten van Utrecht, 
 
Voorzitter, 
 
Griffier, 

 
1 Provinciaal blad van Utrecht 1996, 51 
2 Provinciaal blad van Utrecht 1998, 29 
3 Provinciaal blad van Utrecht 2009, 30 
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Bijlage 1 
 
Lijst A als bedoeld in artikel 1.1 en artikel 2.3, tweede lid, van de Waterverordening provincie Utrecht 
2009 
 

Nr. Naam Bestuursorgaan van het 
overheidslichaam belast met 
het vaarwegbeheer 

Bevoegd gezag op grond van de 
Scheepvaartverkeerswet 

1. Eem, gelegen buiten de 
gemeente Amersfoort 

Gedeputeerde staten Gedeputeerde staten 

2. Oude Rijn-West Gedeputeerde staten Gedeputeerde staten 
3. Merwedekanaal, beneden 

de Lek 
Gedeputeerde staten (beheer  
gemandateerd aan GS1 van de 
provincie Zuid-Holland; 
besluit GS van Utrecht van 4 
maart 2003) 

Gedeputeerde staten (bevoegdheid 
gemandateerd aan GS van de 
provincie Zuid-Holland; besluit 
GS van Utrecht van 4 maart 2003) 

4. Vecht *) Gedeputeerde staten (het 
feitelijk  vaarwegbeheer wordt 
uitgevoerd door het DB2 van 
AGV3)

DB van AGV  

* Voor de toepassing van deze verordening geldt de Vecht als vaarweg op lijst B    

 
1 GS: gedeputeerde staten 
2 DB: dagelijks bestuur 
3 AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht  
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Bijlage 2 
 
Lijst B als bedoeld in artikel 1.1 en artikel 2.3, tweede lid, van de Waterverordening provincie Utrecht 
2009 
 

Nr. Naam Bestuursorgaan van het 
overheidslichaam belast met 
het vaarwegbeheer 

Bevoegd gezag op grond van de 
Scheepvaartverkeerswet 

1. Kromme Mijdrecht DB van AGV DB van AGV 
2. Geer ,, ,, 
3. Bijleveld ,, ,, 
4. Grote Heicop ,, ,, 
5. Kerkvaart/Danne B&W 1 van de gemeente 

Breukelen 
B&W van de gemeente Breukelen 

6. Heinoomsvaart-binnen DB van AGV DB van AGV 
7. Kerkvaart-west ,, ,, 
8. Ringvaart van Groot 

Mijdrecht 
,, ,, 

9. Gemeenlandsvaart ,, DB van het Recreatieschap 
Vinkeveense Plassen 

10. Middenwetering 
(Vinkeveen) 

,, ,, 

11. Geuzensloot-binnen ,, ,, 
12. Heul (Vinkeveen) ,, ,, 
13. Geuzensloot-buiten ,, DB van AGV 
14. Angstel ,, ,, 
15 Nieuwe Wetering-West ,, ,, 
16. Nieuwe Wetering-Oost ,, ,, 
17. Waver ,, ,, 
18. Oude Waver ,, ,, 
19. Winkel ,, ,, 
20. Sluisvaart ,, ,, 
21. Holendrecht ,, ,, 
22. Vaargeul door het 

Abcoudermeer 
,, ,, 

23. Grecht DB van het 
Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 

DB van het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden 

24. Singel te Woerden (met 
uitzondering van het 
noordelijk gedeelte) 

B&W van de gemeente 
Woerden 

B&W van de gemeente Woerden 

25. Drecht-west bij 
Mijndense brug 

DB van het Plassenschap 
Loosdrecht e.o. 

DB van het Plassenschap 
Loosdrecht e.o. 

26. Eem, gelegen binnen de 
gemeente Amersfoort (tot 
gemeentegrens Soest  
gelegen tussen 
hectometerpaal 3.1- 3.2) 

B&W van de gemeente 
Amersfoort 

B&W van de gemeente 
Amersfoort 

1 B&W: college van burgemeester en wethouders 
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Bijlage 3 

Kaart als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009 (Lijst A) 
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Bijlage 4 

Kaart als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009 (Lijst B) 
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Ontwerpbesluit 2 
 

Besluit van provinciale staten van Utrecht en van Zuid-Holland tot algehele herziening van de 
regelgeving voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met betrekking tot het waterbeheer 
(Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009). 
 

Provinciale staten van Utrecht en van Zuid-Holland; 
 
Op voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht en van Zuid-Holland; 
 
Overwegende dat het in verband met de nieuwe Waterwet noodzakelijk is de regelgeving voor het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met betrekking tot het waterbeheer geheel te herzien;  
 
Gelet op de artikelen 2.4, 2.8, 3.2 en 4.7 van de Waterwet, artikel 2, eerste lid, van de Waterschapswet 
en artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Besluiten: 
 
elk voor zover het hun onderscheiden gebied betreft, vast te stellen de volgende verordening: 
 

WATERVERORDENING HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 2009 
 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen; toepassingsbereik; toedeling beheer 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
algemeen bestuur: algemeen bestuur van het waterschap; 
beheerplan: plan als bedoeld in artikel 4.6 van de wet; 
dagelijks bestuur: college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap; 
gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Utrecht, tenzij in deze verordening anders 
is bepaald; 
peilbesluit: besluit als bedoeld in artikel 5.2 van de wet; 
projectplan: plan als bedoeld in artikel 5.4 van de wet; 
profiel van vrije ruimte: ruimte ter weerszijden van en boven een primaire en regionale waterkering 
die naar het oordeel van de beheerder benodigd is ten behoeve van een toekomstige versterking van de 
waterkering; 
regionale waterkering: een waterkering, niet zijnde een primaire waterkering als bedoeld in de wet, 
die beveiliging biedt tegen overstroming en die als zodanig is aangewezen in deze verordening; 
reglement: Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008; 
waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 
wet: Waterwet. 
 
Artikel 1.2 Toepassingsbereik  
 
Deze verordening is van toepassing op het gebied van het waterschap, bedoeld in artikel 3, eerste lid, 
van het reglement. 
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Artikel 1.3 Toedeling beheer 
 
Het waterschap is belast met het beheer van het watersysteem dat behoort tot de taak van het 
waterschap, zoals omschreven in artikel 5, eerste lid, van het reglement.  
 

Hoofdstuk 2 Normen 
 
Titel 2.1 Regionale waterkeringen 
 
Artikel 2.1 Aanwijzing regionale waterkeringen 
 
Deze titel is van toepassing op de regionale waterkeringen die zijn aangegeven op de als bijlage 1 bij 
deze verordening behorende kaart. 
 
Artikel 2.2 Veiligheidsnorm 
 
1. Op de kaart, bedoeld in artikel 2.1, is voor elke regionale waterkering of voor elk deel daarvan de 

veiligheidsnorm aangegeven als de gemiddelde overschrijdingskans per jaar. 
2. Gedeputeerde staten stellen een technische leidraad vast voor het ontwerp van regionale 

waterkeringen. Deze strekt tot aanbeveling voor de beheerder. 
3. Gedeputeerde staten stellen voorschriften vast voor de door het dagelijks bestuur te verrichten 

beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen en stellen ten behoeve van die 
beoordeling de maatgevende waterstanden vast.  

4. Gedeputeerde staten stellen na overleg met het dagelijks bestuur het tijdstip vast waarop de 
verschillende regionale waterkeringen voor de eerste keer moeten voldoen aan de 
veiligheidsnorm, bedoeld in het eerste lid. 

5. Een wijziging van de kaart, bedoeld in artikel 2.1, of een wijziging van de veiligheidsnorm, 
bedoeld in het eerste lid, geschiedt in het geval een regionale waterkering in de provincies Utrecht 
en Zuid-Holland is gelegen bij gemeenschappelijk besluit van provinciale staten van beide 
provincies. 

6. De bekendmaking van een besluit tot wijziging van de kaart, bedoeld in het vijfde lid, geschiedt 
door plaatsing in het provinciaal blad van de provincies Utrecht en Zuid-Holland.  

 
Artikel 2.3 Interprovinciale regionale waterkering  
 
Indien een regionale waterkering in de provincies Utrecht en Zuid-Holland is gelegen, wordt het 
toezicht op die waterkering uitgeoefend door gedeputeerde staten van de provincie waarin de 
waterkering in hoofdzaak is gelegen. 
 

Titel 2.2 Waterkwantiteit 
 
Artikel 2.4 Regionale verdringingsreeks 

1. In het geval van een onmiddellijk of dreigend watertekort wordt met het oog op de verdeling van 
het beschikbare water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek bij het beheer van de regionale 
wateren wat betreft de in artikel 2.1, eerste lid, onder 3˚, van het Waterbesluit bedoelde behoeften, 
achtereenvolgens prioriteit toegekend aan: 
a. het verwerken van industrieel proceswater; 
b. de tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen. 

2. In het geval van een onmiddellijk of dreigend watertekort wordt met het oog op de verdeling van 
het beschikbare water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek bij het beheer van de regionale 
wateren wat betreft de in artikel 2.1, eerste lid, onder 4˚, van het Waterbesluit bedoelde behoeften, 
achtereenvolgens prioriteit toegekend aan: 
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a. de waterkwaliteit in stedelijk gebied; 
b. beroepsvaart; 
c. akkerbouw;  
d. beregening sportvelden; 
e. grasland; 
f. recreatievaart; 
g. natuur, voor zover het niet gaat om het voorkomen van onomkeerbare schade. 

4. In geval van waterbehoeften van buiten het gebied van het waterschap, zijn het eerste en tweede  
lid van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 2.5 Normen waterkwantiteit  
 
1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn ingericht, 

geldt voor het gebied van een gemeente binnen de bebouwde kom, bedoeld in artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet 1994, dat in een ruimtelijk plan is bestemd voor de doeleinden bebouwing, 
hoofdinfrastructuur en spoorwegen als norm een gemiddelde overstromingskans van 1/100 per 
jaar en voor het overige gebied een gemiddelde overstromingskans van 1/10 per jaar. 

2. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn 
ingericht, geldt voor het gebied van een gemeente buiten de bebouwde kom, bedoeld in artikel 20a 
van de Wegenverkeerswet 1994, als norm een gemiddelde overstromingskans van  
a. 1/50 per jaar voor hoger gelegen gebied dat op de als bijlage 2 bij deze verordening behorende 

kaart is aangegeven;  
b. 1/10 per jaar voor het overige gebied. 

3. Wat betreft het gebied, bedoeld in het tweede lid, geldt geen norm voor 
a. gebied dat is aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 

1998 of gebied dat voorlopig is aangewezen op grond van artikel 12, eerste lid, van die wet; 
b. Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Natuurbeschermingswet 1998; 
c. gebied, voor zover niet behorend tot het onder a of b bedoelde gebied, dat op de kaart 

Gebieden binnen groene contouren, behorende bij het Streekplan 2005-2015 van de provincie 
Utrecht, als bestaande natuur is aangegeven;  

d. gebied, voor zover niet behorend tot het onder a of b bedoelde gebied, dat op de plankaart 
behorende bij het Streekplan Zuid-Holland Oost als natuur is aangegeven en reeds is 
gerealiseerd.  

4. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen aangaande de toepassing van het eerste, tweede 
en derde lid. 

5. Gedeputeerde staten stellen een technische leidraad vast voor de door het dagelijks bestuur te 
verrichten beoordeling van de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren. Deze strekt 
tot aanbeveling voor de beheerder. 

6. Gedeputeerde staten stellen na overleg met het dagelijks bestuur het tijdstip vast waarop de 
inrichting van de regionale wateren voor de eerste keer moet voldoen aan de in het eerste en 
tweede lid aangegeven normen. 

 

Titel 2.3 Meten en beoordelen 
 
Artikel 2.6 Verslag toetsing watersysteem 
 
1. Het dagelijks bestuur brengt vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de 

veiligheidsnorm, bedoeld in artikel 2.2, eerste  lid, periodiek verslag uit aan gedeputeerde staten 
over de algemene waterstaatkundige toestand van de regionale waterkeringen onder zijn beheer. 

2. Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat een beoordeling van de veiligheid. Die beoordeling 
geschiedt onder meer in het licht van de veiligheidsnorm, technische leidraad en voorschriften, 
bedoeld in artikel 2.2, en de legger, bedoeld in artikel 5.1 van de wet. 

3. Het dagelijks bestuur brengt vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de normen, 
bedoeld in artikel 2.5, periodiek verslag uit aan gedeputeerde staten over de algemene 
waterstaatkundige toestand van de regionale wateren onder zijn beheer. 
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4. Het verslag, bedoeld in het derde lid, bevat een beoordeling van de regionale wateren met het oog 
op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht. Die 
beoordeling geschiedt onder meer in het licht van de normen en voorschriften, bedoeld in artikel 
2.5, en de legger, bedoeld in artikel 5.1 van de wet. 

5. Indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, bevatten de verslagen bedoeld in het eerste en 
derde lid een omschrijving van de voorzieningen die op een daarbij aan te geven termijn nodig 
worden geacht. 

6. Gedeputeerde staten stellen, na overleg met het dagelijks bestuur, vast voor welk tijdstip de 
verslagen, bedoeld in het eerste en derde lid, voor de eerste maal worden uitgebracht en met welke 
frequentie die verslagen daarna worden uitgebracht. 

7. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de vorm en inhoud van de 
verslagen, bedoeld in het eerste en derde lid 

 

Hoofdstuk 3 Beheerplan 
 
Artikel 3.1 Inhoud 
 
1. Het beheerplan bevat, naast het bepaalde in artikel 4.6 van de wet, ten minste: 

a. de beschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem waarover het beheer zich 
uitstrekt; 

b. het beleid inzake het beheer van de watersystemen gericht op de aan de watersystemen 
toegekende functies en doelstellingen; 

c. de beschrijving van de maatregelen met prioriteitstelling en fasering, die nodig zijn om de 
gestelde doelen te realiseren dan wel de geconstateerde knelpunten op te lossen; 

d. een raming van de kosten van de gedurende de planperiode te nemen maatregelen, inzicht in 
de dekking van de kosten en een indicatie van het verloop van de op te leggen heffingen in de 
planperiode; 

e. een beschrijving van de resultaten die bij het onderzoek naar het gewenste grond- en 
oppervlaktewaterregiem voor de aan het oppervlaktewater en het freatisch grondwater 
toegekende functies naar voren zijn gekomen. 

2. Het beheerplan is voorzien van een toelichting, waarin ten minste is opgenomen: 
a. de aan het plan ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de eventueel 

uitgevoerde onderzoeken; 
b. een overzicht van de strategische doelstellingen in het regionaal waterplan, die worden 

gerealiseerd door het uitvoeren van de in het eerste lid onder c. genoemde maatregelen. 
 
Artikel 3.2 Voorbereiding 
 
1. Op de voorbereiding van het beheerplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing, met dien verstande dat naast de belanghebbenden ook de ingezetenen van het 
beheersgebied van het waterschap hun zienswijze over het ontwerp naar voren kunnen brengen. 

2. Het dagelijks bestuur raadpleegt bij de voorbereiding van het beheerplan ten minste de dagelijkse 
besturen van de aangrenzende waterbeheerders, gedeputeerde staten van Utrecht en van Zuid-
Holland alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die binnen het 
plangebied zijn gelegen. 

3. Het ontwerp van het beheerplan wordt in elk geval ter inzage gelegd bij de gemeenten die zijn 
gelegen binnen het beheersgebied van het waterschap.   

 
Artikel 3.3 Goedkeuring; toezending 
 
1. Het dagelijks bestuur stuurt het beheerplan binnen vier weken na vaststelling ter goedkeuring naar 

gedeputeerde staten van Utrecht en van Zuid-Holland. Als bijlagen voegt het toe het verslag van 
het bij de voorbereiding gevoerde overleg, de ingediende zienswijzen en de beschouwingen van 
het algemeen bestuur daarover. 
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2. Het dagelijks bestuur stuurt het beheerplan binnen vier weken na de goedkeuring aan de ingevolge 
artikel 3.2 geraadpleegde bestuursorganen en aan de minister van Verkeer en Waterstaat. 

 
Artikel 3.4 Voortgangsrapportage uitvoering beheerplan 
 
Het dagelijks bestuur rapporteert ten minste een maal per jaar aan gedeputeerde staten over de 
voortgang van de uitvoering van het beheerplan, de mate waarin de gestelde doelen worden bereikt, de 
redenen van eventuele afwijkingen en de voorgestelde maatregelen. 
 

Hoofdstuk 4 Aanleg en beheer van waterstaatswerken  
 
Titel 4.1 Legger 
 
Artikel 4.1  Legger waterstaatswerken  
 
De legger, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, bevat naast het bepaalde in het tweede lid van dat artikel 
in ieder geval: 

a. het lengteprofiel en de dwarsprofielen van de primaire en regionale waterkeringen alsmede het 
profiel van vrije ruimte; 

b. de dwarsprofielen van de oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer; 
c. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel 

uitmaken van de primaire en regionale waterkeringen alsmede van de 
oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer.  

 
Artikel 4.2 Vrijstelling verplichtingen inhoud legger 
 
De in artikel 5.1, eerste lid, van de wet bedoelde verplichtingen met betrekking tot vorm en constructie 
gelden niet voor bergingsgebieden.  
 
Artikel 4.3 Voorbereiding 
 
Op de voorbereiding van de legger, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, is afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing, indien de legger niet wordt gecombineerd met de legger, bedoeld in 
artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.  
 

Titel 4.2 Peilbesluit 
 
Artikel 4.4 Aanwijzing gebieden  
 
Het algemeen bestuur stelt een of meer peilbesluiten vast voor de oppervlaktewaterlichamen in de 
gebieden die zijn aangegeven op de als bijlage 3 bij deze verordening behorende kaart. 

Artikel 4.5 Inhoud peilbesluit 
 
1. Het peilbesluit bevat naast het bepaalde in het tweede lid van artikel 5.2 van de wet een kaart met 

de begrenzing van het gebied waarbinnen de oppervlaktewaterlichamen gelegen zijn waarop het 
peilbesluit betrekking heeft.  

2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin ten minste zijn opgenomen: 
a. de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de verrichte 

onderzoeken; 
b. een aanduiding van de veranderingen van de waterstanden ten opzichte van de bestaande 

situatie; 
c. een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor de diverse belangen; 
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Artikel 4.6 Voorbereiding 
 
1. Op de voorbereiding van het peilbesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. 
2. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van het te nemen peilbesluit toe aan gedeputeerde staten 

van de provincie, waarbinnen het gebied waarvoor het peilbesluit zal gaan gelden, is gelegen.   
 
Artikel 4.7 Toezending 
 
Het dagelijks bestuur zendt een vastgesteld peilbesluit toe aan gedeputeerde staten, bedoeld in artikel 
4.6, tweede lid. Daarbij worden gevoegd de ingediende zienswijzen en de beschouwingen van het 
algemeen bestuur daarover.  
 
Artikel 4.8 Herziening 
 
1. Een peilbesluit wordt ten minste eenmaal in de tien jaren herzien. 
2. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van het algemeen bestuur eenmalig voor ten hoogste vijf 

jaren vrijstelling verlenen van de verplichting, genoemd in het eerste lid. 
3. Indien het peilbesluit betrekking heeft op het grondgebied van meerdere provincies, dan wordt de 

vrijstelling verleend door gedeputeerde staten van de provincie, waarbinnen het grootste deel van 
het gebied, waarvoor het peilbesluit geldt, is gelegen. 

 

Titel 4.3 Projectplan 
 
Artikel 4.9 Voorbereiding 

Een projectplan, waarop de procedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de wet niet van toepassing 
is, wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
 

Titel 4.4 Projectprocedure voor waterstaatswerken 
 
Artikel 4.10 Projectprocedure 

Gedeputeerde staten van de provincie, waarbinnen het te realiseren project in hoofdzaak is gelegen, 
kunnen op verzoek van het dagelijks bestuur paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de wet van toepassing 
verklaren op:  
a. projectplannen tot aanleg of wijziging van regionale waterkeringen; 
b. projectplannen tot aanleg of wijziging van bergingsgebieden in regionale watersystemen. 
 
Artikel 4.11 Toezending projectplan  

1. Een aan gedeputeerde staten van Utrecht of Zuid-Holland ter goedkeuring toegezonden 
projectplan als bedoeld in artikel 5.5 van de wet dat betrekking heeft op een primaire waterkering 
die onderdeel uitmaakt van een dijkring die tevens is gelegen op het grondgebied van een andere 
provincie of andere provincies wordt door het dagelijks bestuur van het waterschap tevens 
toegezonden aan gedeputeerde staten van die andere provincie of provincies. 

2. Indien toepassing is gegeven aan artikel 5.7, tweede lid, van de wet wordt het aan gedeputeerde 
staten van Utrecht of Zuid-Holland ter goedkeuring toegezonden projectplan door het dagelijks 
bestuur tevens toegezonden aan gedeputeerde staten van de andere provincie. 

 

Titel 4.4 Waterakkoord 
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Artikel 4.12 Raadpleging 
 
Bij de voorbereiding van een waterakkoord als bedoeld in artikel 3.7 van de wet, raadpleegt het 
dagelijks bestuur gedeputeerde staten van de provincie waarin de regionale wateren waarop het 
waterakkoord betrekking heeft, zijn gelegen.  
 

Hoofdstuk 5 Grondwater 
 
Artikel 5.1 Verstrekken gegevens 
 
1. Het dagelijks bestuur verstrekt aan gedeputeerde staten van de provincie of de provincies waarin 

de onttrekking van grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt: 
a. de gegevens die op grond van artikel 6.11 van het Waterbesluit worden verkregen, en 
b. een overzicht van de vergunningen en meldingen op basis waarvan het onttrekken van 
 grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt. 

2. De opgave, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk op 31 mei van elk jaar of, bij beëindiging van 
de onttrekking, binnen vier maanden na die beëindiging verstrekt. 

3. Gedeputeerde staten kunnen, na overleg met het dagelijks bestuur, nadere regels stellen aangaande 
de wijze waarop de gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden aangeleverd. 

 
Artikel 5.2 Melden, meten en registreren 
 
Het algemeen bestuur kan de vrijstellingsmogelijkheid, bedoeld in artikel 6.11, vijfde lid, van het 
Waterbesluit niet toepassen voor onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 m3 per jaar en voor 
tijdelijke onttrekkingen of infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3.

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 6.1 Intrekking verordeningen 
 
De Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 20021 en de 
Verordening waterkering West Nederland 2, voor zover deze betrekking heeft op het gebied van het 
waterschap, worden ingetrokken. 
 
Artikel 6.2 Overgangsrecht 

1. De onmiddellijk voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening geldende besluiten die 
op grond van de verordeningen, genoemd in artikel 6.1 zijn genomen, blijven van kracht zolang 
het bevoegde bestuursorgaan niet anders beslist. 

2. Op procedures op grond van de verordeningen, genoemd in artikel 6.1, die zijn aangevangen voor 
de datum van inwerkingtreding van deze verordening, blijft het op dat moment geldende recht van 
toepassing. 

 
Artikel 6.2a Aanbrengen doorlopende nummering; aanpassing aanhalingen   
 
Voor de plaatsing in het provinciaal blad brengen gedeputeerde staten de nummering van de artikelen 
van deze verordening opnieuw vast en brengen zij de in deze verordening voorkomende aanhalingen 

 
1 Provinciaal blad van Utrecht 2002, 46 
2 Provinciaal blad van Utrecht 2006, 21; laatstelijk gewijzigd bij besluit van provinciale staten van Utrecht van 5 
februari 2007, provinciaal blad  van Utrecht 2007, 42 
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van de artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming en brengen zij de in deze verordening 
voorkomende aanhalingen van de artikelen van de wet, het Waterbesluit en de Waterregeling met de 
nieuwe nummering van de wet, het Waterbesluit en de Waterregeling in overeenstemming. 
 
Artikel 6.3 Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 29 januari 2009, houdende 
regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet), in werking treedt. 
 
Artikel 6.4 Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 2009. 
 

Utrecht, 26 oktober 2009 
 
Provinciale staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 

Den Haag, (datum) 
 
Provinciale staten van Zuid-Holland, 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Bijlage 1 

Kaart als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
2009 
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Bijlage 2 
 
Kaart als bedoeld in artikel 2.5, tweede lid, onder a, van de Waterverordening Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 2009 
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Bijlage 3 

Kaart als bedoeld in artikel 4.4 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
2009 
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Ontwerpbesluit 3 
 

Provinciale staten van Noord-Holland, provinciale staten van Utrecht, provinciale staten van Zuid-
Holland; 
 
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van Noord-Holland, gedeputeerde staten van Utrecht, 
gedeputeerde staten van Zuid-Holland; 
 
gelet op de Waterwet en artikel 145 van de Provinciewet; 
 
overwegende dat het in verband met de inwerkingtreding van de Waterwet noodzakelijk is de 
provinciale waterregelgeving algeheel te herzien;  
 
besluiten: 
 

I. De Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht met bijbehorende kaarten 
vast te stellen. 

 
Haarlem,  
 
Provinciale Staten van Noord-Holland, 
 

, voorzitter 
 

, statengriffier 
 

Utrecht,  
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 

, voorzitter 
 

, griffier 
 

Den Haag, 
 
Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
 

, voorzitter 
 

, griffier 
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Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
 
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, toepassing en toedeling 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
algemeen bestuur: algemeen bestuur van het waterschap; 
bebouwde kom: gebied van een gemeente als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994; 
beheerplan: plan als bedoeld in artikel 4.6 van de wet; 
dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van het waterschap; 
gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, 
tenzij anders is bepaald; 
hoofdinfrastructuur: hoofdweg of landelijk spoorweg, met bijbehorende voorzieningen, zoals bedoeld 
in artikel 1 van de Tracéwet; 
peilbesluit: besluit als bedoeld in artikel 5.2 van de wet; 
projectplan: plan als bedoeld in artikel 5.4 van de wet; 
profiel van vrije ruimte: de ruimte ter weerszijden van en boven een primaire of regionale waterkering 
die naar het oordeel van de beheerder benodigd is voor een toekomstige versterking van de 
waterkering; 
regionale waterkering: waterkering, niet zijnde een primaire waterkering als bedoeld in de wet, die 
beveiliging biedt tegen overstroming en die als zodanig is aangewezen in deze verordening; 
regionaal waterplan: plan als bedoeld in artikel 4.4 van de wet; 
waterschap: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; 
wet: de Waterwet. 
 
Artikel 1.2 Toepassingsbereik 
 
Deze verordening is van toepassing op het gebied van het waterschap, bedoeld in artikel 3 van het 
Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008. 
 
Artikel 1.3 Toedeling watersysteembeheer 
 
Het waterschap is belast met het beheer van het watersysteem dat behoort tot de taak van het 
waterschap, zoals omschreven in artikel 5 van het Reglement van bestuur voor het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 2008. 
 
Hoofdstuk 2 Normen 
 
Titel 2.1 Regionale waterkeringen 
 
Artikel 2.1 Aanwijzen regionale waterkeringen en veiligheidsnorm 
 
1. Op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaart is voor elke regionale waterkering of 

voor elk deel daarvan de veiligheidsnorm aangegeven als de gemiddelde overschrijdingskans per 
jaar. 

2. Gedeputeerde staten stellen een technische leidraad vast voor het ontwerp van regionale 
waterkeringen. Deze strekt tot aanbeveling voor het waterschap. 

3. Gedeputeerde staten stellen voorschriften vast voor de door het dagelijks bestuur te verrichten 
beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen en stellen ten behoeve van die 
beoordeling de maatgevende waterstanden vast. 
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4. Gedeputeerde staten stellen na overleg met het dagelijks bestuur het tijdstip vast waarop de 
verschillende regionale waterkeringen voor de eerste keer moeten voldoen aan de 
veiligheidsnorm, bedoeld in het eerste lid. 

5. Een wijziging van de kaart of de veiligheidsnorm, bedoeld in het eerste lid, voor een regionale 
waterkering die in meer dan één provincie is gelegen geschiedt bij gemeenschappelijk besluit van 
provinciale staten van de desbetreffende provincies. 

6. De bekendmaking van een besluit tot wijziging van de kaart of de veiligheidsnorm, bedoeld in het 
eerste lid, geschiedt door plaatsing in het provinciaal blad van elk van de provincies. 

 
Artikel 2.2 Toezicht Interprovinciale regionale waterkeringen 
 
Indien een regionale waterkering in de provincies Noord-Holland en Utrecht, Noord-Holland en Zuid-
Holland of Utrecht en Zuid-Holland is gelegen, wordt het toezicht op die waterkering uitgeoefend 
door gedeputeerde staten van de provincie waarin de waterkering in hoofdzaak is gelegen. 
 
Titel 2.2 Waterkwantiteit 
 
Artikel 2.3 Regionale verdringingsreeks Amstelland 

1. In geval van een onmiddellijk of dreigend watertekort wordt, met het oog op de verdeling van het 
beschikbare water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek, bij het beheer van de regionale 
wateren wat betreft de in artikel 2.1, eerste lid onder 3˚, van het Waterbesluit bedoelde behoeften, 
voor de regionale wateren achtereenvolgens prioriteit toegekend aan:  
a. het verwerken van industrieel proceswater; 
b. de tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen. 

2. In geval van een onmiddellijk of dreigend watertekort wordt, met het oog op de verdeling van het 
beschikbare water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek, bij het beheer van de regionale 
wateren wat betreft de in artikel 2.1, eerste lid onder 4˚, van het Waterbesluit bedoelde behoeften, 
voor de regionale wateren achtereenvolgens prioriteit toegekend aan: 
a. de waterkwaliteit in stedelijk gebied; 
b. beroepsvaart; 
c. akkerbouw;  
d. beregening sportvelden; 
e. grasland; 
f. recreatievaart; 
g. natuur, voor zover het niet gaat om het voorkomen van onomkeerbare schade. 

3. In geval van waterbehoeften van buiten het gebied van het waterschap, zijn het eerste en tweede 
lid van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 2.4 Normen waterkwantiteit       
 
1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn ingericht, 

geldt voor het gebied van een gemeente binnen de bebouwde kom dat in een ruimtelijk plan is 
bestemd voor de doeleinden bebouwing, hoofdinfrastructuur en spoorwegen, als norm een 
gemiddelde overstromingskans van 1/100 per jaar en voor het overige gebied als norm een 
gemiddelde overstromingskans van 1/10 per jaar. 

2. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn 
ingericht, geldt voor het gebied van een gemeente buiten de bebouwde kom, als norm een 
gemiddelde overstromingskans van: 
a. 1/100 per jaar voor bebouwing; 
b. 1/50 per jaar voor glastuinbouw en hoogwaardige land- en tuinbouw; 
c. 1/25 per jaar voor akkerbouw; 
d. 1/10 per jaar voor grasland. 

3. Wat betreft het gebied, bedoeld in het tweede lid, geldt geen norm voor: 
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a. een gebied dat is aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 of gebied dat voorlopig is aangewezen op grond van artikel 12, 
eerste lid, van die wet; 

b. een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Natuurbeschermingswet 
1998; 

c. een gebied voor zover niet behorend tot het onder a. of b. bedoelde gebied, dat op de 
plankaart, behorende bij het Streekplan Noord-Holland Zuid als natuurgebied is aangegeven 
en reeds is gerealiseerd; 

d. een gebied, voor zover niet behorend tot het onder a. of b. bedoelde gebied, dat op de kaart 
Gebieden binnen groene contouren, behorende bij het Streekplan 2005-2015 van de provincie 
Utrecht, als bestaande natuur is aangegeven;  

e. een gebied, voor zover niet behorend tot het onder a. of b. bedoelde gebied, dat op de 
plankaart behorende bij het Streekplan Zuid-Holland Oost als natuur is aangegeven en reeds is 
gerealiseerd.  

4. Voor de toepassing van het tweede lid is wat betreft het landgebruik de situatie bepalend zoals 
vastgelegd in het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 5 van Wageningen 
Universiteit en Researchcentrum. 

5. Gedeputeerde staten kunnen nadere voorschriften stellen aangaande de toepassing van het eerste, 
tweede, derde en vierde lid. 

6. Gedeputeerde staten stellen, na overleg met het dagelijks bestuur, een leidraad vast voor de door 
het dagelijks bestuur te verrichten beoordeling van de bergings- en afvoercapaciteit van de 
regionale wateren.  

7. Gedeputeerde staten stellen na overleg met het dagelijks bestuur het tijdstip vast waarop de 
bergings- en afvoercapaciteit van de verschillende regionale wateren voor de eerste keer moeten 
voldoen aan de in het eerste en tweede lid opgenomen normen. 

 
Titel 2.3 Meten en beoordelen 
 
Artikel 2.5 Toetsing watersysteem en verslaglegging 
 
1. Het dagelijks bestuur brengt, vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de 

veiligheidsnorm, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, periodiek verslag uit aan gedeputeerde staten 
over de algemene waterstaatkundige toestand van de regionale waterkeringen onder zijn beheer. 

2. Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat een beoordeling van de veiligheid. Die beoordeling 
geschiedt onder meer in het licht van de veiligheidsnorm, technische leidraad en voorschriften, 
bedoeld in artikel 2.1 en de legger bedoeld in artikel 5.1 van de wet. 

3. Het dagelijks bestuur brengt, vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de 
normen, bedoeld in artikel 2.4, periodiek verslag uit aan gedeputeerde staten over de algemene 
waterstaatkundige toestand van de regionale wateren onder zijn beheer. 

4. Het verslag, bedoeld in het derde lid, bevat een beoordeling van de regionale wateren met het oog 
op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht. Die 
beoordeling geschiedt onder meer in het licht van de normen en voorschriften bedoeld in artikel 
2.4 en de legger bedoeld in artikel 5.1 van de wet. 

5. Indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, bevatten de verslagen bedoeld in het eerste en 
derde lid een omschrijving van de voorzieningen die op een daarbij aan te geven termijn nodig 
worden geacht. 

6. Gedeputeerde staten stellen, na overleg met het dagelijks bestuur, vast voor welk tijdstip de 
verslagen, bedoeld in het eerste en derde lid, voor de eerste maal, na inwerkingtreding van deze 
verordening, worden uitgebracht en met welke frequentie de verslagen daarna worden uitgebracht. 

7. Gedeputeerde staten kunnen nadere voorschriften stellen met betrekking tot de vorm en inhoud 
van de verslagen, bedoeld in het eerste en derde lid. 

 
Hoofdstuk 3 Beheerplan 
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Artikel 3.1 Inhoud 
 
1. Het beheerplan bevat, naast het bepaalde in artikel 4.6 van de wet, ten minste: 

a. de beschrijving van de bestaande toestand van de watersystemen waarover het beheer zich 
uitstrekt; 

b. het beleid inzake het beheer van de watersystemen gericht op de aan de watersystemen 
toegekende functies en doelstellingen; 

c. de beschrijving van de maatregelen met prioriteitstelling en fasering, zodat de gestelde 
doelen zijn te realiseren; 

d. een raming van de kosten van de gedurende de planperiode te nemen maatregelen, inzicht 
in de dekking van de kosten en een indicatie van het verloop van de op te leggen heffingen 
in de planperiode; 

e. een beschrijving van de resultaten die bij het onderzoek naar het gewenste grond- en 
oppervlaktewaterregiem voor de aan het oppervlaktewater en het freatisch grondwater 
toegekende functies naar voren zijn gekomen. 

2. Het beheerplan is voorzien van een toelichting, waarin ten minste is opgenomen: 
a. de aan het plan ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de eventueel 

uitgevoerde onderzoeken;  
b. een overzicht van de strategische doelstellingen in het regionale waterplan, die worden 

gerealiseerd door het uitvoeren van de in het eerste lid onder c. genoemde maatregelen. 
 
Artikel 3.2 Raadplegen 
 
Het dagelijks bestuur raadpleegt, bij het opstellen van het beheerplan, ten minste de dagelijks besturen 
van de aangrenzende waterbeheerders, gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en 
wethouders van de binnen het plangebied liggende gemeenten. 
 
Artikel 3.3 Voorbereiding  
 
1. Op de voorbereiding van het beheerplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. De stukken worden ter inzage gelegd in tenminste het kantoor van het waterschap en 
in de gemeentehuizen van de gemeenten die zijn gelegen binnen het gebied waarop het 
beheerplan betrekking heeft. 

2. Iedere belanghebbende en ingezetene heeft de gelegenheid zijn zienswijze over het beheerplan 
naar voren te brengen. 

 
Artikel 3.4 Goedkeuring en toezending 
 
1. Het dagelijks bestuur stuurt het beheerplan binnen vier weken na vaststelling ter goedkeuring naar 

gedeputeerde staten. Als bijlagen voegt het toe een samenvatting van hetgeen door de op grond 
van artikel 3.2 eerste lid geraadpleegde instanties bij de voorbereiding naar voren is gebracht, de 
ingediende zienswijzen en de beschouwingen van het algemeen bestuur daarover. 

2. Het dagelijks bestuur stuurt het beheerplan binnen vier weken na de goedkeuring door 
gedeputeerde staten aan de ingevolge artikel 3.2, eerste lid, geraadpleegde instanties, alsmede aan 
de minister van Verkeer en Waterstaat. 

 
Artikel 3.5 Voortgangsrapportage uitvoering beheerplan 
 
1. Het dagelijks bestuur rapporteert ten minste een maal per jaar aan gedeputeerde staten over de 

voortgang van de uitvoering van het beheerplan, de mate waarin de gestelde doelen worden 
bereikt, de redenen van eventuele afwijkingen en de voorgestelde maatregelen. 

2. Gedeputeerde staten kunnen, na overleg met de beheerder, nadere voorschriften stellen met 
betrekking tot de vorm en inhoud van de voortgangsrapportage, bedoeld in het eerste lid.  
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Hoofdstuk 4 Aanleg en beheer van waterstaatswerken 
 
Titel 4.1 Legger 
 
Artikel 4.1 Legger waterstaatswerken  
 
1. De legger, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, bevat naast het bepaalde in het eerste lid van dat 

artikel in ieder geval: 
a. het lengteprofiel en dwarsprofielen van de primaire en regionale waterkeringen; 
b. het profiel van vrije ruimte ten aanzien van de primaire en regionale waterkeringen; 
c. de gemiddelde dwarsprofielen van de oppervlaktewaterlichamen; 
d. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel 

uitmaken van de primaire- en regionale waterkering, regionale oppervlaktewaterlichamen en 
bergingsgebieden. 

2. Voor oppervlaktewateren, die niet overwegend van belang zijn voor aan- en afvoer van water en 
waterberging, geldt een vrijstelling van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, sub c, en uit 
artikel 5.1, eerste lid, van de wet, met betrekking tot vorm, afmeting en constructie.  

3. Op de voorbereiding van de legger, bedoeld in artikel 5.1 eerste lid van de wet, is afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  

 
Titel 4.2 Peilbesluiten 
 
Artikel 4.2 Aanwijzing verplichte peilbesluiten 

Het algemeen bestuur stelt een of meer peilbesluiten vast voor de oppervlaktewaterlichamen in de 
gebieden die zijn aangegeven op de als bijlage 2 bij deze verordening behorende kaart. 

Artikel 4.3 Inhoud peilbesluit 
 
1. Het peilbesluit bevat naast het bepaalde in het tweede lid van artikel 5.2 van de wet een kaart met 

de begrenzing van het gebied waarbinnen de oppervlaktewaterlichamen gelegen zijn waarop het 
peilbesluit betrekking heeft.  

2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin tenminste zijn opgenomen: 
a. de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de verrichte 

onderzoeken; 
b. een aanduiding van de veranderingen van de waterstanden ten opzichte van de bestaande 

situatie; 
c. een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor de diverse 

belangen. 
 

Artikel 4.4 Voorbereiding 
 
Op de voorbereiding van het peilbesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. 
 
Artikel 4.5 Herziening 
 
1. Een peilbesluit wordt ten minste eenmaal in de tien jaar herzien. 
2. Gedeputeerde staten van de provincie, waar het gebied waarvoor het peilbesluit zal gaan gelden, in 

zijn geheel of in hoofdzaak is gelegen, kunnen op verzoek van het algemeen bestuur eenmalig 
vrijstelling verlenen van de verplichting genoemd in het eerste lid voor ten hoogste vijf jaar. 

 
Titel 4.3 Projectprocedure voor waterstaatswerken 
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Artikel 4.6 Projectprocedure     
 
Gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen het te realiseren project in hoofdzaak is gelegen, 
kunnen paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de wet van toepassing verklaren op projectplannen: 

a. tot aanleg of wijziging van regionale waterkeringen; 
b. tot aanleg of wijziging van bergingsgebieden; 
c. tot aanleg of wijziging van oppervlaktewaterlichamen met een oppervlakte van ten minste een 

hectare of met een lengte van ten minste vijfhonderd meter. 
 
Artikel 4.7 Projectplan regionale waterkeringen 
 
Op de voorbereiding van een projectplan tot aanleg of wijziging van een regionale waterkering, 
waarop paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de wet niet van toepassing is, is afdeling 3.4 van de 
Algemeen wet bestuursrecht van toepassing.  
 
Artikel 4.8 Toezending projectplan primaire waterkeringen 
 
1. Een aan gedeputeerde staten van de provincie, op wier grondgebied het te realiseren project wordt 

uitgevoerd, ter goedkeuring toegezonden projectplan als bedoeld in artikel 5.5 van de wet, dat 
betrekking heeft op een primaire waterkering die onderdeel uitmaakt van een dijkring die tevens is 
gelegen op het grondgebied van een andere provincie of andere provincies, wordt door het 
dagelijks bestuur van het waterschap tevens toegezonden aan gedeputeerde staten van die andere 
provincie of provincies. 

2. Indien toepassing is gegeven aan artikel 5.7, tweede lid, van de wet wordt het aan gedeputeerde 
staten van Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland ter goedkeuring toegezonden projectplan door 
het dagelijks bestuur tevens toegezonden aan gedeputeerde staten van de andere provincie of 
provincies. 

 
Titel 4.4 Waterakkoord 
 
Artikel 4.9 Waterakkoord 
 
Bij de voorbereiding van een waterakkoord als bedoeld in artikel 3.7 van de wet raadpleegt het 
dagelijks bestuur de colleges van gedeputeerde staten van de provincies en de colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten waarin de regionale wateren zijn gelegen, waarop het 
waterakkoord betrekking heeft.  
 
Hoofdstuk 5 Grondwater 
 
Artikel 5.1 Verstrekken gegevens 
 
1. Het dagelijks bestuur verstrekt aan gedeputeerde staten van de provincie of de provincies waarin 

de onttrekking van grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt: 
a. de gegevens die op grond van artikel 6.11 van het Waterbesluit worden verkregen; 
b. een overzicht van de vergunningen en meldingen op basis waarvan het onttrekken van 

grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt.  
2. De opgave, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk op 31 mei van elk jaar of, bij beëindiging van 

de onttrekking, binnen vier maanden na die beëindiging verstrekt. 
3. Gedeputeerde staten kunnen, na overleg met het dagelijks bestuur, nadere regels stellen aangaande 

de wijze waarop de gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden aangeleverd. 
 
Artikel 5.2 Melden, meten en registreren 
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Het algemeen bestuur kan de vrijstellingsmogelijkheid, bedoeld in artikel 6.11, vijfde lid, van het 
Waterbesluit niet toepassen voor onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 m3 per jaar en voor 
tijdelijke onttrekkingen of infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3. 
 

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 6.1 Intrekking verordeningen 
 
De Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002 en de Verordening waterkering West 
Nederland, voor zover deze betrekking heeft op het gebied van het waterschap, worden ingetrokken. 
 
Artikel 6.2 Overgangsrecht besluiten 
 
1. De op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze verordening geldende 

besluiten die op grond van de verordeningen, genoemd in artikel 6.1 zijn genomen, blijven van 
kracht zolang het bevoegde bestuursorgaan niet anders heeft beslist. 

2. Op procedures op grond van de verordeningen, genoemd in het eerste lid, die zijn aangevangen 
voor de inwerkingtreding van deze verordening blijft het op dat moment geldende recht van 
toepassing. 

 
Artikel 6.3 Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 29 januari 2009, houdende 
regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet), in werking treedt. 
 
Artikel 6.4 Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht. 
 
Artikel 6.5 Aanpassing aanhalingen wet, Waterbesluit en Waterregeling, aanbrengen doorlopende 
nummering 
 
Voor de plaatsing in het provinciaal blad stellen gedeputeerde staten de nummering van de artikelen 
van deze verordening opnieuw vast en brengen zij de in deze verordening voorkomende aanhalingen 
van artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming en brengen zij de in deze verordening 
voorkomende aanhalingen van de artikelen van de wet, het Waterbesluit en de Waterregeling met de 
nieuwe nummering van de wet, het Waterbesluit en de Waterregeling in overeenstemming. 



35

Bijlage 1 

Kaart met regionale waterkeringen en de bijbehorende veiligheidsnormen, bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 
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Bijlage 2 

Kaart met gebieden, waarin voor de oppervlaktewateren een peilbesluit moet worden vastgesteld, 
bedoeld in artikel 4.2 van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
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Ontwerpbesluit 4 
 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND EN UTRECHT 
 
Op voorstel van gedeputeerde staten van Gelderland en Utrecht; 
 
Gelet op de Waterwet en artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Overwegende dat het in verband met de nieuwe Waterwet noodzakelijk is om de regelgeving voor het 
waterschap Vallei en Eem met betrekking tot het waterbeheer geheel te herzien;  
 
BESLUITEN 
 
Ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, de volgende verordening vast te stellen: 
 
Waterverordening waterschap Vallei en Eem 
 
HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen, toepassingsbereik, toedeling beheer en toedeling aanwijzing 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
algemeen bestuur: algemeen bestuur van het waterschap;  
beheerplan: plan als bedoeld in artikel 4.6 van de wet; 
buitengebied: gebied van een gemeente buiten de bebouwde kom, bedoeld in artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet 1994; 
dagelijks bestuur: college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap; 
gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Gelderland en Utrecht, tenzij anders is bepaald; 
Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat; 
peilbesluit: besluit als bedoeld in artikel 5.2 van de wet; 
profiel van vrije ruimte: ruimte ter weerszijden van en boven een primaire en regionale waterkering 
die naar het oordeel van de beheerder benodigd is ten behoeve van een toekomstige versterking van de 
waterkering; 
projectplan: plan als bedoeld in artikel 5.5 van de wet; 
regionale waterkering: een waterkering, niet zijnde een primaire waterkering als bedoeld in de wet, 
die beveiliging biedt tegen overstroming en als zodanig is aangewezen in deze verordening; 
reglement: Reglement voor het waterschap Vallei en Eem; 
waterschap: waterschap Vallei en Eem; 
wet: Waterwet. 
 
Artikel 1.2 Toepassingsbereik 
 
Deze verordening is van toepassing op het gebied van het waterschap, bedoeld in artikel 2, van het 
reglement.  
 
Artikel 1.3 Toedeling beheer 
 
Het waterschap is belast met het beheer van het watersysteem dat behoort tot de taak van het 
waterschap, zoals omschreven in artikel 4 van het reglement. 
 
Artikel 1.4 Toedeling aanwijzing 
 
Voor de toepassing van artikel 3.12 van de wet wordt het toezicht uitgeoefend door gedeputeerde 
staten van de provincie op wiens grondgebied het besluit, bedoeld in artikel 3.12, eerste lid in 
hoofdzaak betrekking heeft.  
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HOOFDSTUK 2 Normen 
 
Titel 2.1 Regionale waterkeringen 
 
Artikel 2.1 Aanwijzen regionale waterkeringen 
 
Deze titel is van toepassing op de regionale waterkeringen die zijn aangegeven op de als bijlage 1 bij 
deze verordening behorende kaarten. 
 
Artikel 2.2 Veiligheidsnorm 
 
1. Op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaarten is voor elke regionale waterkering of 

voor elk deel daarvan een veiligheidsnorm aangegeven.  
2. Gedeputeerde staten stellen een technische leidraad vast voor het ontwerp van regionale 

waterkeringen. Deze strekt tot aanbeveling voor de beheerder. 
3. Gedeputeerde staten stellen voorschriften vast voor de door het dagelijks bestuur te verrichten 

beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen en stellen ten behoeve van die 
beoordeling de maatgevende hoogwaterstanden vast. 

4. Gedeputeerde staten stellen na overleg met het dagelijks bestuur het tijdstip vast waarop de 
verschillende regionale waterkeringen voor de eerste keer moeten voldoen aan de 
veiligheidsnorm, bedoeld in het eerste lid.  

5. Een wijziging van de kaart, bedoeld in artikel 2.1, of een wijziging van de veiligheidsnorm, 
bedoeld in het eerste lid, geschiedt bij besluit of gemeenschappelijk besluit van provinciale staten 
van de provincie of provincies waarin de regionale waterkering is gelegen. 

6. De bekendmaking van een besluit als bedoeld in het vijfde lid geschiedt door plaatsing in het 
provinciaal blad van elk van de provincies.  

 
Artikel 2.2a Slaperdijk 
 
1. Voor de Slaperdijk, die als zodanig is aangegeven op de als bijlage 1 bij deze verordening 

behorende kaart, geldt als veiligheidsnorm het huidig profiel van die waterkering op 1 september 
2008. Het huidig profiel wordt vastgelegd in de legger, bedoeld in artikel 4.1. 

2. Het beheer van de Slaperdijk omvat tevens het afsluitbaar maken van de doorgangen in de 
Slaperdijk, waaronder die in het Valleikanaal ter hoogte van de Rode Haan, die als zodanig is 
aangegeven op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaart. 

 
Artikel 2.3 Interprovinciale regionale waterkering 
 
Indien een regionale waterkering is gelegen in meer dan één provincie, wordt het toezicht op die 
waterkering uitgeoefend door gedeputeerde staten van de provincie waarin de waterkering in 
hoofdzaak is gelegen.  
 
Titel 2.2 Waterkwantiteit 
 
Artikel 2.4 Normen waterkwantiteit 
 
1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn ingericht, 

geldt voor het gebied van een gemeente binnen de bebouwde kom, bedoeld in artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet 1994, dat in een ruimtelijk plan is bestemd voor de doeleinden bebouwing, 
hoofdinfrastructuur en spoorwegen als norm een gemiddelde overstromingskans van 1/100 per 
jaar en voor het overige gebied een gemiddelde overstromingskans van 1/10 per jaar. 

2. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn 
ingericht, geldt voor het gebied van een gemeente buiten de bebouwde kom, bedoeld in het eerste 
lid, als norm een gemiddelde overstromingskans van 1/10 per jaar, met dien verstande dat er geen 
norm geldt voor:    
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a. gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 of gebieden die voorlopig zijn aangewezen op grond van 
artikel 12, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998; 

b. Natura 2000-gebieden als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Natuurbeschermingswet 
1998; 

c. gebieden, voorzover niet behorend tot de onder a of b bedoelde gebieden, die op de kaart 
Gebieden binnen groene contouren, behorende bij het Streekplan 2005-2015 van de 
provincie Utrecht, als bestaande natuur zijn aangegeven, en 

d. gebieden, voorzover niet behorend tot de onder a of b bedoelde gebieden, die op de 
Beleidskaart ruimtelijke structuur, behorende bij het Streekplan 2005 van de provincie 
Gelderland, als EHS Natuur zijn aangegeven. 

3. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen aangaande de toepassing van het eerste en 
tweede lid. 

4. Gedeputeerde staten stellen een technische leidraad vast voor de door het dagelijks bestuur te 
verrichten beoordeling van de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren. Deze strekt 
tot aanbeveling voor de beheerder. 

5. De inrichting van de regionale wateren voldoet in 2015 aan de in het eerste en tweede lid 
aangegeven normen. 

 
Titel 2.3 Meten en beoordelen 
 
Artikel 2.5 Verslag toetsing watersysteem 
 
1. Het dagelijks bestuur brengt, vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de 

veiligheidsnorm, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, periodiek verslag uit over de algemene 
waterstaatkundige toestand van de regionale waterkeringen onder zijn beheer aan gedeputeerde 
staten van de provincie waarin de regionale waterkeringen in hoofdzaak zijn gelegen.  

2. Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat een beoordeling van de veiligheid. Die beoordeling 
geschiedt onder meer in het licht van de veiligheidsnorm, technische leidraad en voorschriften 
bedoeld in artikel 2.2 en de legger bedoeld in artikel 4.1. 

3. Het dagelijks bestuur brengt, vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de 
normen, bedoeld in artikel 2.4 periodiek verslag uit over de algemene waterstaatkundige toestand 
van de regionale wateren onder zijn beheer aan gedeputeerde staten van de provincie waarin deze 
regionale wateren in hoofdzaak zijn gelegen. 

4. Het verslag, bedoeld in het derde lid, bevat een beoordeling van de regionale wateren met het oog 
op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht. Die 
beoordeling geschiedt onder meer in het licht van de normen en voorschriften bedoeld in artikel 
2.4. 

5. Indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, bevatten de verslagen bedoeld in het eerste en 
derde lid een omschrijving van de voorzieningen die op een daarbij aan te geven termijn nodig 
worden geacht. 

6. Gedeputeerde staten stellen, na overleg met het dagelijks bestuur, vast voor welk tijdstip de 
verslagen, bedoeld in het eerste en derde lid, voor de eerste maal worden uitgebracht en met welke 
frequentie de verslagen daarna worden uitgebracht. 

 
HOOFDSTUK 3 Beheerplannen 
 
Artikel 3.1 Inhoud 
 
1. Het beheerplan bevat, naast het bepaalde in artikel 4.6 van de wet, ten minste: 

a. de beschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem waarover het beheer zich 
uitstrekt; 

b. het beleid inzake het beheer van de watersystemen gericht op de aan de watersystemen 
toegekende functies en doelstellingen; 

c. de beschrijving van de maatregelen met prioriteitstelling en fasering, zodat de gestelde 
doelen zijn te realiseren; 
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d. een raming van de kosten van de, gedurende de planperiode, te nemen maatregelen, 
inzicht in de dekking van de kosten en een indicatie van het verloop van de op te leggen 
omslagen dan wel heffingen in de planperiode, en 

e. de resultaten voor het buitengebied van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregiem 
voor de aan het oppervlaktewater en het freatisch grondwater toegekende functies. 

2. Het beheerplan is voorzien van een toelichting, waarin ten minste is opgenomen: 
a. de aan het plan ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de eventueel 

uitgevoerde onderzoeken, en 
b. een overzicht van de strategische doelstellingen in het regionaal waterplan, die worden 

gerealiseerd door het uitvoeren van de in het eerste lid, onder c, genoemde maatregelen. 
 
Artikel 3.2 Voorbereiding 
 
1. Het dagelijks bestuur raadpleegt, bij de voorbereiding van het beheerplan, de dagelijks besturen 

van de aangrenzende waterbeheerders, gedeputeerde staten van de betrokken provincies en de 
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten waarbinnen de watersystemen of 
onderdelen daarvan zijn gelegen.  

2. Op de voorbereiding van het beheerplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing met dien verstande dat naast belanghebbenden ook de ingezetenen van het 
beheersgebied van het waterschap hun zienswijze over het ontwerp naar voren kunnen brengen. 

3. In afwijking van het tweede lid kan bij een herziening van het beheerplan dat op een onderdeel 
van het beheersgebied van het waterschap betrekking heeft, de kring van belanghebbenden en 
ingezetenen beperkt worden tot dat onderdeel van het beheersgebied.   

 
Artikel 3.3 Goedkeuring 
 
1. Indien het beheerplan in zijn geheel wordt herzien, wordt het beheerplan ter goedkeuring gestuurd 

naar gedeputeerde staten. Indien het een herziening van beperkte strekking betreft, wordt de 
herziening ter goedkeuring gestuurd naar gedeputeerde staten van de provincie waarop de 
herziening van het beheerplan in hoofdzaak betrekking heeft. Als bijlagen voegt het dagelijks 
bestuur toe het verslag van het bij de voorbereiding gevoerde overleg, de ingediende zienswijzen 
en de beschouwingen van het algemeen bestuur daarover. 

2. Het dagelijks bestuur stuurt het beheerplan binnen vier weken na de goedkeuring aan de ingevolge 
artikel 3.2 geraadpleegde bestuursorganen en aan de Minister. 

 
Artikel 3.4 Voortgangsrapportage uitvoering beheerplan 
 
Het dagelijks bestuur rapporteert tenminste een maal per jaar aan gedeputeerde staten over de 
voortgang van de uitvoering van het beheerplan, de mate waarin de gestelde doelen worden bereikt, de 
redenen van eventuele afwijkingen en de voorgestelde maatregelen. 
 
HOOFDSTUK 4 Aanleg en beheer van waterstaatswerken 
 
Titel 4.1 Legger 
 
Artikel 4.1  Legger waterstaatswerken  
 
1. De legger, bedoeld in artikel 5.1 van de wet bevat naast het bepaalde in het eerste lid van dat 

artikel in ieder geval: 
a. het lengte- en dwarsprofiel van de primaire en regionale waterkeringen; 
b. het dwarsprofiel van de oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer, en 
c. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die 

deel uitmaken van de primaire en regionale waterkering, alsmede van de 
oppervlaktewaterlichamen in zijn beheer. 

2. Bij het dwarsprofiel, bedoeld in het eerste lid, onder a, is tevens het profiel van vrije ruimte 
aangegeven. 
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3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op de Slaperdijk, bedoeld in artikel 2.2a. 
 
Artikel 4.1a Vrijstelling verplichtingen inhoud legger 
 
1. Tertiaire watergangen, zoals deze zijn opgenomen in de legger van het waterschap worden 

vrijgesteld van de leggerplicht, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, met betrekking tot vorm, 
afmeting en constructie. 

2. Bergingsgebieden worden vrijgesteld van de leggerplicht, bedoeld in artikel 5.1. van de wet, met 
betrekking tot vorm en constructie. 

 
Artikel 4.1b Procedure 
 
Op de voorbereiding van de legger, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, is afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing, indien de legger niet wordt gecombineerd met de legger, bedoeld in 
artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.  
 
Titel 4.2 Peilbesluiten 
 
Artikel 4.2 Aanwijzing verplichte peilbesluiten 
 
Het algemeen bestuur stelt één of meer peilbesluiten vast voor de oppervlaktewaterlichamen in 
gebieden die zijn aangegeven op de als bijlage 2 bij deze verordening behorende kaart.  
 
Artikel 4.3 Inhoud peilbesluit 
 
1. Het peilbesluit bevat naast het bepaalde in het tweede lid van artikel 5.2 van de wet een kaart met 

de begrenzing van het gebied waarbinnen de oppervlaktewaterlichamen zijn gelegen en waarop 
het peilbesluit betrekking heeft. 

2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin tenminste zijn opgenomen: 
a. de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van verrichte 

onderzoeken; 
b. een aanduiding van de veranderingen van de waterstanden ten opzichte van de bestaande 

situatie, en 
c. een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor de diverse 

belangen. 
 

Artikel 4.4 Openbare voorbereiding 
 
Op de voorbereiding van het peilbesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. 
 
Artikel 4.5 Herziening 
 
1. Een peilbesluit wordt ten minste eens in de tien jaren herzien. 
2. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van het algemeen bestuur eenmalig voor ten hoogste viif 

jaren vrijstelling verlenen van de verplichting, genoemd in het eerste lid. 
3. Indien het peilbesluit betrekking heeft op het grondgebied van meerdere provincies, dan wordt de 

vrijstelling verleend door gedeputeerde staten van de provincie, waarop het peilbesluit in 
hoofdzaak betrekking heeft. 

 
Titel 4.3 Projectprocedure voor waterstaatswerken 
 
Artikel 4.6 Projectprocedure 
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Gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen het te realiseren project in hoofdzaak is gelegen 
kunnen, op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de 
wet van toepassing verklaren op: 

a. projectplannen tot de aanleg of wijziging van bergingsgebieden in regionale watersystemen; 
b. projectplannen tot aanleg of wijziging van regionale waterkeringen. 

 
Artikel 4.7 Toezending projectplan 
 
Een projectplan, dat betrekking heeft op een primaire of regionale waterkering die onderdeel uitmaakt 
van een dijkring die tevens is gelegen op het grondgebied van de provincie Utrecht wordt door het 
dagelijks bestuur tevens toegezonden aan gedeputeerde staten van die provincie. 
 
HOOFDSTUK 5 Grondwater 
 
Artikel 5.1 Verstrekken gegevens 
 
1. Het dagelijks bestuur verstrekt aan gedeputeerde staten van de provincie of de provincies waarin 

de onttrekking van grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt: 
a. de gegevens die op grond van artikel 6.11 van het Waterbesluit worden verkregen, en 
b. een overzicht van de vergunningen en meldingen op basis waarvan het onttrekken van 

grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt. 
2. De opgave, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk op 31 mei van elk jaar of, bij beëindiging van 

de onttrekking, binnen vier maanden na die beëindiging verstrekt. 
3. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen aangaande de wijze waarop de gegevens, 

bedoeld in het eerste lid, worden aangeleverd. 
 
Artikel 5.2 Melden, meten en registreren 
 
Het algemeen bestuur kan de vrijstellingsmogelijkheid, bedoeld in artikel 6.11, vijfde lid, van het 
Waterbesluit niet toepassen voor onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 m3 per jaar en voor 
tijdelijke onttrekkingen of infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3. 
 
HOOFDSTUK 6 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 6.1 Intrekken verordeningen 
 
De Verordening waterbeheer Vallei en Eem en de Verordening waterkering Vallei en Eem worden 
ingetrokken. 
 
Artikel 6.1a Overgangsrecht 
 
1. De voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening geldende besluiten die op grond 

van de verordeningen, genoemd in artikel 6.1 zijn genomen, blijven van kracht zolang het 
bevoegde bestuursorgaan niet anders beslist. 

2. Op procedures op grond van de verordeningen, genoemd in artikel 6.1, die zijn aangevangen voor 
de datum van inwerkingtreding van deze verordening, blijft het op dat moment geldende recht van 
toepassing. 

3. De verplichting tot het aangeven van het profiel van vrije ruimte, bedoeld in artikel 4.1, tweede 
lid, in de legger, geldt vanaf 1 januari 2013 

 
Artikel 6.2 Aanpassing aanhalingen wet, Waterbesluit en Waterregeling; aanbrengen 
doorlopende nummering 
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1. Voor de plaatsing in het Provinciaal Blad brengen gedeputeerde staten de nummering van de 
artikelen van deze verordening opnieuw vast en brengen zij de in deze verordening voorkomende 
aanhalingen van de artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming. 

2. Voor de plaatsing in het Provinciaal Blad brengen gedeputeerde staten de in deze verordening 
voorkomende aanhalingen van de artikelen van de wet, het Waterbesluit en de Waterregeling met 
de nieuwe nummering van de wet, het Waterbesluit en de Waterregeling in overeenstemming. 

 
Artikel 6.3 Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 29 januari 2009, houdende 
regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet), in werking treedt. 
 
Artikel 6.4 Citeertitel 
 
Deze verordening kan worden aangehaald als: Waterverordening waterschap Vallei en Eem. 
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Bijlage 1 
 
Kaart als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2, lid 1. Regionale waterkeringen (noord), waterschap Vallei en 
Eem  
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Bijlage 2 

Kaart als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2, lid 1. Regionale waterkeringen (zuid), waterschap Vallei en 
Eem  
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Bijlage 2 

Kaart peilbesluiten behorende bij artikel 4.2 van de Waterverordening waterschap Vallei en Eem 
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Ontwerpbesluit 5 
 
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND, UTRECHT, ZUID-HOLLAND EN NOORD-
BRABANT 
 
Op voorstel van gedeputeerde staten van Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant; 
 
Gelet op de Waterwet en artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Overwegende dat het in verband met de nieuwe Waterwet noodzakelijk is om de regelgeving voor het 
waterschap Rivierenland met betrekking tot het waterbeheer geheel te herzien;  
 
BESLUITEN 
 
Ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, de volgende verordening vast te stellen: 
 
Waterverordening waterschap Rivierenland 
 
HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen, toepassingsbereik, toedeling beheer en toedeling aanwijzing 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
algemeen bestuur: algemeen bestuur van het waterschap;  
beheerplan: plan als bedoeld in artikel 4.6 van de wet; 
buitengebied: gebied van een gemeente buiten de bebouwde kom, bedoeld in artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet 1994; 
dagelijks bestuur: college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap; 
gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, tenzij anders is bepaald; 
Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat; 
peilbesluit: besluit als bedoeld in artikel 5.2 van de wet; 
profiel van vrije ruimte: ruimte ter weerszijden van en boven een primaire en regionale waterkering 
die naar het oordeel van de beheerder benodigd is ten behoeve van een toekomstige versterking van de 
waterkering; 
projectplan: plan als bedoeld in artikel 5.5 van de wet; 
regionale waterkering: een waterkering, niet zijnde een primaire waterkering als bedoeld in de wet, 
die beveiliging biedt tegen overstroming en als zodanig is aangewezen in deze verordening; 
reglement: Reglement voor het waterschap Rivierenland; 
waterschap: waterschap Rivierenland; 
wet: Waterwet. 
 
Artikel 1.2 Toepassingsbereik 
 
Deze verordening is van toepassing op het gebied van het waterschap, bedoeld in artikel 2, van het 
reglement.  
 
Artikel 1.3 Toedeling beheer 
 
Het waterschap is belast met het beheer van het watersysteem dat behoort tot de taak van het 
waterschap, zoals omschreven in artikel 4 van het reglement. 
 
Artikel 1.4 Toedeling aanwijzing 
 
Voor de toepassing van artikel 3.12 van de wet wordt het toezicht uitgeoefend door gedeputeerde 
staten van de provincie op wiens grondgebied het besluit, bedoeld in artikel 3.12, eerste lid in 
hoofdzaak betrekking heeft.  
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HOOFDSTUK 2 Normen 
 
Titel 2.1 Regionale waterkeringen 
 
Artikel 2.1 Aanwijzen regionale waterkeringen 
 
Deze titel is van toepassing op de regionale waterkeringen die zijn aangegeven op de als bijlage 1 bij 
deze verordening behorende kaarten. 
 
Artikel 2.2 Veiligheidsnorm 
 
1. Op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaarten is voor elke regionale waterkering of 

voor elk deel daarvan een veiligheidsnorm aangegeven.  
2. Gedeputeerde staten stellen een technische leidraad vast voor het ontwerp van regionale 

waterkeringen. Deze strekt tot aanbeveling voor de beheerder. 
3. Gedeputeerde staten stellen voorschriften vast voor de door het dagelijks bestuur te verrichten 

beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen en stellen ten behoeve van die 
beoordeling de maatgevende hoogwaterstanden vast. 

4. Voor de toepassing van het tweede en derde lid zijn gedeputeerde staten van Gelderland bevoegd 
nadat zij advies hebben ingewonnen van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-
Brabant.  

5. Gedeputeerde staten van Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant stellen voor de 
regionale waterkeringen die geheel of grotendeels op hun grondgebied zijn gelegen, na overleg 
met het dagelijks bestuur van het waterschap het tijdstip vast waarop de verschillende regionale 
waterkeringen voor de eerste keer moeten voldoen aan de veiligheidsnorm, bedoeld in het eerste 
lid. 

6. Een wijziging van de kaart, bedoeld in artikel 2.1, of een wijziging van de veiligheidsnorm, 
bedoeld in het eerste lid, geschiedt bij besluit of gemeenschappelijk besluit van provinciale staten 
van de provincie of provincies waarin de waterkering is gelegen. 

7. De bekendmaking van een besluit als bedoeld in het zesde lid geschiedt door plaatsing in het 
provinciaal blad van elk van de provincies.  

 
Artikel 2.3 Interprovinciale regionale waterkering 
 
Indien een regionale waterkering is gelegen in meer dan één provincie, wordt het toezicht op die 
waterkering uitgeoefend door gedeputeerde staten van de provincie waarin de waterkering in 
hoofdzaak is gelegen.  
 
Titel 2.2 Waterkwantiteit 
 
Artikel 2.4 Normen waterkwantiteit 
 
1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn 

ingericht, geldt voor het gebied van een gemeente binnen de bebouwde kom, bedoeld in 
artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, dat in een ruimtelijk plan is bestemd voor de 
doeleinden bebouwing, hoofdinfrastructuur en spoorwegen, als norm een gemiddelde 
overstromingskans van 1/100 per jaar en voor het overige gebied een gemiddelde 
overstromingskans van 1/10 per jaar.  

2. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn 
ingericht, geldt voor het gebied van een gemeente buiten de bebouwde kom bedoeld in het 
eerste lid,  met uitzondering van de gebieden genoemd in het vierde en vijfde lid, als norm een 
gemiddelde overstromingskans van: 
a. 1/100 per jaar voor hoofdinfrastructuur en spoorwegen;  
b. 1/50 per jaar voor glastuinbouw en hoogwaardige land- en tuinbouw; 
c. 1/25 per jaar voor akkerbouw; 
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d. 1/10 per jaar voor grasland. 
3. Voor de toepassing van het tweede lid is wat betreft het landgebruik de situatie bepalend zoals 

vastgelegd in het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 5 van Wageningen 
Universiteit en Researchcentrum met inachtneming van de navolgende conversietabel: 

 
norm waterkwantiteit legenda-eenheden  Landelijk Grondgebruiksbestand 

Nederland versie 5 
1/10 per jaar voor grasland grasland, grasland in bebouwd gebied, maïs 
1/25 per jaar voor akkerbouw aardappelen, bieten, granen, overige landbouwgewassen 
1//50 per jaar voor glastuinbouw en 
hoogwaardige land- en tuinbouw 

boomgaard, glastuinbouw, bollen 

1/100 per jaar voor hoofdinfrastructuur en 
spoorwegen 

hoofdwegen & spoorwegen 

4. Voor bebouwing die is gelegen buiten de bebouwde kom, bedoeld in het eerste lid, geldt de 
norm van het omringende landgebruik, genoemd in het tweede lid, onder b, c of d. 

5. Wat betreft het gebied, bedoeld in het tweede lid, en de bebouwing, bedoeld in het vierde lid, 
geldt geen norm voor: 
a. gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, van de 

Natuurbeschermingswet 1998 of gebieden die voorlopig zijn aangewezen op grond van 
artikel 12, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998; 

b. Natura 2000-gebieden als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Natuurbeschermingswet 
1998; 

c. gebieden, voor zover niet behorend tot de onder a of b bedoelde gebieden, die op de kaart 
Gebieden binnen groene contouren, behorende bij het Streekplan 2005-2015 van de 
provincie Utrecht, als bestaande natuur zijn aangegeven; 

d. gebieden, voor zover niet behorend tot de onder a of b bedoelde gebieden, die op de 
Beleidskaart ruimtelijke structuur, behorende bij het Streekplan 2005 van de provincie 
Gelderland, als EHS Natuur zijn aangegeven; 

e. gebieden, voor zover niet behorend tot de onder a of b bedoelde gebieden, en op de 
plankaarten, behorende bij het Streekplan Zuid-Holland Oost van de provincie Zuid-
Holland, vastgesteld op 12 november 2003,  en het Streekplan Zuid-Holland Zuid van de 
provincie Zuid-Holland, vastgesteld op 17 mei 2000, als natuur zijn aangegeven en reeds 
zijn gerealiseerd; 

f. gebieden, voor zover niet behorend tot de onder a of b bedoelde gebieden, die op de kaart 
bij de Interimstructuurvisie Noord-Brabant als GHS-natuur zijn aangewezen. 

6. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen aangaande de toepassing van het bepaalde in 
het  eerste, tweede, derde en vierde lid. 

7. Gedeputeerde staten stellen een technische leidraad vast voor de door het dagelijks bestuur te 
verrichten beoordeling van de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren. Deze 
strekt tot aanbeveling voor de beheerder. 

8. Gedeputeerde staten stellen na overleg met het dagelijks bestuur het tijdstip vast waarop de 
bergings- en afvoercapaciteit van de verschillende regionale wateren voor de eerste keer 
moeten voldoen aan de in het eerste, tweede, derde en vierde lid opgenomen normen. 

 
Titel 2.3 Meten en beoordelen 
 
Artikel 2.5 Verslag toetsing watersysteem 
 
1. Het dagelijks bestuur brengt, vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de 

veiligheidsnorm, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, periodiek verslag uit over de algemene 
waterstaatkundige toestand van de regionale waterkeringen onder zijn beheer aan gedeputeerde 
staten van de provincie waarin de regionale waterkeringen in hoofdzaak zijn gelegen.  
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2. Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat een beoordeling van de veiligheid. Die beoordeling 
geschiedt onder meer in het licht van de veiligheidsnorm, technische leidraad en voorschriften 
bedoeld in artikel 2.2 en de legger bedoeld in artikel 4.1. 

3. Het dagelijks bestuur brengt, vanwege de zorg die op hem rust voor de handhaving van de 
normen, bedoeld in artikel 2.4, periodiek verslag uit over de algemene waterstaatkundige toestand 
van de regionale wateren onder zijn beheer aan gedeputeerde staten van de provincie waarin deze 
regionale wateren in hoofdzaak zijn gelegen. 

4. Het verslag, bedoeld in het derde lid, bevat een beoordeling van de regionale wateren met het oog 
op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht. Die 
beoordeling geschiedt onder meer in het licht van de normen en voorschriften bedoeld in artikel 
2.4. 

5. Indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, bevatten de verslagen bedoeld in het eerste en 
derde lid een omschrijving van de voorzieningen die op een daarbij aan te geven termijn nodig 
worden geacht. 

6. Gedeputeerde staten van Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant stellen, na overleg 
met het dagelijks bestuur, vast voor welk tijdstip de verslagen, bedoeld in het eerste en derde lid, 
voor de eerste maal worden uitgebracht en met welke frequentie de verslagen daarna worden 
uitgebracht. 

 
HOOFDSTUK 3 Beheerplannen 
 
Artikel 3.1 Inhoud 
 
1. Het beheerplan bevat, naast het bepaalde in artikel 4.6 van de wet, ten minste: 

a. de beschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem waarover het beheer zich 
uitstrekt; 

b. het beleid inzake het beheer van de watersystemen gericht op de aan de watersystemen 
toegekende functies en doelstellingen; 

c. de beschrijving van de maatregelen met prioriteitstelling en fasering, zodat de gestelde doelen 
zijn te realiseren; 

d. een raming van de kosten van de, gedurende de planperiode, te nemen maatregelen, inzicht in 
de dekking van de kosten en een indicatie van het verloop van de op te leggen omslagen dan 
wel heffingen in de planperiode, en 

e. de resultaten voor het buitengebied van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregiem voor 
de aan het oppervlaktewater en het freatisch grondwater toegekende functies. 

2. Het beheerplan is voorzien van een toelichting, waarin ten minste is opgenomen: 
a. de aan het plan ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de eventueel 

uitgevoerde onderzoeken, en, 
b. een overzicht van de strategische doelstellingen in het regionaal waterplan, die worden 

gerealiseerd door het uitvoeren van de in het eerste lid, onder c, genoemde maatregelen. 
 
Artikel 3.2 Voorbereiding 
 
1. Het dagelijks bestuur raadpleegt, bij de voorbereiding van het beheerplan, de dagelijks besturen 

van de aangrenzende waterbeheerders, gedeputeerde staten van de betrokken provincies, de 
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten waarbinnen de watersystemen of 
onderdelen daarvan zijn gelegen en de ten aanzien van grensvormende of grensoverschrijdende 
wateren bevoegde Duitse autoriteiten.  

2. Op de voorbereiding van het beheerplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing met dien verstande dat naast belanghebbenden ook de ingezetenen van het 
beheersgebied van het waterschap hun zienswijze over het ontwerp naar voren kunnen brengen. 

3. In afwijking van het tweede lid kan bij een herziening van het beheerplan dat op een onderdeel 
van het beheersgebied van het waterschap betrekking heeft, de kring van belanghebbenden en 
ingezetenen beperkt worden tot dat onderdeel van het beheersgebied.   

 
Artikel 3.3 Goedkeuring 
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1. Indien het beheerplan in zijn geheel wordt herzien, wordt het beheerplan ter goedkeuring gestuurd 
naar gedeputeerde staten van Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Indien het een 
herziening van beperkte strekking betreft, wordt de herziening ter goedkeuring gestuurd naar 
gedeputeerde staten van de provincie waarop de herziening van het beheerplan in hoofdzaak 
betrekking heeft. Als bijlagen voegt het dagelijks bestuur toe het verslag van het bij de 
voorbereiding gevoerde overleg, de ingediende zienswijzen en de beschouwingen van het 
algemeen bestuur daarover. 

2. Het dagelijks bestuur stuurt het beheerplan binnen vier weken na de goedkeuring aan de ingevolge 
artikel 3.2 geraadpleegde bestuursorganen en aan de Minister. 

 

Voortgangsrapportage uitvoering beheerplan 
 
Het dagelijks bestuur rapporteert tenminste een maal per jaar aan gedeputeerde staten van Gelderland, 
Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant over de voortgang van de uitvoering van het beheerplan, de 
mate waarin de gestelde doelen worden bereikt, de redenen van eventuele afwijkingen en de 
voorgestelde maatregelen. 
 
HOOFDSTUK 4 Aanleg en beheer van waterstaatswerken 
 
Titel 4.1 Legger 
 
Artikel 4.1  Legger waterstaatswerken  
 
1. De legger, bedoeld in artikel 5.1 van de wet bevat naast het bepaalde in het eerste lid van dat 

artikel in ieder geval: 
a. het lengte- en dwarsprofiel van de primaire en regionale waterkeringen; 
b. het dwarsprofiel van de oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer, en 
c. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel 

uitmaken van de primaire en regionale waterkering, alsmede van de 
oppervlaktewaterlichamen in zijn beheer. 

2. Bij het dwarsprofiel, bedoeld in het eerste lid, onder a, is tevens het profiel van vrije ruimte 
aangegeven. 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op regionale waterkeringen die als “handhaven 
huidig profiel” zijn aangegeven op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaarten. 

4. De verplichting tot het aangeven van het profiel van vrije ruimte als bedoeld in het tweede lid in d 
de legger, geldt vanaf 1 januari 2013. 

.
Artikel 4.1a Vrijstelling verplichtingen inhoud legger 
 
1. Regionale waterkeringen die als “handhaven huidig profiel” zijn aangegeven op de als bijlage 1 

bij deze verordening behorende kaarten en C-wateren zoals deze zijn opgenomen in de legger van 
het waterschap worden vrijgesteld van de leggerplicht, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, met 
betrekking tot vorm, afmeting en constructie. 

2. Bergingsgebieden worden vrijgesteld van de leggerplicht, bedoeld in artikel 5.1. van de wet, met 
betrekking tot vorm en constructie. 

 
Artikel 4.1b Tijdelijke vrijstelling leggerplicht waterkeringen 
 
1. Artikel 5.1, eerste lid, van de wet, is tot 1 januari 2011 niet van toepassing op de regionale 

waterkeringen, met uitzondering van de waterkeringen die als “handhaven huidig profiel” zijn 
aangegeven op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaarten. 

2. Artikel 5.1, eerste lid, van de wet, is tot uiterlijk 1 jaar na afronding van de dijkverbetering van de 
Diefdijk, met als uiterste datum 1 januari 2015, niet van toepassing op de primaire waterkering de 
Diefdijk. 
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Artikel 4.1c Procedure 
 
Op de voorbereiding van de legger, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, is afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing indien de legger niet wordt gecombineerd met de legger, bedoeld in 
artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.  
 
Titel 4.2 Peilbesluiten 
 
Artikel 4.2 Aanwijzing verplichte peilbesluiten 
 
Het algemeen bestuur stelt één of meer peilbesluiten vast voor de oppervlaktewaterlichamen in de 
gebieden die zijn aangegeven op de als bijlage 2 bij deze verordening behorende kaart.  
 
Artikel 4.3 Inhoud peilbesluit 
 
1. Het peilbesluit bevat naast het bepaalde in het tweede lid van artikel 5.2 van de wet een kaart met 

de begrenzing van het gebied waarbinnen de oppervlaktewaterlichamen zijn gelegen en waarop 
het peilbesluit betrekking heeft.  

2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin tenminste zijn opgenomen: 
a. de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van verrichte 

onderzoeken; 
b. een aanduiding van de veranderingen van de waterstanden ten opzichte van de bestaande 

situatie, en 
c. een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor de diverse belangen. 
 

Artikel 4.4 Openbare voorbereiding 
 
Op de voorbereiding van het peilbesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. 
 
Artikel 4.5 Herziening 
 
1. Een peilbesluit wordt ten minste eens in de tien jaren herzien. 
2. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van het algemeen bestuur eenmalig voor ten hoogste vijf 

jaren vrijstelling verlenen van de verplichting, genoemd in het eerste lid. 
3. Indien het peilbesluit betrekking heeft op het grondgebied van meerdere provincies, dan wordt de 

vrijstelling verleend door gedeputeerde staten van de provincie, waarop het peilbesluit in 
hoofdzaak betrekking heeft. 

 
Titel 4.3 Projectprocedure voor waterstaatswerken 
 
Artikel 4.6 Projectprocedure 
 
Gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen het te realiseren project in hoofdzaak is gelegen 
kunnen, op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap, paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de 
wet van toepassing verklaren op: 
a. projectplannen tot de aanleg of wijziging van bergingsgebieden in regionale watersystemen; 
b. projectplannen tot aanleg of wijziging van regionale waterkeringen. 
 
Artikel 4.7 Toezending projectplan 
 
Een projectplan, dat betrekking heeft op een primaire of regionale waterkering die onderdeel uitmaakt 
van een dijkring die tevens is gelegen op het grondgebied van een andere provincie of provincies 
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wordt door het dagelijks bestuur tevens toegezonden aan gedeputeerde staten van die provincie of 
provincies. 
 
HOOFDSTUK 5 Grondwater 
 
Artikel 5.1 Verstrekken gegevens 
 
1. Het dagelijks bestuur verstrekt aan gedeputeerde staten van de provincie of de provincies waarin 

de onttrekking van grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt: 
a. de gegevens die op grond van artikel 6.11 van het Waterbesluit worden verkregen, en 
b. een overzicht van de vergunningen en meldingen op basis waarvan het onttrekken van 

grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt. 
2. De opgave, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk op 31 mei van elk jaar of, bij beëindiging van 

de onttrekking, binnen vier maanden na die beëindiging verstrekt. 
3. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen aangaande de wijze waarop de gegevens, 

bedoeld in het eerste lid, worden aangeleverd. 
 

Artikel 5.2 Melden, meten en registreren 
 
1. Het algemeen bestuur kan de vrijstellingsmogelijkheid, bedoeld in artikel 6.11, vijfde lid, van het 

Waterbesluit niet toepassen voor onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 m3 per jaar en 
voor tijdelijke onttrekkingen of infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3. 

2. Het eerste lid geldt tevens voor permanente onttrekkingen van grondwater of permanente 
infiltraties van water voor andere doeleinden dan genoemd in artikel 6.4 van de wet, welke zijn 
gelegen binnen een gebied dat krachtens artikel 1.2, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer 
in de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland is aangewezen en waarvoor regels zijn gesteld 
ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning.  

 
Artikel 5.3 Vergunningsplicht 
 
Het algemeen bestuur regelt bij verordening dat het verboden is zonder vergunning permanent 
grondwater te onttrekken of water te infiltreren voor andere doeleinden dan genoemd in artikel 6.4, 
eerste lid, onder a en b, van de wet binnen een gebied dat krachtens artikel 1.2, tweede lid, onder a, 
van de Wet milieubeheer in de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland is aangewezen en 
waarvoor regels zijn gesteld ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning. 
 
HOOFDSTUK 6 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 6.1 Intrekken verordeningen 
 
De Verordening waterbeheer Rivierenland en de Verordening waterkering West-Nederland voorzover 
deze betrekking heeft op het gebied van het waterschap, worden ingetrokken. 
 
Artikel 6.1a Overgangsrecht 
 
1. De voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening geldende besluiten die op grond 

van de verordeningen, genoemd in artikel 6.1 zijn genomen, blijven van kracht zolang het 
bevoegde bestuursorgaan niet anders beslist. 

2. Op procedures op grond van de verordeningen, genoemd in artikel 6.1, die zijn aangevangen voor 
de datum van inwerkingtreding van deze verordening, blijft het op dat moment geldende recht van 
toepassing. 

3. De verplichting tot het aangeven van het profiel van vrije ruimte, bedoeld in artikel 4.1, tweede 
lid, in de legger, geldt vanaf 1 januari 2013. 
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Artikel 6.2 Aanbrengen doorlopende nummering, aanpassing aanhalingen 

1. Voor de plaatsing in het Provinciaal Blad stellen gedeputeerde staten de nummering van de 
artikelen van deze verordening opnieuw vast en brengen zij de in deze verordening voorkomende 
aanhalingen van de artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming. 

2. Voor de plaatsing in het Provinciaal Blad brengen gedeputeerde staten de in deze verordening 
voorkomende aanhalingen van de artikelen van de wet, het Waterbesluit en de Waterregeling met 
de nieuwe nummering van de wet, het Waterbesluit en de Waterregeling in overeenstemming. 

 
Artikel 6.3 Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 29 januari 2009, houdende 
regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet), in werking treedt. 
 
Artikel 6.4 Citeertitel 
 
Deze verordening kan worden aangehaald als: Waterverordening waterschap Rivierenland. 
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Bijlage 1 

Kaart als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2, lid 1. Regionale waterkeringen (west), waterschap Rivierenland 
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Bijlage 2 

Kaart als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2, lid 1. Regionale waterkeringen (midden), waterschap 
Rivierenland 
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Bijlage 3 
 
Kaart als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2, lid 1. Regionale waterkeringen (oost), waterschap Rivierenland 
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Bijlage 2 

Kaart peilbesluiten behorende bij artikel 4.2 van de Waterverordening waterschap Rivierenland 
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Ontwerpbesluit 6 
 
Besluit van provinciale staten van Utrecht van 21 september 2009 tot wijziging van het 
Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008. 
 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juli 2009, nr. 2009INT244544; 
 
Gelet op artikel 6 van de Waterschapswet ; 
 
Besluiten: 
 
ARTIKEL I  
 
Het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 20081 wordt gewijzigd als volgt. 
 
A

In artikel 8, eerste lid, wordt het getal ‘drie’ gewijzigd in: twee 
 

B

In artikel 21 komt de zinsnede ‘, met inbegrip van het beroep tegen besluiten van het 
waterschapsbestuur, en voor de toepassing van artikel 9, derde lid, van de Wet op de 
waterhuishouding’ te vervallen. 
 
C

Artikel 22 komt te vervallen. 
 
D

Artikel 23 komt te luiden: 
 
Artikel 23 Toezending besluiten 

1. Het dagelijks bestuur zendt aan gedeputeerde staten: 
a. het ontwerp van het besluit tot vaststelling of wijziging van een keur, bedoeld in artikel 80, 

eerste lid, van de wet; 
b. besluiten tot oprichting of deelneming in een rechtspersoon. 

2. Het dagelijks bestuur zendt aan gedeputeerde staten van Utrecht en van Zuid-Holland het ontwerp 
van een calamiteitenplan, bedoeld in artikel 5.24, eerste lid, van de Waterwet, alsmede het 
vastgestelde plan; 

 

ARTIKEL II 

1 Provinciaal blad van Utrecht 2008, 19   
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Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 29 januari 2009, houdende regels met 
betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet), in werking treedt..  
 

Provinciale staten van Utrecht,  
 

voorzitter, R. Robbertsen 
 

griffier, L.C.A.W. Graafhuis   
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Ontwerpbesluit 7 
 
Wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 
 

Provinciale staten van Noord-Holland, provinciale staten van Utrecht; 
 
gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Noord-Holland en gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
gelet op artikel 2 en artikel 6 van de Waterschapswet, artikel 24 van het Reglement van bestuur voor 
het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de Waterwet; 
 
overwegende dat het in verband met de inwerkingtreding van de Waterwet noodzakelijk is het 
Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 te wijzigen; 
 
Besluiten: 
 

Artikel I 
Het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 wordt als volgt 
gewijzigd. 
 
A
Kaart nr. 1, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het reglement van bestuur voor het 
Hoogheemraadschap Amtel, Gooi en Vecht 2008 wordt vervangen door de bij dit besluit gevoegde 
kaart nr. 1, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Reglement van bestuur voor het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008. 
 
B
In artikel 5, tweede lid, onderdeel b, wordt ‘krachtens artikel 15a, eerste lid, van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren’ vervangen door: krachtens artikel 3.4 van de Waterwet.  
 
C
Artikel 20, derde lid, vervalt.  
 
D
Artikel 21 vervalt. 
 
E
Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt: 
 
1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 
 
2. In artikel 22 worden na onderdeel d., onder vervanging van de punt door een komma drie 
onderdelen toegevoegd, luidende: 
 
e. het vaststellen van ontwerppeilbesluiten; 
f. het vaststellen van ontwerpverordeningen, op grond van artikel 78 van de wet, waarin de regels 

ten aanzien van grondwateronttrekkingen en –infiltraties zijn opgenomen; 
g. het vaststellen van ontwerpcalamiteitenplannen, bedoeld in artikel 5.24, derde lid, van de 

Waterwet, alsmede de besluiten tot vaststelling van de calamiteitenplannen. 
 
3. Aan artikel 22 wordt een lid toegevoegd, luidend: 
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2. In afwijking van het eerste lid zendt het algemeen bestuur de besluiten, bedoeld in de onderdelen 
c, d, en e. toe aan gedeputeerde staten van de provincie, waarin het grondgebied is gelegen, 
waarop het besluit in hoofdzaak betrekking heeft.  

 
Artikel II 
Dit besluit treedt in werking op op het tijdstip waarop de wet van 29 januari 2009, houdende regels 
met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet), in werking treedt.  
 

Haarlem,  
 
Provinciale Staten van Noord-Holland, 
 

, voorzitter 
 

, griffier 
 

Utrecht,  
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 

, voorzitter 
 

, griffier 
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Bijlage 
 
Kaart nr. 1, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Reglement van bestuur voor het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2009 
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Ontwerpbesluit 8 
 

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND EN UTRECHT 
 
Op voordracht van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht; 
 
Gelet op artikel 6 van de Waterschapswet; 
 
Besluiten: 
 
Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van het Reglement voor het waterschap Vallei en 
Eem;  
 
ARTIKEL I 
 
Het Reglement voor het waterschap Vallei en Eem wordt gewijzigd als volgt: 
 
A

Artikel 20 komt te luiden: 
 
Artikel 20 Toezichtsbevoegdheid 
 
1. Het toezicht op het waterschapsbestuur wordt uitgeoefend door gedeputeerde staten, tenzij bij 

dit reglement of bij de Waterverordening waterschap Vallei en Eem anders is bepaald. 
2. Gedeputeerde staten bepalen in onderling overleg op welke wijze de voorbereiding en de 

besluitvorming plaatsvinden over hetgeen terzake van het gemeenschappelijk toezicht moet 
worden beslist. 

 
B

De artikelen 21, 22, 23 komen te vervallen. 
 
C

Artikel 24 komt te luiden: 
 
Artikel 24 Meldingen 
 
1. Het college van dijkgraaf en heemraden zendt aan gedeputeerde staten:  

a. besluiten tot oprichting of deelneming in een rechtspersoon; 
b. ontwerpbesluiten als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de Waterschapswet; 
c. ontwerpbesluiten en besluiten als bedoeld in artikel 5.24, eerste lid, van de Waterwet. 

2.  Het college van dijkgraaf en heemraden zendt aan gedeputeerde staten op wiens grondgebied 
het besluit in hoofdzaak betrekking heeft ontwerpbesluiten en besluiten als bedoeld in artikel 
5.2, eerste lid, van de Waterwet. 

 

ARTIKEL II 
 
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 29 januari 2009, houdende 
regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet) in werking treedt. 
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Toelichting 
 

0.        Inleiding 
Waterverordeningen (systematiek; inhoud; procedure) 
In verband met de nieuwe Waterwet moet alle provinciale regelgeving op het terrein van 
water worden aangepast. Hierbij is gekozen voor de volgende systematiek: 
1. Voor elk van de 4 in Utrecht gelegen waterschappen (Amstel, Gooi en Vecht, De Stichtse 

Rijnlanden, Rivierenland en Vallei en Eem, verder: AGV, HDSR, WRL en WVE) is een 
waterverordening opgesteld. Hierin zijn de waterschapsspecifieke onderwerpen geregeld. 
De belangrijkste daarvan zijn: normering waterkeringen en waterkwantiteit, 
verdringingsreeks, beheerplan, legger, peilbesluit, projectprocedure en grondwater 
(gegevensverstrekking). Deze verordeningen worden vastgesteld door PS van de 
provincies binnen het gebied waarvan het desbetreffende waterschap is gelegen.  

2. Voor de provinciebrede onderwerpen wordt een waterverordening provincie Utrecht 
opgesteld. De belangrijkste in die verordening te regelen onderwerpen zijn het provinciale 
waterplan, vaarwegen en grondwateronttrekkingen waarvoor GS bevoegd gezag blijven. 
Deze verordening wordt alleen door PS van Utrecht vastgesteld. 

Veel inhoudelijke onderwerpen, zoals normering waterkeringen, verdringingsreeks en 
vaarwegen, zijn overgenomen uit de bestaande verordeningen. Bijlage 1 van dit statenvoorstel 
bevat een overzicht bestaand/nieuw (zie A). Tevens zijn in onderdeel B van die bijlage de 
belangrijkste nieuwe onderwerpen en de belangrijkste wijzigingen toegelicht. 
De waterverordeningen zijn gebaseerd op een IPO-model en zijn met de buurprovincies en de 
betrokken waterschappen afgestemd. De voor de verschillende waterschappen opgestelde 
waterverordeningen vertonen vanwege die onderlinge afstemming slechts geringe 
afwijkingen. 

Reglementswijzigingen (aanleiding; inhoud) 
De Invoeringswet Waterwet bevat een wijziging van de Waterschapswet op het onderdeel 
toezicht. Deze wijziging houdt in dat de mogelijkheid tot instelling van administratief beroep 
en de mogelijkheid tot het voorschrijven van goedkeuring voor peilbesluiten komen te 
vervallen. 
In verband daarmee moeten de reglementen voor de 4 in Utrecht gelegen waterschappen 
worden aangepast. Daarbij zal voor enkele besluiten een meldingsplicht worden 
geïntroduceerd met het oog op de eventuele toepassing van het bredere inzetbare 
aanwijzingsinstrument. Dit onderwerp is nader toegelicht in bijlage 1 (punt 4) van dit 
statenvoorstel.  
Omdat het hierbij om een wijziging van beperkte strekking gaat zijn PS van Utrecht 
afzonderlijk bevoegd tot wijziging van het reglement voor HDSR.  
PS van Gelderland zijn om dezelfde reden afzonderlijk bevoegd wat betreft de wijziging van 
het reglement voor WRL. 
De wijziging van de reglementen voor AGV en WVE worden vastgesteld door PS van de 
provincies binnen het gebied waarvan het desbetreffende waterschap is gelegen, derhalve 
mede door PS van Utrecht.  
 
Inspraakreacties 
De waterverordeningen en de reglementswijzigingen hebben als ontwerpbesluit gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 7 inhoudelijke zienswijzen ingediend, en wel tegen 
de waterverordeningen provincie Utrecht (1), HDSR (2), WVE (1) en WRL (3). De meeste 
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onderdelen  hadden betrekking op de normering wateroverlast en de legger. De zienswijzen 
zijn slechts op een enkel onderdeel gehonoreerd. Die aanpassingen zijn van ondergeschikte 
aard. Het betreft de volgende aanpassingen, aangegeven per ontwerpbesluit: 
Waterverordening HDSR 2009: 1. herstel fout in kaart regionale waterkeringen (zienswijze 
HDSR); 2. in de toelichting bij art. 2.5 (normen waterkwantiteit) is wat betreft het 
klimaatscenario de letterlijke tekst uit het NBW-actueel overgenomen (zienswijze Natuur en 
Milieufederatie Utrecht). Die wijziging is overgenomen in de andere waterverordeningen.  
Waterverordening WRL: 1. tijdelijke vrijstelling leggerverplichting Diefdijk; 2. verplichting 
tot het aangeven van het profiel van vrije ruimte in de legger geldt vanaf  2013 (zienswijze 
WRL).  
 
Wijziging Waterbesluit 
In verband met een wijziging van het op de Waterwet gebaseerde Waterbesluit met betrekking 
tot het melden, meten en registreren van grondwateronttrekkingen is na de inspraakperiode 
het hoofdstuk grondwater van de waterverordeningen nog aangepast. Dit betreft enkele 
technische wijzigingen.  
 
1. Wettelijke grondslag 
Waterwet (diverse artikelen), art. 2, eerste lid, en art. 6 Waterschapswet, art. 145 
Provinciewet. 
 

2. Beoogd effect 
Elk waterschap en ook de provincie zelf beschikken over één integrale waterverordening.  
 
3. Argumenten 
Het opstellen van nieuwe verordeningen op het terrein van water en het aanpassen van de 
waterschapsreglementen is noodzakelijk in verband met het van kracht worden van de 
Waterwet en de daarmee verband houdende wijziging van de Waterschapswet.  
 
4. Kanttekeningen 
Geen. 
 
5. Financiën 
N.v.t. 
 
6. Realisatie 
Het is de bedoeling dat vanwege de onderlinge samenhang alle wet- en regelgeving op 
centraal niveau (Waterwet, Invoeringswet Waterwet, Waterbesluit en Waterregeling) en alle 
decentrale regelgeving (waterverordeningen, reglementswijzigingen en keuren van 
waterschappen) aan het eind van 2009 gelijktijdig in werking treden. 
 
7. Juridisch 
De tekst van de ontwerpbesluiten en de gevolgde procedure voldoen aan de wettelijke eisen.

8. Europa 
Er zijn geen Europeesrechtelijke aspecten of risico’s. 
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9. Communicatie 
• De stukken zijn in nauw ambtelijk overleg met de betrokken waterschappen opgesteld en 

zijn vervolgens als voorontwerp voor commentaar toegestuurd naar het DB van de 
waterschappen. 

• De stukken hebben gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen en zijn 
gelijktijdig als ontwerp voor commentaar toegestuurd naar het DB van de waterschappen. 

• De commentaarnota’s zullen na vaststelling van het statenvoorstel worden toegestuurd 
naar degenen die een zienswijze hebben ingediend. 

• De besluiten worden in de provinciale bladen van de betrokken provincies gepubliceerd. 
 
10. Bijlagen 
Zie de inhoudsopgave op pag. 1 en 2.
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Bijlage 1 
 

Implementatie Waterwet 
 
A. Overzicht bestaand/nieuw 
 
Onderwerp Bestaand Nieuw Opmerkingen 

Waterverordeningen waterschappen  
Veiligheidsnormen regionale 
waterkeringen 

x

Regionale verdringingsreeks x  
Normen waterkwantiteit  x 1)
Beheerplan x  GGOR als verplicht onderdeel 

toegevoegd 
Legger x  Verplichting geldt nu ook voor 

watergangen 
Peibesluiten x  
Projectplan en –procedure  x 1)
Grondwater  x 1)

Waterverordening provincie Utrecht  
Vaarwegen x  
Regionaal waterplan x  
Grondwater x  Nog beperkt aantal bepalingen 

i.v.m. taakoverdracht aan 
waterschappen en inhoud Waterwet 
en  bijbehorende 
uitvoeringsregelingen    

Commissie van deskundigen 
Grondwaterwet 

 x Was geregeld in de Grondwaterwet 
en niet meer in de Waterwet 

Wijziging waterschapsreglement  
Toezicht x 1)  

1) is hieronder toegelicht 
 

B. Belangrijkste nieuwe onderwerpen / wijzigingen. 
 
1. Normering wateroverlast 
Op grond van artikel 2.8 van de Waterwet moeten bij provinciale verordening met het oog op de 
bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht, normen worden 
gesteld met betrekking tot de gemiddelde overstromingskans per jaar van daarbij aan te wijzen 
gebieden. In de waterverordening voor elk van de waterschappen wordt daarin voorzien.  
 
Voor verschillende te onderscheiden gebieden worden normen gegeven waarbij de kans op 
overstroming als gevolg van grote hoeveelheden neerslag is gerelateerd aan de economische waarde 
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van landgebruik en de te verwachten schade bij overstroming. De normen drukken de hoogst 
toelaatbaar geachte kans op overstroming uit ofwel het wenselijk geachte beschermingsniveau.  
De normering bakent de zorgplicht af die de waterbeheerder heeft op het vlak van het voorkomen dan 
wel beperken van ontoelaatbare wateroverlast door inundatie vanuit oppervlaktewater ten gevolge van 
neerslag. Zij geeft daarmee helderheid voor de burgers en de bedrijven over het restrisico en hun eigen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van roerende en onroerende zaken. 
 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (verder: NBW) van 2003 zijn werknormen opgenomen die 
voor de verschillende vormen van landgebruik de hoogst toelaatbaar geachte kans op overstroming 
ofwel het wenselijk geachte beschermingsniveau uitdrukken. De vormen van landgebruik die daarbij 
worden onderscheiden zijn en de bijbehorende normen zijn: grasland (norm van 1/10 per jaar), 
akkerbouw (norm van 1/25 per jaar), hoogwaardige land-en tuinbouw en glastuinbouw (norm van 1/50 
per jaar) en bebouwd gebied (norm van 1/100 per jaar). Voor natuur geldt geen norm. 
 
Met inachtneming van die werknormen en rekening houdend met de uitkomsten van de door elk van 
de waterschappen in de afgelopen jaren uitgevoerde toetsing van het watersysteem worden nu in de 
waterverordening voor elk van de waterschappen definitieve normen opgenomen.  
 
Hierbij wordt voor alle waterschappen voor het gebied binnen de bebouwde kom onderscheid gemaakt 
tussen a. gebied dat bestemd is voor bebouwing waarvoor de hoogste norm van 1/100 per jaar geldt en 
b. overig gebied, zoals openbaar groen en sportvelden, waarvoor de lage norm van 1/10 per jaar geldt. 
Deze lage norm is gerechtvaardigd vanwege de geringe schade die daar optreedt bij inundatie en 
vanwege de kosten van de benodigde maatregelen die gemoeid zijn met het realiseren van een hogere 
norm. 
 
Voor het gebied buiten de bebouwde kom is de normering op de volgende 2 verschillende manieren 
vastgelegd: 
1. voor AGV en WRL zijn de hiervoor genoemde NBW-normen in de verordening opgenomen; 
2. voor HDSR en WVE zijn gebiedsnormen in de verordening opgenomen. Voor HDSR zijn dat een 
norm van 1/50 per jaar voor op kaart aan te geven hoger gelegen gebied (veelal fruitteeltgebied) en 
een norm van 1/10 per jaar voor het overige landelijke gebied (overwegend grasland). Voor WVE is 
dat uitsluitend 1/10 per jaar voor het buiten de bebouwde kom gelegen gebied (ook overwegend 
grasland). 
 
Voor HDSR en WVE is gekozen voor een gebiedsnorm, omdat het vanwege de hoge kosten niet 
wenselijk en voorts om technische redenen vaak niet mogelijk is om de waterstaatkundige inrichting 
op perceelsniveau af te stemmen op het landgebruik. Dit past ook niet bij het streven van de 
waterschappen het watersysteem robuust in te richten. Daarom is gekozen voor een benadering 
waarbij enerzijds zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de waterstaatkundige omstandigheden en 
daarmee samenhangend het bestaande beschermingsniveau en anderzijds is uitgegaan van het 
‘overwegende landgebruik’ in gebieden.  
Met de toepassing van het uitgangspunt van ‘overwegend landgebruik’ wordt bereikt dat bij 
tussentijdse wijziging van het landgebruik van percelen niet snel een aanpassing van de gebiedsnorm 
nodig zal zijn. Daarmee wordt geaccepteerd dat de vastgestelde gebiedsnorm ook geldt voor verspreid 
liggende bebouwing en voor bijvoorbeeld percelen met akkerbouw, vormen van landgebruik waarvoor 
op zichzelf genomen een hogere norm zou moeten gelden. Overigens blijkt in de praktijk dat 
dergelijke percelen feitelijk vaak al een hoger beschermingsniveau hebben vanwege een hogere 
ligging.  
In het gebied van AGV en WRL is het landgebruik zo gedifferentieerd (er is geen vorm van 
landgebruik die als overwegend kan worden aangemerkt) dat het werken met gebiedsnormen niet 
mogelijk is. 
 
Conclusie: 
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Voor HDSR en WVE wordt voor het gebied buiten de bebouwde kom gewerkt met een gebiedsnorm, 
voor AGV en WRL met een norm per vorm van landgebruik. 
 
2. Projectprocedure 
Artikel 5.5 van de Waterwet bevat voor de aanleg, verlegging en versterking van primaire 
waterkeringen een specifieke coördinatieregeling, de projectprocedure voor waterstaatswerken 
genoemd. Daarmee worden de besluitvormingsprocedures bespoedigd en vereenvoudigd. De wet 
beperkt deze coördinatieregeling niet tot primaire waterkeringen maar geeft de provincies de 
mogelijkheid deze regeling bij of krachtens verordening ook van toepassing te verklaren op de aanleg 
of wijziging van andere waterkeringen dan primaire waterkeringen en op waterstaatswerken van 
bovenlokale betekenis die met spoed en op gecoördineerde wijze tot stand moeten worden gebracht 
kunnen. 
 
Het wordt wenselijk geacht van die mogelijkheid gebruik te maken en de coördinatieregeling van 
toepassing te  verklaren op projectplannen voor de aanleg en wijziging van regionale waterkeringen en 
waterbergingsgebieden. Het gaat hierbij om projecten die van belang zijn voor de realisering door het 
waterschap van bij verordening vastgelegde veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen en 
normen waterkwantiteit. Uitgangspunt hierbij is dat zowel de regionale waterkeringen als het 
regionale watersysteem in 2015 op orde moeten zijn. 
 
Het wordt voorts ten behoeve van de flexibiliteit van de besluitvorming wenselijk geacht het besluit 
over de inzet van de projectprocedure in handen te leggen van gedeputeerde staten. Dat biedt het 
voordeel dat per project door het waterschap kan worden overwogen of de inzet van de 
projectprocedure noodzakelijk is gelet op de te realiseren doelstellingen. Ook moet zijn voldaan aan de 
in de wet gestelde eisen, zoals hiervoor weergegeven. Het verzoek van het dagelijks bestuur van het 
waterschap om de projectprocedure van toepassing te verklaren zal dan ook goed gemotiveerd moeten 
zijn. 
Een terughoudend gebruik van de coördinatieregeling wordt voorgestaan vanwege de ingrijpende 
gevolgen die de projectprocedure heeft. Zo kunnen gedeputeerde staten bij het vaststellen van de 
bijbehorende uitvoeringsbesluiten de medewerking vorderen van andere overheden, in de praktijk 
veelal gemeenten, en kunnen zij zelfs in de plaats treden van die andere overheden, indien zij niet of 
onvoldoende meewerken. Een volgens de projectprocedure tot stand gekomen projectplan behoeft 
voorts de goedkeuring van gedeputeerde staten. Een andere reden voor terughoudend gebruik is de bij 
de provincie benodigde capaciteit voor de toepassing van de projectprocedure. 
 
Conclusie: 
De projectprocedure wordt beperkt tot 2 in de verordening aan te geven categorieën: projectplannen 
voor de aanleg en wijziging van a. regionale waterkeringen en b. waterbergingsgebieden (HDSR, 
WRL en WVE). Voor AGV is daar nog aan toegevoegd c. oppervlaktewaterlichamen met een 
oppervlakte van ten minste 1 ha of met een lengte van ten minste 500 m.  
GS bepalen op basis van een gemotiveerd verzoek van het waterschap of de projectprocedure 
daadwerkelijk wordt ingezet. 
 
3. Grondwater; instructiebepaling 
Het waterschap is als watersysteembeheerder verantwoordelijk voor de regulering van de handelingen 
in het regionale watersysteem. Dat geldt nu ook voor grondwateronttrekkingen. De Waterwet maakt 
hierop een uitzondering voor een drietal specifieke categorieën van grondwateronttrekkingen. Dat zijn 
onttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening, bodemenergiesystemen en 
onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar ten behoeve van industriële toepassingen. Deze vallen 
onder het bevoegd gezag van gedeputeerde staten.  
Grondwateronttrekkingen voor andere doeleinden kunnen worden gereguleerd door het waterschap. 
De Waterwet laat het waterschap de mogelijkheid voor die onttrekkingen een verbodsstelsel te 
introduceren met de mogelijkheid van vergunningen, algemene regels en vrijstellingen. De provincie 
heeft de mogelijkheid de regulering van de overige onttrekkingen te sturen via instructieregels. Op 
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grond van art. 3.11 van de Waterwet kan de provincie bij verordening instructies geven aan 
waterschappen ‘met het oog op een samenhangend en doelmatig regionaal waterbeheer’.
Er wordt geen aanleiding gezien van deze mogelijkheid gebruik te maken, dit evenwel op één 
uitzondering (zie hierna).  
Argumenten: de inhoudelijke sturing geschiedt al in voldoende mate via het provinciale waterplan; er 
zijn geen onderwerpen die voldoen aan het in art. 3.11 opgenomen criterium (zie cursieve tekst). 
 
Het opnemen van een instructiebepaling wordt alleen wenselijk geacht wat betreft de bevoegdheid van 
het algemeen bestuur om bij verordening onttrekkingen of infiltraties vrij te stellen van de verplichting 
om deze te melden, te meten en te registreren. Hiertoe is bepaald dat het algemeen bestuur de 
vrijstellingsmogelijkheid die artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit biedt, niet kan toepassen 
voor onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 m3 per jaar en voor tijdelijke onttrekkingen of 
infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3. Deze bepaling hangt samen met het vullen van het 
grondwaterregister. Het grondwaterregister is alleen voldoende betrouwbaar, indien niet alleen de 
grondwateronttrekkingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is, maar ook die waarvoor het 
waterschap bevoegd gezag is onder de meld-, meet- en registratietieplicht vallen. Hierdoor onstaat er 
een dekkend beeld van de belangrijke grondwateronttrekkingen. Voor de kleinere onttrekkingen is een 
meld-, meet- en registratietieplicht vanuit een oogpunt van grondwaterbeheer niet nodig vanwege de 
geringe effecten ervan.   
 
Conclusie: In de waterverordeningen voor de waterschappen wordt alleen een instructiebepaling 
opgenomen inzake de vrijstellingsmogelijkheid van de meld-, meet- en registratietieplicht. 
 
4. Toezicht 
Via de Invoeringswet Waterwet is de Waterschapswet gewijzigd op het onderdeel toezicht. Met de 
aanpassing van het toezichtinstrumentarium heeft de wetgever aangeknoopt bij de in april 2005 
uitgebrachte notitie van het IPO en de Unie van Waterschappen getiteld ‘Afstemmen van taken in het 
regionaal waterbeheer’. In die notitie hebben beide organisaties hun gemeenschappelijke 
toekomstvisie op de samenwerking en onderlinge verhoudingen van provincies en waterschappen 
verwoord.   
 
Kenmerkend voor het toezicht in het hedendaagse waterbeheer is dat de provincie zich richt op de 
verwezenlijking van de strategische doelstellingen van het waterbeheer. De provincie vervult hierbij 
de rol van regisseur van het water- en omgevingsbeleid. Daarbij past een meer proactief 
instrumentarium dat is gericht op de operationalisering van het water- en omgevingsbeleid. Het accent 
ligt daarbij op pro-actieve sturing. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen toezicht in de 
beleidscyclus door middel van algemene voortgangsrapportages en toezicht op de uitvoering. 
 
Wat betreft het toezicht op de uitvoering door de waterschappen wordt met de inwerkingtreding van 
de Waterwet wijziging gebracht in het beschikbare instrumentarium. De generieke instrumenten 
(schorsing, vernietiging en indeplaatstreding) zijn gebleven. De mogelijkheid om goedkeuring van 
individuele besluiten voor te schrijven is komen te vervallen. Dat betreft besluiten die betrekking 
hebben op de regeling van de waterbeheersing (peilbesluiten) en besluiten tot aanleg en verbetering 
van waterstaatswerken (artikel 148 Waterschapswet). Ook de mogelijkheid tot het instellen van 
administratief beroep bij gedeputeerde staten tegen een aantal besluiten (artikel 153 Waterschapswet) 
is komen te vervallen. Nieuw is het in de Waterwet (artikel 3.12) opgenomen algemene 
aanwijzingsinstrument dat zowel reactief als proactief kan worden ingezet. Gedeputeerde staten 
kunnen op basis van dat artikel een aanwijzing geven omtrent de uitoefening van taken of 
bevoegdheden door waterschappen, indien een samenhangend en doelmatig regionaal waterbeheer dat 
vordert. 
 
Met het oog op een mogelijke (proactieve) toepassing van het aanwijzingsinstrument wordt het 
wenselijk geacht  de toezendingsplicht (via een reglementswijziging/via de waterverordening) uit te 
breiden met een drietal (ontwerp)besluiten. Dat zijn:  
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1. de ontwerpkeur. Toezending wordt van belang geacht, omdat de keur een belangrijk instrument is 
voor de uitvoering van het waterbeleid en de uitvoering van het grondwaterbeleid door provincie 
en waterschap op elkaar moet zijn afgestemd. In artikel 80, tweede lid, van de Waterschapswet is 
al geregeld dat de vastgestelde keur of een wijziging daarvan wordt toegezonden aan gedeputeerde 
staten. 

2. het calamiteitenplan en het ontwerp. Toezending wordt van belang geacht vanwege de grote 
gevolgen die situaties van gevaar in de sfeer van de waterstaatszorg kunnen hebben en vanwege 
het belang van afstemming van dit plan op soortgelijke plannen van andere overheden. Thans is de 
toezending geregeld in artikel 69 van de Waterstaatswet 1900. Dit artikel is vervallen. 

3. het peilbesluit en het ontwerp daarvan. Toezending wordt van belang geacht, omdat de 
functietoekenning een belangrijk onderdeel van het provinciale waterplan is en het bij de 
vaststelling van het peilbesluit om de ‘ultieme functietoekenning’ gaat. Ook de doorwerking van 
provinciaal beleid vormt hierbij een belangrijk element.     

 
Conclusie: de toezendingsplicht wordt uitgebreid met de drie hiervoor genoemde (ontwerp)besluiten. 
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Bijlage 2 
 
Toelichting op de Waterverordening provincie Utrecht 2009 

Algemene toelichting 

De Waterwet is op 12 maart 2009 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2009,107) en zal naar 
verwachting 22 december 2009 in werking treden. De Waterwet vervangt de huidige beheerwetten op 
het terrein van water, waaronder de Wet op de waterhuishouding, de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, de Waterstaatswet 1900, de Wet op de waterkering en de Grondwaterwet. De 
Waterschapswet blijft als organieke wet bestaan. 
De Waterwet voorziet in een modern juridisch instrumentarium voor een slagvaardig waterbeheer. 
Naast de integratie van wetgeving is modernisering, stroomlijning en vermindering van regels en 
administratieve lasten leidraad geweest bij de ontwikkeling van deze wet. 
De Waterwet heeft tot gevolg dat de provinciale instrumentele waterregelgeving ingrijpend moet 
worden herzien. Voor de leesbaarheid van de provinciale waterregelgeving is ervoor gekozen nieuwe 
waterverordeningen op te stellen. Ook wordt de provinciale regelgeving voor het waterbeheer zoveel 
mogelijk geïntegreerd. In de provinciale waterverordening worden de regels opgenomen aangaande de 
‘provinciebrede’ onderwerpen, zoals het regionale waterplan, de vaarwegen en het grondwater, voor 
zover het een provinciale bevoegdheid betreft. Daarnaast is er per waterschap één interprovinciale 
waterverordening die de waterschapseigen onderwerpen regelt. Als gevolg hiervan komen de 
afzonderlijke verordeningen betreffende de waterhuishouding, de waterkering en het grondwater te 
vervallen.   
Deze verordening strekt tot het regelen van de ‘provinciebrede’ onderwerpen. 
 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
 
In dit artikel zijn de begripsbepalingen die in de Waterwet zijn opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien 
van grondwater, niet herhaald. Voor de uitleg van die begripsbepalingen wordt verwezen naar de 
Waterwet. 
 
Vaarweg. De omschrijving is ontleend aan artikel 1.01, onderdeel D 5 van het 
Binnenvaartpolitiereglement (verder in deze toelichting: BPR). Binnen deze omschrijving valt het 
begrip vaarwater, zijnde het gedeelte van een vaarweg dat feitelijk door de scheepvaart kan worden 
gebruikt. De beperking ‘voor zover vermeld op onder f en g bedoelde lijsten’ voorkomt dat ook sloten 
en dergelijke kleine wateren in principe onder het regime van de verordening vallen.  
 
Werk. Strikt genomen moet een vaarweg ook als een ‘werk’ als hier bedoeld worden beschouwd, maar 
voor de hanteerbaarheid van de bepalingen van de verordening is hiervan afgezien. 
 

Hoofdstuk 2 Vaarwegen 

Titel 2.1 Toedeling vaarwegbeheer 
(gereserveerd) 

Artikel 2.1 Toedeling vaarwegbeheer 
(gereserveerd) 
 
Titel 2.2 Gebruik en instandhouding vaarwegen 
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Algemeen 
In deze titel en in titel 4.2 zijn de bepalingen uit de Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 
vrijwel geheel overgenomen. Er hebben slechts aanpassingen plaatsgevonden voor zover de tekst van 
de Waterwet daartoe noodzaakte en voor zover dat noodzakelijk was in verband met het integreren 
van die in deze verordening. 
De verordening dient ter bescherming van de instandhouding en de bruikbaarheid van de vaarwegen 
die onder toezicht staan van dan wel in beheer zijn bij de provincie. 
 
Structuur: beheer/toezicht  
De provincie heeft nog slechts een beperkt aantal vaarwegen in eigen beheer. De overige, veelal 
kleinere recreatieve vaarwegen zijn in beheer bij waterschappen, plassenschappen en gemeenten. De 
vaarwegen zijn opgenomen op de bij de verordening behorende lijsten A en B en de daarbij behorende 
kaarten. Lijst A betreft  de vaarwegen die bij de provincie in beheer zijn. Lijst B betreft vaarwegen die 
bij anderen in beheer zijn en onder toezicht van de provincie staan. 
Nagestreefd wordt dat de vaarwegen waarop deze verordening van toepassing wordt verklaard, in 
verband met het economisch dan wel recreatieve belang overeenkomstig hun functie in stand worden 
gehouden en als zodanig kunnen worden gebruikt. Hiertoe zijn in de verordening enerzijds regels 
opgenomen ten aanzien van de vaarwegen die de provincie zelf in beheer heeft (vaarwegen van lijst 
A). Het gaat hierbij om specifieke uitvoerende beheersregels met een ontheffingsstelsel. Anderzijds 
zijn regels opgenomen waardoor Gedeputeerde Staten randvoorwaarden kunnen stellen aan vaarwegen 
in beheer bij anderen (vaarwegen van lijst B). Deze randvoorwaarden hebben tot doel de 
instandhouding en bruikbaarheid van het regionale vaarwegennet te kunnen garanderen. Het betreft 
met name het vaststellen van bedieningstijden en het vaststellen van de vaardiepten.   
 
Vaarwegbeheer/nautisch beheer 
De verordening heeft primair betrekking op het vaarwegbeheer. Bij vaarwegbeheer gaat het om de 
instandhouding van de natte infrastructuur, waarover scheepvaartverkeer moet kunnen plaatsvinden, 
alsmede om aanleg of verbetering van objecten die deel uitmaken van die infrastructuur. In de praktijk 
wordt dit wel omschreven als “het in stand houden van de bak”. Voor het (technisch) beheer van de 
droge infrastructuur zijn richtlijnen opgenomen in de Wegenwet. Voor het beheer en onderhoud van 
de natte infrastructuur is echter geen specifiek wettelijk kader beschikbaar waardoor regeling bij 
autonome provinciale verordening noodzakelijk is om de instandhouding en bruikbaarheid van de 
provinciale natte infrastructuur  te regelen. 
De scheepvaartwegenverordening heeft slechts in aanvullende zin betrekking op het nautisch beheer. 
Het nautisch beheer is gericht op het bevorderen van een veilige, vlotte en doelmatige afwikkeling van 
het scheepvaartverkeer. Dit beheer is min of meer uitputtend geregeld in zogenaamde hogere 
regelgeving zoals de Scheepvaartverkeerswet  en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), waardoor er 
geen tot weinig ruimte is om aanvullende regels te stellen in een provinciale verordening.  
 
Toepasselijkheid 
Niet alle wateren waarop recreatievaart plaatsvindt zijn opgenomen in de verordening. Hoofdlijn is dat 
de wateren van betekenis dienen te zijn voor de scheepvaart  en minimaal onderdeel uitmaken van het 
recreatietoervaartnet uit de Beleidsvisie recreatietoervaart Nederland (BRTN). Een beperkt aantal 
vaarwegen uit de BRTN is echter  niet opgenomen in de verordening. Het betreft vaarwegen die ook 
reeds in de huidige verordening niet opgenomen waren. De reden is gelegen in het beperkte gebruik 
van deze vaarwegen, veelal het gevolg van een groot aantal hoogte-en dieptebeperkingen die niet 
binnen een periode van 10 jaar opgeheven zullen zijn. Hierdoor is er geen aanleiding om deze 
vaarwegen alsnog op te nemen in de nieuwe verordening. Het betreft een gedeelte van de Oude Rijn 
aansluitend aan de Leidsche Rijn, de Leidsche Rijn en ’t Gein. Daarnaast  zijn wateren komen te 
vervallen, omdat deze geen onderdeel uitmaken van de BRTN en tevens van zeer beperkte betekenis 
zijn voor de recreatietoervaart. Voorbeelden hiervan zijn de Montfoortse vaart, de Jaap 
Bijzerwetering, de Linchoten en de kleinere vaarwegen richting de Loosdrechtse plassen welke 
overwegend door kleine motorboten en sloepen bevaren worden. 
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Specifieke wateren 
Amstel 
De Amstel is gelegen op het grondgebied van drie provincies te weten Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Utrecht. Ter behartiging van een doelmatig beheer van de Amstel zijn deze provincies een 
gemeenschappelijke regeling aangegaan, welke op 1 januari 1993 in werking is getreden. Op basis van 
deze Beheersregeling Amstel voert de provincie Noord-Holland het beheer over de (gehele) Amstel 
uit, dus ook over het Utrechtse deel.  
Met betrekking tot de Amstel zijn uitsluitend de regelingen van toepassing die het provinciaal bestuur 
van Noord-Holland dienaangaande vaststelt krachtens overdracht van bevoegdheid als bedoeld in 
artikel 41, juncto artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1984, 667). Dit betekent  
dat de Amstel  niet onder het toepassingsbereik van de Utrechtse Scheepvaartwegenverordening valt 
en hierin dan ook niet zal worden opgenomen.     
Volgens artikel 7 van De Beheersregeling Amstel kan de regeling uitsluitend opgeheven of gewijzigd 
worden door de deelnemers aan de regeling. Dit betekent dat door GS, PS en de CvdK van de drie 
provincies gelijkluidende besluiten genomen dienen te worden bij opheffing of wijziging van de 
regeling. Indien in de toekomst de regeling eventueel opgeheven zou worden, dient tegelijkertijd met 
het besluit tot opheffen van de  Beheersregeling Amstel voor het Utrechtse deel een besluit genomen 
te worden, waarbij de Amstel wordt opgenomen in de dan geldende Utrechts scheepvaartwegen-
verordening.  
 
Vecht 
Het beheer en onderhoud van de  Vecht is in 1997 van het Rijk via de provincies overgedragen aan het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn 
formeel vaarwegbeheerder, maar het feitelijk beheer wordt uitgevoerd door AGV/Waternet. AGV had 
ten tijde van de overdracht geen specifieke regelgeving ter beschikking om de uitvoering van het 
vaarwegbeheer van de Vecht  op een adequate wijze op zich te kunnen nemen. Er is toen in de huidige 
verordening een regeling opgenomen  waardoor de uitvoering van het vaarwegbeheer op het Utrechtse 
gedeelte geschiedt op basis van de Scheepvaartwegenverordening provincie Utrecht 1992. Inmiddels 
heeft het waterschap echter afdoende beleid en regelgeving ontwikkeld om zelf de uitvoering op een 
adequate wijze te kunnen uitvoeren. Een regeling in de Utrechtse verordening is dan ook niet meer 
noodzakelijk en wordt derhalve geschrapt.  

Artikel 2.2 Belangenbescherming 
 
Deze bepaling geeft een nadere uitwerking van de doelstellingen die met deze verordening worden 
nagestreefd. 
Het tweede lid kan niet zelfstandig worden toegepast, maar slechts in combinatie met het eerste lid.  
 
Artikel 2.3 Toepassingsbereik 

Dit artikel bepaalt dat de verordening geldt voor de vaarwegen die op de lijsten A en B zijn vermeld. 
Het tweede lid bewerkstelligt dat duidelijk is wie beheerder is van een vaarweg en wie het bevoegd 
gezag is in de zin van de Scheepvaartverkeerswet..          
 
Artikel 2.4 Vaarwegdiepte 

Op grond van dit artikel stellen gedeputeerde staten de minimaal benodigde vaarwegdiepte vast. 
Vervolgens kan de vaarwegbeheerder naar eigen inzicht de onderhoudsdiepte bepalen. 
Het tweede lid bindt het vaststellen en wijzigen van minimaal benodigde vaarwegdiepten aan de 
openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. Hierbij wordt 
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rekening gehouden met de Richtlijnen Vaarwegen 2005, onderdeel 3 Vaarwegvakken. en de vigerende 
CEMT-klassen en richtlijnen van het BRTN-convenant. 1

Artikel 2.5 Vaarwegonderhoud 

De zorg van de vaarwegbeheerder voor het onderhouid van de vaarweg, zoals verwoord in het eerste 
lid, is uitgewerkt in het derde lid. In onderdeel a van dit lid wordt gesproken van het houden of 
brengen van een vaarweg op de vastgestelde afmetingen. Het gaat hierbij om het vaststellen van de 
minimaal benodigde vaarwegdiepte, zoals bepaald in artikel 2.4. Dat is de vaarwegdiepte die altijd 
aanwezig dient te zijn. Over het algemeen zal een vaarwegbeheerder bij het baggeren een overdiepte 
willen realiseren, waardoor gedurende 10 tot 30 jaar niet gebaggerd hoeft te worden. Deze diepte 
wordt de onderhoudsdiepte genoemd. 
Het periodieke onderhoudsverslag, bedoeld in het tweede lid, bevat in ieder geval een overzicht van de 
in de afgelopen periode van 5 jaar uitgevoerde baggerwerkzaamheden en de nog bestaande 
knelpunten. Tevens bevat het verslag een overzicht van de in de volgende periode van 5 jaar geplande 
baggerwerkzaamheden. Tevens wordt aangegeven hoe deze knelpunten zullen worden opgelost. 
 
Artikel 2.6 Bedieningstijden van bruggen en sluizen 
 
Het belang van de beroepsvaart en de recreatievaart is gediend met een optimale afstemming van de 
bedieningsregime van de beweegbare bruggen en sluizen. Dit artikel legt daarom de vaststelling van 
deze bedieningstijden exclusief (uitgezonderd de spoorbruggen) bij gedeputeerde staten (eerste lid). 
Voorts moeten de beheerders van deze bruggen en sluizen ervoor zorgen (derde lid ) dat de bruggen en 
sluizen bediend worden op de tijden die door gedeputeerde staten zijn vastgesteld. Het vierde lid bindt 
het vaststellen en wijzigen van bedieningstijden van bruggen en sluizen aan de openbare 
voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de Richtlijnen Vaarwegen 2005, onderdeel 7, Bediening. Voor de vaststelling van de bedieningstijden 
voor vaarwegen die opgenomen zijn in de BRTN worden de BRTN-richtlijnen ten behoeve van de 
recreatievaart  tevens meegewogen.  
 
Artikel 2.7 Onttrekken vaarweg aan het openbaar scheepvaartverkeer; beperken capaciteit  
 
Deze bepaling is  vergelijkbaar met artikel 8, tweede lid, van de Wegenwet, op grond waarvan 
(land)wegen in beheer bij een provincie of een waterschap aan het openbaar verkeer onttrokken 
kunnen worden. De onttrekking van een vaarweg of een gedeelte daarvan aan het openbaar 
scheepvaartverkeer is blijvend, dus niet tijdelijk, en geldt voor alle schepen, dat wil  zeggen voor elk 
type schip in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Scheepvaartverkeerswet. 
Bij het blijvend beperken van de capaciteit van een vaarweg moet worden gedacht aan de situatie dat 
door de aanleg van een vaste brug de doorvaarthoogte blijvend wordt beperkt.  
Door te bepalen dat een daartoe strekkend ontwerpbesluit wordt toegezonden aan gedeputeerde staten 
wordt gedeputeerde staten de mogelijkheid geboden te toetsen of een dergelijk besluit voldoende 
rekening houdt met de scheepvaartbelangen.   
 

Hoofdstuk 3 Regionaal waterplan 
 
De bestaande planstructuur van de Wet op de waterhuishouding is grotendeels overgenomen in de 
Waterwet. Provinciale staten stellen het regionaal waterplan vast. De waterschappen houden hier 

 
1 CEMT:Conférence Européenne des Ministres des Transports. De desbetreffende CEMT-classificatie 1954, 
aangepast in 1961, is in 1996 opgenomen in de richtlijnen CVB.  BRTN: Beleidsvisie Recreatietoervaart 
Nederland dd.29 augustus 1992. Thans geldt de BRTN 2000.Het Toervaartnet heeft planologische bescherming 
gekregen door opname in het Structuurschema Groene Ruimte, waardoor het de status van Planologische 
Kernbeslissing (PKB) heeft. 
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rekening mee bij het opstellen van hun beheerplan. Dit is de waarborg dat het uitvoeringsgerichte 
beheerplan goed wordt ingebed in het breder afgewogen regionaal waterplan. Om de betekenis van de 
watersysteembenadering te benadrukken biedt de wet nu de mogelijkheid om, in plaats van voor een 
gehele provincie, een regionaal waterplan te maken voor bijvoorbeeld een deelstroomgebied. De wet 
geeft in artikel 4.4 aan welke onderdelen het regionaal waterplan moet bevatten. Op dat punt zijn geen 
aanvullende bepalingen nodig. In dit hoofdstuk is derhalve volstaan met een bepaling omtrent de 
procedure voor de totstandkoming van het regionaal waterplan.. 
 
Artikel 3.1 Procedure totstandkoming 

Lid 1 
Het eerste lid verplicht gedeputeerde staten tot het voeren van overleg met ten minste het dagelijks 
bestuur van de waterbeheerders en de colleges van burgemeester en wethouders van de binnen het 
plangebied liggende gemeenten. 
 
Lid 2 
Dit lid bepaalt dat gedeputeerde staten gehouden zijn om ten minste de betrokken colleges van 
burgemeester en wethouders, de minister en gedeputeerde staten van de aangrenzende provincies te 
raadplegen. De verplichting tot raadplegen heeft een wat lichter karakter dan overleg. Volstaan kan 
worden met een schriftelijke consultatoe over het ontwerpplan. 
Deze opsomming is niet limitatief. Het staat gedeputeerde staten vrij om bijvoorbeeld belanghebbende 
bedrijven en instanties te raadplegen. Daarbij kan worden gedacht aan waterleidingbedrijven en 
belangenorganisaties, zoals LTO, natuur- en milieuorganisaties, VNO-NCW en de Kamer van 
Koophandel. 
 
Lid 3 
Afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van het plan. 
De inspraakperiode bedraagt zes weken. De uit artikel 14 van de Kaderrichtlijn water voortvloeiende 
verplichting het plan zes maanden ter inzage te leggen heeft alleen betekenis voor het 
stroomgebiedsbeheerplan (SGBP) en niet voor het regionaal waterplan en het beheerplan. Deze twee 
plannen zijn immers gebaseerd op het SGBP. De procedure voor het vaststellen van het SGBP 
verloopt als volgt. Het rijk stelt het ontwerp voor het nationaal waterplan en/of het SGBP vast. De 
provincies, waterschappen en gemeenten stellen hun aandeel in het SGBP vast in hun eigen 
ontwerpplannen. De regionale bestuurlijke overleggen (RBO’s) zorgen voor de afstemming van deze 
plannen. Nadat de hiervoor genoemde decentrale overheden hun ontwerpplannen ten minste zes 
weken ter inzage hebben gelegd, stellen zij hun plan definitief vast.  
 

Hoofdstuk 4 Handelingen in watersystemen 

Titel 4.1 Grondwater 
 
In lijn met het uitgangspunt “decentraal wat kan, centraal wat moet” zijn in de Waterwet de eigen 
verordenende bevoegdheden van provincie en waterschap niet verder ingeperkt dan nodig. Dit blijkt 
onder andere uit hoofdstuk 6 van de wet, waar ruimte wordt geboden aan provincie en waterschap om 
zelf in de benodigde regelgeving te voorzien. Alleen waar dat nodig is met het oog op internationale 
verplichtingen of bovenregionale belangen, zullen door het Rijk regels worden gesteld. Van deze 
bevoegdheid is gebruik gemaakt waar het gaat om regels met betrekking tot het melden, meten en 
registreren van onttrekkingen van grondwater en infiltraties van water. Een uniforme regeling op dit 
punt voor het hele land vermindert de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. 
Artikel 6.11 van het Waterbesluit bevat ter zake regels. De hoofdlijn hierbij is dat elke onttrekking of 
infiltratie gemeld moet worden bij het bevoegd gezag. Bij provinciale verordening kunnen gevallen 
worden aangewezen waarin de in dat artikel opgenomen verplichtingen niet gelden. 
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Bij ministeriële regeling (de Waterregeling) zijn nadere regels gesteld omtrent de wijze van meting, de 
toegestane afwijking, het meetresultaat (de vereiste nauwkeurigheid) en het meten van de kwaliteit van 
het te infiltreren water.  
 
De waterschappen zijn als watersysteembeheerder verantwoordelijk voor de regulering van de 
handelingen in het regionale watersysteem. De Waterwet maakt hierop een uitzondering voor een 
drietal specifieke categorieën van grondwateronttrekkingen. Deze categorieën zijn opgenomen in 
artikel 6.4 van de wet. Het betreft onttrekkingen of infiltraties ten behoeve van de openbare 
drinkwatervoorziening, bodemenergiesystemen en onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar ten 
behoeve van industriële toepassingen. Dergelijke handelingen zijn in artikel 6.4 van de wet verboden 
gesteld zonder een daartoe strekkende vergunning van gedeputeerde staten. Provinciale staten hebben 
niet de bevoegdheid voor deze categorieën van onttrekkingen algemene regels te stellen. 
Deze titel bevat daarom uitsluitend enkele bepalingen met betrekking tot het grondwaterregister. 
 
Er zijn in deze verordening geen regels gesteld ten aanzien van de vergunningaanvraag. Hierin wordt 
in het Waterbesluit voorzien.  
 
Artikel 4.1 Grondwaterregister 

De inrichting van het grondwaterregister is niet expliciet geregeld in de Waterwet, maar er wordt naar 
verwezen in artikel 7.4, eerste lid, onder c, van de Waterwet. Dit houdt in dat de provincie bevoegd is 
daarin zelf bij of krachtens verordening te voorzien. Het grondwaterregister bevat de gegevens die van 
belang zijn voor zowel de beleidsinhoudelijke beslissingen van provincie en waterschap (de 
belangenafweging bij vergunningen) als voor de grondwaterheffing. Deze grondwaterheffing kan 
worden geheven van de houders van inrichttingen voor onttrekkingen die onder het bevoegd gezag van 
zowel de provincie als het waterschap vallen. Dit brengt met zich mee dat het grondwaterregister moet 
worden gevuld met gegevens die door de provincie en het waterschap afzonderlijk worden verkregen. 
Artikel 4.1 geeft hier invulling aan door te bepalen dat de gegevens die door provincie en waterschap 
worden verkregen in het register moeten worden opgenomen. In samenhang hiermee is in de 
waterverordening voor de verschillende waterschappen de verplichting voor de waterschappen 
opgenomen om de benodigde gegevens te verstrekken.  
 
Het beheer van het grondwaterregister is expliciet neergelegd bij gedeputeerde staten. Op basis van 
afspraken tussen IPO en Unie van Waterschappen wordt gewerkt aan het opzetten van een landelijk 
register. Ook bij een landelijk register is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid voor het 
grondwaterregister bij een daar toe aangewezen bestuursorgaan, in casu gedeputeerde staten, neer te 
leggen. De aangewezen bestuursorganen kunnen gezamenlijk besluiten een landelijk register in te 
richten en te vullen. 
 
Artikel 4.3 Ambtshalve inschrijving in grondwaterregister 
 
De ambtshalve inschrijving in het openbaar register met terugwerkende kracht tot de datum, waarop 
de onttrekking is aangevangen, is noodzakelijk in verband met de grondwaterheffing. 
 
Artikel 4.4 Uitzondering vergunningplicht 

Artikel 6.4, tweede lid, van de wet biedt de mogelijkheid om onttrekkingen tot 10 m3 per uur vrij te 
stellen van de vergunningplicht. Met dit artikel wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid voor 
onttrekkingen ten behoeve van bodemenergiesystemen. Hiermee worden onnodige bestuurlijke lasten 
voorkomen en administratieve lastendruk voor bedrijven tegengegaan. Dit is een voortzetting van de 
huidige praktijk waarbij dergelijke grondwateronttrekkingen al zijn vrijgesteld.  
Vanuit een oogpunt van handhaving is ervoor gekozen deze uitzondering te koppelen aan de 
pompcapaciteit. 
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Titel 4.2 Vaarwegen 
 
Artikel 4.5 Toepassingsbereik 
 
Dit artikel geeft aan dat de in deze titel opgenomen artikelen, behoudens de overgangs- en 
slotbepalingen, uitsluitend van toepassing zijn op vaarwegen waarbij de provincie de rol van 
vaarwegbeheerder vervult. Voor de motivering van de gamaakte uitzondering voor de Vecht wordt 
verwezen naar de toelichting bij titel 2.2. 
De vaarwegbeheerders van de wateren van lijst B dienen ten aanzien van de in deze titel genoemde 
onderwerpen zelf te voorzien in regelgeving. 
 
Artikel 4.6 Absoluut verbod 
 
Dit artikel beoogt ertoe een vaarweg vrij te houden van schadelijke obstakels en losse stoffen. Tevens 
verbiedt dit artikel een vaarweg of een daarbij behorend werk te beschadigen. Bij dit laatste valt onder 
meer te denken aan het ontregelen of onbruikbaar maken van technische installaties voor de 
operationele sluis- en brugbediening. Het verbod op dat soort gedragingen, die gevaar of hinder voor 
het scheepvaartverkeer en het wegverkeer kan veroorzaken is in deze verordening niet uitputtend 
opgesomd, maar kan door gedeputeerde staten via beleidsregels nader worden ingevuld. Met 
gedragingen wordt bijvoorbeeld bedoeld: het vissen met vistuig dat gevaar kan opleveren voor de 
scheepvaart of voor de bediening van kunstwerken, het zonder toestemming stremmen van een 
vaarweg door een vaarweggebruiker en het achterlaten van kraampjes en andere voorwerpen op het 
ijs.  
 
Artikel 4.7 Ontheffingplichtige handelingen 
In dit artikel worden bepaalde activiteiten op of aan vaarwegen verboden, voor zover deze niet worden 
uitgevoerd met ontheffing van gedeputeerde staten.  
Onderdeel b bevat een zonering waarbinnen werken niet zijn toegelaten. In dit verband kan worden 
opgemerkt dat in de Richtlijnen Vaarwegen RVW 2005 een advies is opgenomen over aan te houden 
zoneringen langs vaarwegen. Deze richtlijnen zijn in beginsel bindend, maar de vaarwegbeheerder 
heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken. 
 
Artikel 4.8 Ontheffing 
Op grond van dit artikel kunnen door gedeputeerde staten ontheffingen worden verleend van de 
verbodsbepalingen, bedoeld in artikel 4.7. 
 
Artikel 4.9 Onderhoudsplichtige 
Tot de onderhoudsplichtigen krachtens dit artikel behoort primair de vaarwegbeheerder, maar deze 
onderhoudsplicht kan evengoed bij een andere natuurlijke of rechtspersoon liggen.  
 
Artikel 4.10 Verhaalplicht 
 
Dit artikel vormt een aanvulling op de nautische regel van het Binnenvaartpolitiereglement ten aanzien 
van de verhaalplicht van schepen die afgemeerd zijn op plaatsen waar andere schepen moeten worden 
geladen of gelost. Deze verhaalplicht wordt in dit artikel ook opgelegd aan schepen voor de situatie 
dat onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
 

Hoofdstuk 5 Commissie van deskundigen 

In artikel 7.14a, eerste lid, van de Waterwet is bepaald dat degene die bij een vergunninghouder een 
vordering kan indienen tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een onttrekking van 
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grondwater of infiltratie krachtens een watervergunning, eerst gedeputeerde staten kan verzoeken een 
onderzoek in te stellen.   
Deze voorziening houdt verband met de in artikel 5.22 van de Waterwet opgenomen gedoogplicht. 
Deze houdt in dat rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken waarin het grondwater invloed 
ondergaat door een onttrekking of infiltratie krachtens een watervergunning, verplicht zijn die 
onttrekking of infiltratie te gedogen. 
Deze bepalingen zijn overgenomen uit de Grondwaterwet (artikel 37, eerste lid, respectievelijk artikel 
33). 
Het faciliteren van de burger die overweegt een schadeclaim in te dienen bij de vergunninghouder 
werd door de wetgever wenselijk geacht vanwege het complexe karakter van schadevragen die 
samenhangen met grondwateronttrekkingen, de voor het beoordelen daarvan benodigde specifieke 
kennis en de hoge kosten van het inhuren van dergelijke kennis voor de burger. 
De wetgever achtte het tevens wenselijk dat de vraag of er schade is en zo ja wat de omvang van die 
schade is door een onpartijdige partij werd vastgesteld. In verband daarmee was in de Grondwaterwet 
de bepaling opgenomen (artikel 37, lid 2) dat gedeputeerde staten een verzoek tot het instellen van een 
onderzoek in handen stellen van een commissie van deskundigen die daarover advies uitbrengt aan de 
verzoeker.  
Ter uitvoering daarvan hebben gedeputeerde staten van de provincies in 1996 gezamenlijk één 
commissie ingesteld, de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet. 
 
In de Waterwet ontbreekt de verplichting tot het instellen van een commissie van deskundigen. Het is 
aan de provincies overgelaten om te bepalen op welke wijze zij verzoeken als bedoeld in artikel 7.14a, 
eerste lid, van de Waterwet behandelen. 
In IPO-verband is uitgesproken dat het wenselijk is vast te houden aan één landelijke, onafhankelijk 
opererende commissie vanwege het beperkte aantal verzoeken op jaarbasis, de complexiteit van de 
schadevragen, de wenselijkheid van bundeling van expertise voor het beoordelen van die 
schadevragen en voorts vanwege de voordelen van een landelijk toegepaste uniforme werkwijze bij de 
behandeling van verzoeken. 
In verband hiermee zijn in dit hoofdstuk de bepalingen uit de Grondwaterwet omtrent de verplichting 
tot het instellen van een commissie van deskundigen en de werkwijze van die commissie 
overgenomen. Wel is de procedure qua termijnen en terminologie op enkele punten in 
overeenstemming gebracht met de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Hierbij wordt nog opgemerkt dat artikel 7.14a, eerste lid, ook van toepassing kan zijn op verzoeken 
die betrekking hebben op grondwateronttrekkingen die zijn vergund door een waterschapsbestuur. Dat 
betekent dat de bepalingen van dit hoofdstuk ook op die verzoeken van toepassing zijn. Om die reden 
is in artikel 5.2, eerste lid, en in artikel 5.3, vijfde lid, bepaald dat in dat geval het desbetreffende 
waterschapsbestuur wordt geïnformeerd over de adviesaanvraag en dat het advies ook wordt 
toegezonden aan dat bestuur. 
 
Het ligt in de rede dat de commissie van deskundigen ook wordt ingeschakeld bij een verzoek op 
grond van artikel 7.14a, tweede lid, van de Waterwet. In dat artikellid is bepaald dat gedeputeerde 
staten rechthebbenden ten aanzien van een onroerende zaak een schadevergoeding toekennen in het 
geval er sprake is van meer dan één grondwateronttrekking en binnen redelijke termijn niet is vast te 
stellen door welke onttrekking de schade wordt veroorzaakt. Bij een dergelijk verzoek brengt de 
commissie van deskundigen haar advies uit aan gedeputeerde staten.  
 

Hoofdstuk 6 Handhaving en strafbepaling 

Artikel 6.1 Handhaving 
 
Toezicht is te onderscheiden van opsporing. Weliswaar hebben toezichthouders soms ook 
opsporingsbevoegdheid, maar met het oog op zowel de rechten van de belanghebbende, respectievelijk 



85

verdachte, als op de verhouding tot het openbaar ministerie moet zoveel mogelijk duidelijk zijn 
wanneer sprake is van toezicht en wanneer van opsporing.  
 
Het Wetboek van strafvordering biedt in artikel 142 de mogelijkheid om buitengewone 
opsporingsambtenaren (BOA’s) aan te wijzen ten behoeve van de handhaving of naleving van de 
bepalingen van bijzondere wetten of verordeningen. 
De toezichthouders die door gedeputeerde staten zijn aangewezen en die tevens buitengewoon 
opsporingsambtenaar zijn (BOA), zijn op grond van artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek 
van strafvordering met de opsporing van de in de verordening strafbaar gestelde feiten belast.   
 
Artikel 6.2 Overtreding 
 
Voor de bepaling van de strafmaat van een overtreding is de provincie gebonden aan het daaromtrent 
bepaalde in de Provinciewet. 
 
Gedragingen in strijd met het bepaalde in de Waterwet worden op grond van artikel 1.15 van de 
invoeringswet overtredingen op grond 1a van de Wet economische delicten. Dat geldt daarmee tevens  
voor grondwatervergunningen waarvoor gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn.  
 

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 7.2 Overgangsrecht 

In dit artikel wordt wat betreft de Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008 duidelijkheid 
gegeven over de status van een vergunning of aanvraag of andere besluiten die van kracht zijn ten tijde 
van de inwerkingtreding van deze verordening. 
 
Artikel 2.22 van de Invoeringswet Waterwet bevat overgangsrecht voor de op grond van artikel 14 van 
de Grondwaterwet verleende vergunningen.  
 
Artikel 7.2a Aanbrengen doorlopende nummering; aanpassing aanhalingen   
 
Door enkele wijzigingen van de verordening gedurende de besluitvormingsprocedure zijn de artikelen 
niet meer doorlopend genummerd. Op grond van dit artikel moeten gedeputeerde staten ervoor 
zorgdragen dat de verordening voor plaatsing in het provinciaal blad een doorlopende nummering 
krijgt. 
 
Door middel van de Invoeringswet Waterwet is een groot aantal wijzigingen aangebracht in de 
Waterwet. In verband daarmee zullen de artikelen van de Waterwet hernummerd worden. Ook wat 
betreft het Waterbesluit zal er naar verwachting nog een hernummering van artikelen plaatsvinden. 
Het is wenselijk dat de in deze verordening voorkomende aanhalingen van artikelen van de Waterwet 
en het Waterbesluit met de nieuwe nummering in overeenstemming worden gebracht. Dit artikel 
voorziet er tevens in dat gedeputeerde staten de desbetreffende aanhalingen aanpassen voor plaatsing 
van de verordening in het provinciaal blad.  
 



86



87

Bijlage 3 
 
Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 
 
Nota van toelichting 
 
Algemeen 

De Waterwet is op 12 maart 2009 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2009, 107). Deze zal naar 
verwachting  22 december 2009 in werking treden. De Waterwet vervangt de huidige beheerwetten op 
het terrein van water, waaronder de Wet op de waterhuishouding, de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, de Waterstaatswet 1900, de Wet op de waterkering en de Grondwaterwet. De 
Waterschapswet blijft als organieke wet bestaan. 
De Waterwet voorziet in een modern juridisch instrumentarium voor een slagvaardig waterbeheer. 
Naast de integratie van wetgeving is modernisering, stroomlijning en vermindering van regels en 
administratieve lasten leidraad geweest bij de ontwikkeling van deze wet. 
De Waterwet heeft tot gevolg dat de provinciale instrumentele waterregelgeving ingrijpend moet 
worden herzien. Voor de leesbaarheid van de provinciale waterregelgeving is ervoor gekozen nieuwe 
waterverordeningen op te stellen. Ook wordt de provinciale regelgeving voor het waterbeheer zoveel 
mogelijk geïntegreerd. In de provinciale waterverordening worden de regels opgenomen aangaande de 
‘provinciebrede’ onderwerpen, zoals het regionale waterplan, de vaarwegen en het grondwater, voor 
zover het een provinciale bevoegdheid betreft. Daarnaast is er per waterschap één interprovinciale 
waterverordening die de waterschapseigen onderwerpen regelt. Als gevolg hiervan komen de 
afzonderlijke verordeningen betreffende de waterhuishouding, de waterkering en het grondwater te 
vervallen.   
Deze verordening strekt tot het regelen van de waterschapseigen onderwerpen voor het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
Het merendeel van de in deze verordening opgenomen onderwerpen is overgenomen uit de huidige 
regelgeving. Nieuw voor het waterschap zijn de bepalingen inzake de normen waterkwantiteit, de 
projectprocedure en grondwater. 
 

Artikelsgewijs 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen; toepassingsbereik; toedeling beheer 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
 
In dit artikel zijn de begripsbepalingen die in de Waterwet zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld 
oppervlaktewaterlichaam en bergingsgebied, niet herhaald. Voor de uitleg van die begripsbepalingen 
wordt verwezen naar de Waterwet.  
 
Artikel 1.3 Toedeling beheer 
 
De Waterwet beoogt te bewerkstelligen dat landsdekkend is bepaald wie belast zijn met het beheer van 
watersystemen. Hiertoe is in artikel 3.1 van de Waterwet bepaald dat alle watersystemen of onderdelen 
daarvan die bij het Rijk in beheer zijn, worden aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. In 
artikel 2.2, tweede lid, van de Waterschapswet is bepaald dat taken als bedoeld in artikel 1, tweede lid, 
eerste volzin van die wet bij verordening aan waterschappen worden opgedragen, tenzij dit niet 
verenigbaar is met een goede organisatie van de waterstaatkundige verzorging. De reglementaire 
taakopdracht is gebiedsgericht. Dat betekent dat alle regionale watersystemen of onderdelen daarvan 
bij een waterschap in beheer zijn, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel 
2.2, tweede lid, van de Waterschapswet.  
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Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Waterwet moeten voor de niet bij het Rijk in beheer zijnde 
watersystemen of onderdelen daarvan bij provinciale verordening beheerders worden aangewezen. 
Hierbij dient artikel 2, tweede lid, van de Waterschapswet in acht te worden genomen. Ter uitvoering 
van artikel 3.2 van de Waterwet is in dit artikel het waterschap aangewezen als beheerder van het 
regionale watersysteem. Hierbij is verwezen naar de reglementaire omschrijving van de taak van het 
waterschap, zijnde de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied, voor zover deze taak niet aan 
andere publiekrechtelijke lichamen is opgedragen’. Met de in taakopdracht opgenomen clausulering 
wordt bereikt dat de toedeling van beheer geen betrekking heeft op watersystemen die in beheer zijn 
bij het Rijk of op vaarwegbeheer dat als onderdeel van het watersysteembeheer bij een gemeente of 
provincie berust, zijnde een uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de 
Waterschapswet. 
De aanwijzing van vaarwegbeheerders zal plaatsvinden in de provinciale waterverordening. De 
Invoeringswet Waterwet geeft overigens voor die aanwijzing uitstel van drie jaar. 
 

Hoofdstuk 2 Normen 
 
Titel 2.1 Regionale waterkeringen 
 
Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet moeten bij provinciale verordening voor daarbij aan te 
wijzen andere dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een andere beheerder dan het Rijk, 
veiligheidsnormen worden vastgesteld. In deze titel wordt daarin voorzien. Vastgelegd is wat het 
gewenste beschermingsniveau is van de waterkeringen die op grond van hun functie van regionale 
betekenis worden geacht. De desbetreffende regionale waterkeringen zijn aangegeven op de als bijlage 
(nummer) bij deze verordening behorende kaart(en). Op die kaart(en) is tevens voor elke waterkering 
de veiligheidsnorm aangegeven. 
 
Door het stellen van normen wordt nader invulling gegeven aan de reglementair opgedragen taak van 
het waterschap, te weten de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied. Het waterschap is 
reglementair gehouden het watersysteem zo in te richten en te beheren dat het voldoet aan de in deze 
verordening nader gestelde eisen in de vorm van normen. In verband hiermee is ervan afgezien in deze 
titel een specifieke beheersopdracht op te nemen die inhoudt dat het waterschap er voor zorgdraagt dat 
de regionale waterkeringen aan de gestelde veiligheidsnorm voldoen. Hetzelfde geldt voor de normen 
wateroverlast (zie artikel 2.5).    
 
Artikel 2.2 Veiligheidsnorm 
 
Eerste lid 
In dit lid is bepaald dat voor regionale waterkeringen de gemiddelde overschrijdingsfrequentie per jaar 
(kans van voorkomen van een bepaalde waterstand) de veiligheidsnorm is. Het wenselijke 
veiligheidsniveau is gerelateerd aan de economische schade die bij het falen van de waterkering kan 
optreden. Hiertoe zijn de waterkeringen die op de als bijlage (nummer) bij deze verordening 
behorende kaart zijn opgenomen, naar gelang de mogelijk optredende schade in vijf klassen ingedeeld, 
oplopend van een overschrijdingskans van 1/10 per jaar (kadeklasse I) tot een overschrijdingskans van 
1/1000 per jaar (kadeklasse V). De uitgangspunten voor de berekening van de schade en de vertaling 
naar de kadeklassen zijn afgeleid van de IPO-Leidraad ter bepaling van normen voor boezemkaden. 
Voor elk van de regionale waterkeringen is de veiligheidsnorm ook op bedoelde kaart opgenomen.  
Om een bepaald veiligheidsniveau voor een gebied te verzekeren behoeven de rond dat gebied gelegen 
waterkeringen niet alle aan dezelfde veiligheidseisen te voldoen. De te stellen eisen kunnen 
afhankelijk gesteld worden van factoren als het watervolume dat door een waterkering wordt gekeerd, 
het landgebruik direct achter de waterkering en de aanwezigheid van polderkades in het gebied. Om 
die reden is ervoor gekozen niet een gebied te normeren, maar de waterkeringen rondom een gebied. 
Aldus kunnen gedifferentieerde eisen worden gesteld en kan in bepaalde situaties met kleinere 
kadeverbeteringen worden volstaan en kunnen de kosten van verbetering worden beperkt. 
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Tweede en derde lid 
Zoals hiervoor is aangegeven is op de kaart voor de verschillende regionale waterkeringen of delen 
daarvan de veiligheidsnorm aangegeven. Deze abstracte norm dient voor de dagelijkse praktijk 
geoperationaliseerd te worden. Dit geschiedt enerzijds in de vorm van een voorschrift voor de toetsing 
en anderzijds in de vorm van een technische leidraad voor het ontwerp van een regionale waterkering. 
Omdat het hierbij om een uitwerking van de veiligheidsnorm gaat, is de bevoegdheid tot vaststelling in 
handen van gedeputeerde staten gelegd.  
Om te bereiken dat de toetsing van de actuele veiligheidssituatie door de beheerders op uniforme wijze 
tot stand komt, hebben de daarvoor gestelde regels het karakter van een bindend voorschrift. 
Afwijking hiervan is niet mogelijk. Wat betreft het ontwerp hebben de regels het karakter van een 
richtlijn. Dat betekent dat de beheerder een bepaalde ruimte wordt gelaten om in verband met 
specifieke plaatselijke omstandigheden af te wijken. Een afwijking kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om 
voor de langere termijn een optimum te realiseren tussen aanleg- en onderhoudskosten. 
Ten behoeve van de beoordeling van het waterkerend vermogen is het nodig dat gedeputeerde staten 
naast voorschriften over de wijze van toetsing tevens de maatgevende waterstanden vaststellen.  Voor 
de regionale keringen langs de boezem wordt de maatgevende waterstand bepaald door het 
maatgevend boezempeil, de scheefstand van de boezem door opwaaiing en de werking van de 
boezemgemalen. Voor de regionale keringen langs vrij afstromende regionale wateren wordt de 
maatgevende waterstand berekend door middel van een hydrologische analyse. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van afvoernormen, metingen en/of modellen.

Vierde lid 
Het vaststellen van het tijdstip waarop de verschillende regionale waterkeringen aan de gestelde 
veiligheidsnorm moeten voldoen is bepalend voor de zorgplicht van de beheerder en is derhalve een 
aangelegenheid van het provinciaal bestuur. Er is echter om de volgende reden niet voor gekozen dat 
tijdstip in deze verordening vast te leggen. De omvang van het door de beheerder uit te voeren 
maatregelenpakket wordt bepaald door de uitkomst van het toetsingsproces. De (financiële) 
inspanningen die de beheerder zal moeten leveren om de regionale waterkeringen te laten voldoen aan 
de vastgestelde veiligheidsnorm worden verder in hoge mate bepaald door het tijdsbestek waarbinnen 
de gevraagde inspanning geleverd moet worden. Het bepalen van het tijdstip waarop de waterkeringen 
op orde moeten zijn, vereist een afweging tussen enerzijds wat wenselijk is wat betreft veiligheid en 
anderzijds wat aanvaardbaar is wat betreft lastenstijging. Dat is maatwerk. Om die reden is die 
bevoegdheid in handen van gedeputeerde staten gelegd en is bepaald dat gedeputeerde staten overleg 
voeren met het dagelijks bestuur van de beheerder alvorens zij een dergelijk besluit nemen. 
 
Vijfde en zesde lid 
Omdat de verordening van toepassing is op het gebied van twee provincies wordt de verordening 
vastgesteld door provinciale staten van beide provincies. Uitdrukkelijk is bepaald dat een 
gemeenschappelijk besluit vereist is voor een besluit tot een wijziging van een kaart of tot een 
wijziging van een veiligheidsnorm dat betrekking heeft op een regionale waterkering die in beide 
provincies is gelegen. Hoewel provinciale staten van elk van beide provincies hiertoe afzonderlijk 
bevoegd zijn voor hun eigen gebied wordt het vanwege de onderlinge samenhang wenselijk geacht dat 
daarvoor een gemeenschappelijk besluit wordt genomen.   
In geval een regionale waterkering in één provincie is gelegen, is een gemeenschappelijk besluit niet 
nodig en kunnen provinciale staten van die provincie afzonderlijk een dergelijk besluit nemen. Om te 
verzekeren dat beide provincies beschikken over een gelijkluidende tekst van de verordening inclusief 
bijlagen is bepaald dat een dergelijk wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad 
van elk van beide provincies. 
 
Artikel 2.3 Interprovinciale regionale waterkering 
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Indien een waterkering in meer dan een provincie is gelegen, is het doelmatig als het toezicht daarop 
wordt uitgeoefend door het college van gedeputeerde staten van de provincie waarin de waterkering in 
hoofdzaak is gelegen. Dit artikel voorziet daarin. 
 

Titel 2.2 Waterkwantiteit 
 
Artikel 2.4 Regionale verdringingsreeks 
 
In dit artikel is met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.9 van de Waterwet en de in artikel 2.1 
van het Waterbesluit gestelde grenzen voor de regionale wateren de rangorde bepaald van de 
maatschappelijke en ecologische behoeften bij watertekorten of dreigende watertekorten. 
 
Van watertekort is sprake indien de vraag naar water vanuit de verschillende maatschappelijke en 
economische behoeften groter is dan het aanbod, waarbij het gaat om de beschikbaarheid van 
voldoende water van die kwaliteit die voor bepaalde behoeften nodig is. Het beheer van het regionale 
watersysteem is er, onder andere, op gericht alle watervragers zoveel mogelijk van het benodigde 
water te voorzien. In tijden van watertekort is dit echter niet meer mogelijk. De gevolgen voor 
waterverbruikers kunnen aanzienlijk zijn. De regionale verdringingsreeks biedt helderheid over welke 
behoeften in een situatie van watertekort voorgaat boven de anderen en draagt bij aan een slagvaardig 
en eenduidig optreden van de waterbeheerder in situaties van watertekorten. 
 
Artikel 2.1 van het Waterbesluit legt de landelijke verdringingsreeks bindend vast. De landelijke 
verdringingsreeks bepaalt de prioriteitsrangorde van de waterbehoeften waarvoor water mag worden 
benut in geval van watertekort. De landelijke verdringingsreeks bestaat uit vier categorieën van 
gebruikers, die onderling zijn geprioriteerd. Binnen categorie 1 (het waarborgen van de veiligheid 
tegen overstroming en het voorkomen van onomkeerbare schade) en categorie 2 (nutsvoorzieningen) 
is in de landelijke verdringingsreeks nog een nadere prioritering aangebracht. Binnen categorie 3 
(kleinschalig hoogwaardig gebruik) en categorie 4 (overige behoeften) is in de landelijke 
verdringingsreeks geen nadere prioritering aangegeven. Wel biedt artikel 2.2 van het Waterbesluit de 
provincie de mogelijkheid om in de provinciale verordening de nadere prioritering binnen categorie 3 
en categorie 4 vast te leggen. 
In dit artikel is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Deze nadere prioritering moet worden gezien 
als richtlijn voor de waterbeheerder bij de verdeling van het beschikbare water over de diverse functies 
in de regio tijdens een periode van watertekort. Met deze nadere prioritering houdt de waterbeheerder 
bij het opstellen van calamiteitenplannen en waterakkoorden rekening. 
De in dit artikel opgenomen nadere prioritering is overgenomen uit artikel 18a van de Verordening 
waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002. Dat artikel is ingevoegd via een 
wijziging van die verordening. Voor een uitgebreide toelichting op die wijziging wordt verwezen naar 
het bijbehorende statenvoorstel1.

Artikel 2.5 Normen waterkwantiteit 
 
Algemeen 
Op grond van artikel 2.8 van de Waterwet moeten bij provinciale verordening met het oog op de 
bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht, normen worden 
gesteld met betrekking tot de gemiddelde overstromingskans per jaar van daarbij aan te wijzen 
gebieden. In deze titel wordt daarin voorzien.  
 
Voor verschillende te onderscheiden gebieden worden normen gegeven waarbij de kans op 
overstroming als gevolg van grote hoeveelheden neerslag is gerelateerd aan de economische waarde 
 
1 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 22 september 2008 (nummer statenvoorstel PS2008RGW18) en 
van provinciale staten van Zuid-Holland van 8 oktober 2008 (nummer statenvoorstel PZH-2008-481789). 
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van landgebruik en de te verwachten schade bij overstroming. De normen drukken de hoogst 
toelaatbaar geachte kans op overstroming uit ofwel het wenselijk geachte beschermingsniveau.  
De normering bakent de zorgplicht af die de waterbeheerder heeft op het vlak van het voorkomen dan 
wel beperken van ontoelaatbare wateroverlast door inundatie vanuit oppervlaktewater ten gevolge van 
neerslag. Zij geeft daarmee helderheid voor de burgers en de bedrijven over het restrisico en hun eigen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van roerende en onroerende zaken. 
 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (verder: NBW) van 2003 zijn werknormen opgenomen die 
voor de verschillende vormen van landgebruik de hoogst toelaatbaar geachte kans op overstroming 
ofwel het wenselijk geachte beschermingsniveau uitdrukken. De vormen van landgebruik die daarbij 
worden onderscheiden zijn grasland, akkerbouw, hoogwaardige land-en tuinbouw, glastuinbouw en 
bebouwd gebied. Deze werknormen zijn uitgangspunt geweest bij het bepalen van het 
beschermingsniveau voor de verschillende te onderscheiden delen van het waterschapsgebied. Hierbij 
wordt nog opgemerkt dat bij de NBW-werknormen het zogenaamde maaiveldcriterium geldt. Dat wil 
zeggen dat een klein gedeelte van het gebied (op perceelsniveau bezien) niet aan die norm behoeft te 
voldoen. Voor grasland (norm van 1/10 per jaar) is dat 5%, voor akkerbouw (norm van 1/25 per jaar), 
hoogwaardige land-en tuinbouw en glastuinbouw (norm van 1/50 per jaar) is dat 1% en voor bebouwd 
gebied (norm van 1/100 per jaar) 0%. 
De maatregelen die nodig zijn om de bergings-en afvoercapaciteit van de regionale wateren aan de in 
deze verordening vastgelegde norm te laten voldoen neemt de beheerder op in het beheerplan, bedoeld 
in artikel 4.7 van de wet. 
 
Eerste, tweede en derde lid 
Binnen het gebied van het waterschap is een aantal gebieden met de daarbij behorende normen 
onderscheiden. 
Wat betreft het gebied binnen de bebouwde kom (zie eerste lid) is onderscheid gemaakt tussen 
a) het gebied dat in een ruimtelijk plan (bestemmingsplan, provinciaal of rijksinpassingsplan) is 
bestemd voor de doeleinden bebouwing, hoofdinfrastructuur en spoorwegen waarvoor de hoogste 
norm van 1/100 per jaar geldt, en  
b) overig gebied, zoals openbaar groen, sportvelden, lokale infrastructuur en parkeerterreinen, 
waarvoor de ‘graslandnorm’ van 1/10 per jaar geldt. 
 
Wat betreft het gebied buiten de bebouwde kom (zie tweede en derde lid) is onderscheid gemaakt 
tussen:  
c) het op kaart aangegeven hoger gelegen gebied (‘hoge gronden’) waarvoor een norm van 1/50 per 
jaar geldt; 
d) overig landelijk gebied, waarvoor de ‘graslandnorm’ van 1/10 per jaar geldt; 
e) natuurgebied waarvoor geen norm geldt. 
 
Aan deze indeling liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 
1. Voor bebouwing in stedelijk gebied geldt vanwege de hoge economische waarde van het gebouwd 

overeenkomstig de NBW-normering de hoogste norm, de ‘bebouwingsnorm’, van 1/100 per jaar. 
2. Voor niet-bebouwd gebied in stedelijke kernen (parken, sportvelden etc.) is gekozen voor de 

‘graslandnorm’, dit vanwege de geringe schade die daar optreedt bij inundatie en de kosten van de 
benodigde maatregelen die gemoeid zijn met het realiseren van een hogere norm. 

3. Door wat betreft de stedelijke kernen aansluiting te zoeken bij het begrip ‘bebouwde kom’ van een 
gemeente, zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, wordt bereikt dat bij 
stedelijke uitbreiding de norm automatisch opschuift. Bepalend daarvoor is het tijdstip waarop het 
besluit van de gemeenteraad tot wijziging van de grens van de bebouwde kom onherroepelijk is.  
Omdat de vastgestelde norm kan worden aangemerkt als een minimumnorm, is het waterschap vrij 
om desgewenst reeds in de tussentijd (periode tussen de feitelijke realisering stedelijke uitbreiding 
en het onherroepelijke besluit tot aanpassing grens bebouwde kom) te anticiperen op de 
toekomstige ‘bebouwingsnorm’. Aldus kan het waterschap soepel inspelen op de nieuwe situatie. 
Door ervan af te zien de bebouwde kom op de kaart bij de verordening aan te geven wordt 



92

voorkomen dat bij iedere wijziging van de bebouwde kom (de kaart bij) de verordening moet 
worden aangepast. 

4. Het is vanwege de hoge kosten niet wenselijk en voorts om technische redenen vaak niet mogelijk 
om de waterstaatkundige inrichting op perceelsniveau af te stemmen op het landgebruik. Dit past 
ook niet bij het streven van het waterschap het watersysteem robuust in te richten. Daarom is 
gekozen voor een benadering waarbij enerzijds zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de 
waterstaatkundige omstandigheden en daarmee samenhangend het bestaande beschermingsniveau 
en anderzijds is uitgegaan van het ‘overwegende landgebruik’ in gebieden. In verband hiermee is 
voor het gebied buiten de bebouwde kom onderscheid gemaakt tussen ‘hoge gronden’ (gebied c) 
en het overige landelijke gebied (gebied d).  
De gronden in gebied c hebben een vrij lage grondwaterstand (een gemiddelde hoogste 
grondwaterstand van minstens 50 cm beneden maaiveld). In verband hiermee is in dit gebied het 
aandeel intensieve teelten, veelal fruitteelt, aanmerkelijk hoger dan in het overige gebied. Tot dit 
gebied behoren delen van de Utrechtse Heuvelrug, de stroomruggen van de Kromme Rijn en Lek 
en enkele hogere delen van de stroomruggen van de Oude Rijn, Hollandse IJssel en Linschoten. 
Vanwege de natuurlijke geschiktheid zijn van dit gebied voor intensieve teelten is de bij die vorm 
van landgebruik behorende norm voor al de ‘hoge gronden’ voorgeschreven. 
Voor het overige landelijke gebied (gebied d) is grasland de overwegende vorm van landgebruik 
(minimaal 80%). Tot grasland wordt ook maïs gerekend. 
Met de toepassing van het uitgangspunt van ‘overwegend landgebruik’ wordt bereikt dat dat bij 
tussentijdse wijziging van het landgebruik van percelen niet snel een aanpassing van de 
gebiedsnorm nodig zal zijn. Daarmee wordt geaccepteerd dat de vastgestelde gebiedsnorm ook 
geldt voor verspreid liggende bebouwing en wat betreft gebied d voor percelen met akkerbouw, 
vormen van landgebruik waarvoor op zichzelf genomen een hogere norm zou moeten gelden. 
Overigens blijkt in de praktijk dat dergelijke percelen feitelijk vaak al een hoger 
beschermingsniveau hebben vanwege een hogere ligging.  

5. Voor natuurgebied geldt overeenkomstig het NBW geen norm (gebied e). Hiertoe zijn enerzijds 
gerekend de door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden. Dat betreft de 
beschermde natuurmonumenten (artikelen 10, eerste lid, en 12, eerste lid, van die wet) en de 
Natura 2000-gebieden, zoals omschreven in artikel 1, onder n, van die wet, de zogenoemde 
vogelrichtlijngebieden en habitatrichtlijngebieden alsmede de gebieden van communitair belang 
die door de Europese Commissie kunnen worden aangewezen op grond van artikel 4 van de 
Habitatrichtlijn. Anderzijds is tot natuurgebied gerekend bestaande natuur die tot de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) behoort, voor zover dat gebied niet behoort tot de hiervoor door de 
Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden. De desbetreffende EHS-gebieden zijn op de 
kaart bij het Utrechtse streekplan 2005-2015 aangegeven als ‘bestaande natuur’ en op de kaart bij 
het Streekplan Zuid-Holland Oost (vastgesteld 12 november 2003) als natuur. In de onderdelen c 
en d van het derde lid is daarom volstaan met verwijzing naar deze beide streekplankaarten. 
Wat betreft de Natura 2000-gebieden wordt nog het volgende opgemerkt. Voor deze gebieden 
moeten op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 beheerplannen worden vastgesteld. In die 
plannen moeten maatregelen worden opgenomen die gericht zijn op het behoud of herstel van 
natuurlijke habitats en populaties van wilde dieren- en plantensoorten in de desbetreffende 
gebieden. Die maatregelen kunnen mede waterhuishoudkundige maatregelen omvatten, waarmee 
een bepaald beschermingsniveau voor die gebieden wordt gerealiseerd. Dit heeft evenwel geen 
gevolgen voor de normering krachtens dit artikel, nu voor die gebieden geen norm is vastgesteld. 

6. Het watersysteem behoeft als zodanig niet genormeerd te worden. Dat geldt ook voor de daarbij 
behorende waterbergingsgebieden die als zodanig in de legger van het waterschap zijn opgenomen 
alsmede voor buitendijks gelegen, tot het hoofdwatersysteem behorend gebied. 

 
Vierde lid 
De in dit artikel neergelegde normen waterkwantiteit zijn nieuw. Het is van belang dat voor de burger 
duidelijk is welke norm waar geldt. Niet uitgesloten kan worden dat hieromtrent in de praktijk toch 
nog vragen rijzen. Met het oog op de gewenste duidelijkheid is daarom in dit lid aan gedeputeerde 
staten de mogelijkheid geboden omtrent de toepassing van het eerste, tweede en derde lid nadere 
voorschriften te stellen.   
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Vijfde lid 
Om te bereiken dat de toetsing van het actuele beschermingsniveau door de verschillende 
waterschappen op uniforme wijze tot stand komt, is in dit lid voorgeschreven dat gedeputeerde staten 
daarvoor een technische leidraad vaststellen. Deze strekt de beheerder tot aanbeveling. Daarmee wordt 
dat bestuur een bepaalde ruimte gelaten om bijvoorbeeld wat betreft toe te passen rekenmethodieken 
gemotiveerd af te wijken. Ook de beschikbaarheid van gegevens kan daarvoor een reden zijn.  
 
Zesde lid 
Uitgangspunt in het NBW(-actueel) is dat de regionale watersystemen in 2015 op orde zijn. In het 
NBW-actueel zijn enkele uitzonderingssituaties benoemd wat betreft het tijdstip-op-orde. Dat betreft 
onder meer bestaand stedelijk gebied waar geen sprake is van een urgente wateropgave. Voor 
dergelijk gebied geldt dat de opgave uiterlijk in de periode tot en met 2027 wordt uitgevoerd door 
gemeente en waterschap. Eenzelfde termijn geldt voor maatregelen die veel goedkoper kunnen worden 
uitgevoerd door ze op een later tijdstip dan 2015 te koppelen aan andere projecten. Een dergelijke 
situatie doet zich voor in het stedelijk gebied van Woerden (wijk Snel en Polanen).  
Verder zijn er twee gebieden binnen het beheersgebied van het waterschap waar de noodzakelijke 
maatregelen mogelijk pas na 2015 worden uitgevoerd, omdat zij gekoppeld zijn aan andere projecten. 
Dat zijn de projecten Rijnenburg en het veenweidepakt Gouwe-Wiericke.   
In verband met deze mogelijke uitzonderingssituaties is de bevoegdheid tot het vaststellen van een 
tijdstip-op-orde voor onderdelen van de watersystemen in handen gelegd van gedeputeerde staten en is 
bepaald dat gedeputeerde staten overleg voeren met het dagelijks bestuur alvorens zij dergelijke 
besluiten nemen.  
Bij het op orde zijn in 2015 moet overeenkomstig de tekst van het NBW-actueel worden uitgegaan van 
het ‘middenklimaatscenario 2050’daterende uit 2000, hetgeen qua opgave overeenkomt met het 
KNMI’06 klimaatscenario. Het waterschap heeft het watersysteem volgens dit scenario getoetst. 

Titel 2.3 Meten en beoordelen 
 
Artikel 2.6 Verslag toetsing watersysteem 
 
Uit artikel 2.14 van de Waterwet volgt dat bij of krachtens provinciale verordening regels kunnen 
worden gesteld ten aanzien van het periodiek door de beheerder meten van daarbij aan te geven 
grootheden en het aan de hand van de meetresultaten beoordelen van de mate van verwezenlijking van 
de in deze verordening neergelegde normen met betrekking tot de waterkering en de waterkwantiteit. 
Het is gelet op de Memorie van Toelichting bij artikel 2.14 van de Waterwet gewenst dat de beheerder 
de vinger ‘aan de pols van het watersysteem houdt’ en periodiek nagaat in hoeverre de normen 
verwezenlijkt zijn.  
 
De resultaten van de beoordeling van het watersysteem en de bevindingen bij de beoordeling worden 
door de beheerder vervat in een verslag, dat wordt toegezonden aan gedeputeerde staten. Het verslag 
heeft een ander karakter en wordt met een andere frequentie opgesteld dan de algemene 
voortgangsrapportage, bedoeld in artikel 3,6. Om die reden maken de verslagen, bedoeld in dit artikel, 
geen onderdeel uit van de algemene voortgangsrapportage. 
 
De beheerder draagt zorg voor de periodieke beoordeling van het watersysteem, meer specifiek de 
beoordeling van de primaire en regionale waterkering, de regionale wateren en de ondersteunende 
kunstwerken. Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre de waterstaatwerken voldoen aan de gestelde 
normen met betrekking tot de veiligheid van de regionale waterkering respectievelijk het tegengaan 
van wateroverlast.  
De beheerder rapporteert de uitkomsten van deze beoordeling periodiek aan gedeputeerde staten zodat 
gedeputeerde staten kunnen nagaan of aan de normen is voldaan. 
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In de toelichting bij de artikelen 2.2 en 2.5 is het belang aangegeven dat de beoordeling van de 
veiligheid van regionale waterkeringen en de beoordeling van de bergings- en afvoercapaciteit van 
regionale wateren op uniforme wijze worden uitgevoerd, zodat eenduidig kan worden bepaald 
wanneer het watersysteem kan worden gekwalificeerd als ‘op orde’. In verband hiermee is in het 
zevende lid van dit artikel bepaald dat gedeputeerde staten voorschriften kunnen stellen met 
betrekking tot de vorm en inhoud van de toetsingsverslagen. 
 

Hoofdstuk 3 Beheerplan 
 
De bepalingen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de totstandkoming en de inhoud van het 
beheerplan en de voortgangsrapportage. De bestaande planstructuur van de Wet op de 
waterhuishouding is grotendeels overgenomen in de Waterwet. Provinciale staten stellen het regionaal 
waterplan vast. De waterschappen houden hier rekening mee bij het opstellen van hun beheerplan. Dit 
is de waarborg dat het uitvoeringsgerichte beheerplan goed wordt ingebed in het breder afgewogen 
regionaal waterplan.  
 
Artikel 3.1 Inhoud 
 
Het beheerplan bevat, op de schaal van het waterschap, een uitwerking van de strategische doelen die 
de provincie in haar regionaal waterplan heeft geformuleerd. De uitwerking bevat ten minste concrete 
maatregelen, de bijbehorende planning en de kosten die nodig zijn om deze maatregelen te realiseren. 
Op grond van de in het NBW-actueel gemaakte afspraak moeten in het beheerplan ook de resultaten 
van het onderzoek naar het gewenste grond- en oppervlaktewaterregiem (GGOR) worden opgenomen. 
Het GGOR is een instrument dat het waterschap gebruikt om via een transparant proces de waterpeilen 
en ruimtelijke grondgebruikfuncties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De in het beheerplan op 
te nemen resultaten van het GGOR betreffen minimaal een beschrijving van de knelpunten die in het 
GGOR-proces naar voren zijn gekomen alsmede van de maatregelen die nodig zijn om die knelpunten 
op te lossen. Uit de knelpunten kan naar voren komen dat functieveranderingen wenselijk zijn.  
 
Artikel 3.2 Voorbereiding 

In het eerste lid is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op de 
voorbereiding van het beheerplan. Daarbij wordt op één onderdeel afgeweken van die wet. Dat betreft 
de kring van personen die een zienswijze kunnen indienen. In artikel 3:15 van de Algemene wet 
bestuursrecht is bepaald dat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. In de Waterwet is die 
kring ruimer. In artikel 4.7 van die wet is bepaald dat die mogelijkheid ook bestaat voor ingezetenen 
van het beheersgebied.  
 
Het tweede lid bepaalt dat het dagelijks bestuur gehouden is om bij de voorbereiding van het 
beheerplan ten minste te raadplegen de dagelijkse besturen van de aangrenzende waterbeheerders, 
gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders van de binnen het plangebied 
liggende provincies en gemeenten. Deze opsomming is niet limitatief. Het staat het dagelijks bestuur 
vrij bijvoorbeeld andere overheden dan wel bedrijven en instanties te raadplegen. Daarbij kan worden 
gedacht aan Rijkswaterstaat, waterleidingbedrijven en belangenorganisaties, zoals LTO, natuur- en 
milieuorganisaties, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel. 
 
Artikel 3.3 Goedkeuring; toezending 
 
Het waterschap stuurt, als bijlage, mee het goed te keuren beheersplan en de in het artikel genoemde 
bijlagen. Deze zijn geen onderdeel van het beheerplan. Gedeputeerde staten gebruiken de bijlagen bij 
de beoordeling van het plan en bij het beantwoorden van de vraag of het beheerplan is voorbereid en 
vastgesteld volgens de daarvoor geldende procedure.  
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Artikel 3.4 Voortgangsrapportage uitvoering beheerplan 
 
In artikel 3.10 van de Waterwet is bepaald dat bij provinciale verordening met het oog op een 
samenhangend en doelmatig regionaal waterbeheer regels kunnen worden gesteld omtrent de door de 
besturen van waterschappen te vertrekken informatie. Voor het kunnen uitoefenen van toezicht is het 
van belang dat gedeputeerde staten over adequate en voldoende actuele informatie beschikken.  
 
In dit artikel is geregeld dat de beheerder, ten minste eenmaal per jaar, aan gedeputeerde staten 
rapporteert over de voortgang van de uitvoering van het beheerplan en de mate waarin de in het 
beheerplan gestelde doelen worden bereikt. Deze voortgangsrapportage vormt de basis voor het 
periodiek bestuurlijk overleg in de beleidscyclus tussen de provincie en het waterschap. In dit verband 
kan worden gewezen op de afspraken die het IPO en de Unie van waterschappen hebben neergelegd in 
de rapportage "Afstemming van taken in het regionale waterbeheer" (2005). 
Uitgangspunt is dat de samenwerking tussen provincie en waterschap zich toespitst op de 
gezamenlijke beleidsvorming (met ieder een eigen rol hierin), de uitvoering en het toezicht op de 
uitvoering. Daarbij wordt uitgegaan van een afstemming van taken op basis van partnership en 
complementariteit. 
 
In het periodiek overleg kunnen alle onderwerpen betreffende het regionaal waterbeheer, het regionaal 
waterplan en het waterbeheerplan aan de orde worden gesteld. Ook de wijze waarop het toezicht wordt 
ingevuld en het maken van afspraken ter evaluatie in het eerstvolgende overleg kunnen hiervan deel 
uitmaken. 
 
In de voortgangsrapportage en het overleg daaromtrent kan onder meer worden ingegaan op de 
aspecten en planonderdelen, genoemd in artikel 4.7, tweede lid, van de Waterwet en hetgeen 
daaromtrent is bepaald in het Waterbesluit.  
Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van het programma van maatregelen en voorzieningen, 
de planning van de uitvoering, de daarvoor beschikbare en/of benodigde financiële middelen, de 
gekwantificeerde opgaven en de condities, zoals de mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassing van 
waterhuishoudkundige voorzieningen, het draagvlak bij belanghebbenden, de acceptatie van de 
financiële gevolgen die nodig zijn om de strategische doelen te kunnen realiseren en overige, voor de 
realisatie, relevante omstandigheden. 
 
Het verslag en het periodiek overleg daarover stellen de provincie in staat te beoordelen of de gestelde 
strategische doelen worden gehaald. In voorkomende gevallen, wanneer blijkt dat de strategische 
doelen niet worden gehaald, kunnen specifieke nadere afspraken worden gemaakt. 
 

Hoofdstuk 4 Aanleg en beheer van waterstaatswerken 
 
Titel 4.1 Legger 
 

In artikel 5.1 van de Waterwet is bepaald dat de beheerder zorg draagt voor de vaststelling van een 
legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar richting, vorm, afmeting en constructie 
moeten voldoen. In artikel 1.1 van de Waterwet is bepaald welke beheersobjecten onder 
waterstaatswerken zijn begrepen. De Waterwet vermeldt de basisgegevens die van de legger deel 
moeten uitmaken. De ligging van de waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones 
worden aangegeven op overzichtskaarten. Onder beschermingszone verstaat artikel 1.1 van de 
Waterwet: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk 
voorschriften en beperkingen kunnen gelden. 
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In de Waterwet is bepaald dat bij provinciale verordening ten aanzien van inhoud, vorm en periodieke 
herziening van de legger voor daarbij te onderscheiden categorieën van waterstaatswerken nadere 
voorschriften kunnen worden gegeven. In artikel 4.1 wordt daaraan uitvoering gegeven. 
 
De beheerder draagt er zorg voor dat de gegevens in de legger actueel blijven. De legger voor de 
oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, primaire- en regionale waterkeringen of ondersteunende 
kunstwerken kunnen door de beheerder desgewenst bij een of meer afzonderlijke besluiten, in 
afzonderlijke documenten worden vastgesteld dan wel worden gecombineerd. 
 
De legger is van belang voor de toetsing van de waterstaatswerken aan de gestelde normen.  
Deze toetsing wordt mogelijk door de gegevens in de legger, waarin de vereiste toestand van de 
waterstaatswerken is aangegeven, te vergelijken met de feitelijke toestand van de waterstaatswerken. 
Daarnaast is de legger bepalend voor het toepassingsbereik van de waterschapskeur. De legger en de 
keur vormen samen het instrumentarium waarmee het waterschap handelingen kan tegengaan die 
nadelig kunnen zijn voor het functioneren van waterstaatswerken. 
 
De legger op grond van de Waterwet moet worden onderscheiden van de legger, bedoeld in artikel 78 
van de Waterschapswet. De laatstgenoemde legger bepaalt wie onderhoudsplichtig zijn en wat de 
onderhoudsverplichtingen inhouden. Desgewenst kunnen beide leggers in één document worden 
gecombineerd. In artikel 79 van de Waterschapswet is bepaald dat door het algemeen bestuur vast te 
stellen inspraakverordening in elk geval van toepassing is op de ‘onderhoudslegger’.  
 
Artikel 2.14, eerste lid, van de Invoeringswet Waterwet biedt de mogelijkheid om in de verordening te 
bepalen dat de leggerplicht voor een daarbij te bepalen termijn niet van toepassing is op daarbij aan te 
wijzen waterkeringen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Overeenkomstig het 
Uitvoeringsbesluit Verordening waterkering West-Nederland is de legger voor de regionale 
waterkeringen in 2009 gereed.  
 
Artikel 4.1 Legger waterstaatswerken 

 
Voor de vast te leggen gegevens in de legger van de regionale waterkeringen (en ondersteunende 
kunstwerken) zijn maatgevend de gestelde veiligheidsnorm, de technische leidraad en de 
voorschriften, bedoeld in artikel 2.2, tweede en derde lid, van deze verordening. Met behulp van 
situatietekeningen en lengte- en dwarsprofielen wordt in de legger aangegeven wat de vereiste en de te 
handhaven afmetingen van de (primaire en regionale) waterkeringen en de daaraan grenzende 
beschermingszones zijn.  
 
Voor de vast te leggen gegevens in de legger van de oppervlaktewaterlichamen (en ondersteunende 
kunstwerken) zijn maatgevend de gestelde normen en de technische leidraad, bedoeld in artikel 2.5, 
vijfde lid, van deze verordening, met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale 
wateren moeten zijn ingericht (het voorkomen en tegengaan van wateroverlast).  
Met behulp van situatietekeningen, dwarsprofielen en, waar mogelijk, overige gegevens met 
betrekking tot de bergings- en afvoercapaciteit, wordt in de legger aangegeven wat de vereiste en de te 
handhaven afmetingen zijn van de te onderscheiden oppervlaktewaterlichamen of categorieën van 
oppervlaktewaterlichamen en daaraan grenzende beschermingszones, alsmede van de 
bergingsgebieden, zijn.  
 
Artikel 4.2 Vrijstelling verplichtingen inhoud legger  
 
In artikel 5.1 van de Waterwet is een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen ten aanzien van het 
vermelden van vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken die zich naar hun aard of functie 
niet lenen voor het omschrijven van die elementen. Van deze mogelijkheid is in dit artikel gebruik 



97

gemaakt voor bergingsgebieden. Deze waterstaatswerken lenen zich niet voor het vastleggen van vorm 
en afmeting. 
Het vermelden van de ligging van die waterstaatswerken blijft wel verplicht. Dit is noodzakelijk 
omdat de legger bepalend is voor het toepassingsbereik van de keur.  
 
Artikel 4.3 Voorbereiding 
 
De legger is, zoals in de toelichting bij titel 4.1 is aangegeven, mede van belang voor het 
toepassingsbereik van de keur. Omdat hieruit gevolgen kunnen voortvloeien voor belanghebbende 
eigenaren en gebruikers van onroerende zaken die nabij waterstaatswerken zijn gelegen, ligt het in de 
rede dat bij de voorbereiding van de legger de procedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht, wordt gevolgd. Deze procedure is echter alleen voorgeschreven voor de situatie dat 
de legger niet wordt gecombineerd met de onderhoudslegger, bedoeld in artikel 78 van de 
Waterschapswet. Wanneer er sprake is van een gecombineerde legger gelden de in artikel 79 van de 
Waterschapswet opgenomen bepalingen voor de totstandkoming van de onderhoudslegger.  
 

Titel 4.2 Peilbesluiten 
 
Op grond van artikel 5.2 van de Waterwet moeten bij of krachtens provinciale verordening de 
oppervlaktewater- of grondwaterlichamen worden aangewezen waarvoor de beheerder peilbesluiten 
moet vaststellen. Tevens kunnen bij provinciale verordening regels worden gesteld met betrekking tot 
het peilbesluit. In deze titel is daarin voorzien.  
 
In het peilbesluit worden op een voor de beheerder bindende wijze waterstanden opgenomen of 
bandbreedten waarbinnen de waterstanden onder reguliere omstandigheden kunnen variëren. 
Bij het nemen van een peilbesluit is de functie van de betrokken oppervlaktewateren van groot belang. 
In het licht van die functie moet een afweging plaatsvinden van alle bij de waterhuishouding 
betrokken belangen. Bij de afweging kunnen belangen betrokken zijn die niet primair door de 
waterbeheerder worden behartigd.   
 
Artikel  4.4  Aanwijzing gebieden verplichte peilbesluiten 
 
De verplichting tot het vaststellen van een peilbesluit is in deze verordening opgelegd voor die 
gebieden waar het waterschap onder normale omstandigheden de wateraanvoer en waterafvoer kan 
beheersen. De desbetreffende gebieden zijn aangegeven op de als bijlage 3 bij deze verordening 
behorende kaart. Deze kaart kent een globale begrenzing. De exacte begrenzing zal door het 
waterschap bij de vaststelling van het peilbesluit worden bepaald. 
Voor de gebieden waar geen peilbesluiten zijn voorgeschreven, kan het waterschap streefpeilen 
hanteren. 
 
Artikel 4.5 Inhoud peilbesluit 
 
Wat betreft de inhoud van peilbesluiten is gezocht naar een systeem dat voldoet aan de 
rechtszekerheid van de burger aan de ene kant en de benodigde flexibiliteit van het waterschap aan de 
andere kant. Niet alleen in verband met wisselende weersomstandigheden, maar ook in het kader van 
het streven naar duurzaam waterbeheer heeft het waterschap behoefte aan flexibel peilbeheer. 
Ten behoeve van een zorgvuldige belangenafweging van het te voeren flexibele peilbeheer is adequaat 
onderzoek naar de gevolgen van de in te stellen peilen noodzakelijk. Een en ander dient in de 
toelichting op het peilbesluit te worden verwoord. Flexibeler peilbeheer stelt hogere eisen aan het 
onderzoek opdat voldoende inzicht wordt gegeven in de stuurstrategie en de gevolgen van de 
voorgenomen peilveranderingen voor de desbetreffende belangen en functies. 
In het peilbesluit zal in verband met de rechtszekerheid moeten worden aangegeven wat het minimum- 
en maximumpeil is. 



98

Het waterschap heeft een inspanningsverplichting om de in het peilbesluit aangegeven waterstanden te 
handhaven.    
De toelichting bij het peilbesluit dient op grond van onderdeel a van het tweede lid inzicht te geven in 
de verhouding tussen de gekozen oppervlaktewaterstanden ten opzichte van het optimale grond- en 
oppervlaktewaterregime.  
 
Artikel 4.6 Voorbereiding 
 
Op de voorbereiding van het peilbesluit is in verband met de bij een dergelijk besluit betrokken 
belangen afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.  
 
Artikel 4.8 Herziening 
 
Het eerste lid geeft aan dat een peilbesluit ten minste eenmaal in de tien jaar moet worden herzien. De 
termijn van tien jaar waarbinnen de herziening moet plaatsvinden, vangt aan op de datum waarop het 
vastgestelde peilbesluit overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet 
bestuursrecht is bekendgemaakt. 
Op verzoek van het algemeen bestuur kunnen gedeputeerde staten de geldigheidsduur van een 
peilbesluit eenmalig voor ten hoogste vijf jaren verlengen.  
 

Titel 4.3 Projectplan 
 
Artikel 4.9 Voorbereiding 
 
Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet moet voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk 
een projectplan worden vastgesteld. Vanwege de hierbij betrokken belangen van derden is op de 
voorbereiding van een dergelijk plan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
verklaard. 
 

Titel 4.4 Projectprocedure voor waterstaatswerken 
 
Artikel 4.10 Projectprocedure 
 
Artikel 5.5 van de Waterwet bevat voor de aanleg, verlegging en versterking van primaire 
waterkeringen een specifieke coördinatieregeling, de projectprocedure voor waterstaatswerken 
genoemd. Daarmee worden de besluitvormingsprocedures bespoedigd en vereenvoudigd. De wet 
beperkt deze coördinatieregeling niet tot primaire waterkeringen maar geeft de provincies de 
mogelijkheid deze regeling bij of krachtens verordening ook van toepassing te verklaren op de aanleg 
of wijziging van andere waterkeringen dan primaire waterkeringen en op waterstaatswerken van 
bovenlokale betekenis die met spoed en op gecoördineerde wijze tot stand moeten worden gebracht 
kunnen. 
 
In dit artikel is van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De coördinatieregeling is van toepassing  
verklaard op projectplannen voor de aanleg en wijziging van regionale waterkeringen en 
waterbergingsgebieden. Het gaat hierbij om projecten die van belang zijn voor de realisering door het 
waterschap van in deze verordening vastgelegde veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen 
(artikel 2.2) en normen waterkwantiteit (artikel 2.3). Uitgangspunt hierbij is dat zowel de regionale 
waterkeringen als het regionale watersysteem in 2015 op orde moeten zijn. 
 
Er is ten behoeve van de flexibiliteit van de besluitvorming voor gekozen het besluit over de inzet van 
de projectprocedure in handen te leggen van gedeputeerde staten. Dat biedt het voordeel dat per 
project door het waterschap kan worden overwogen of de inzet van de projectprocedure noodzakelijk 
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is gelet op de te realiseren doelstellingen. Ook moet zijn voldaan aan de in de wet gestelde eisen, zoals 
hiervoor weergegeven. Het verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap om de 
projectprocedure van toepassing te verklaren zal dan ook goed gemotiveerd moeten zijn. 
Een terughoudend gebruik van de coördinatieregeling wordt voorgestaan vanwege de ingrijpende 
gevolgen die de projectprocedure heeft. Zo kunnen gedeputeerde staten bij het vaststellen van de 
bijbehorende uitvoeringsbesluiten de medewerking vorderen van andere overheden, in de praktijk 
veelal gemeenten, en kunnen zij zelfs in de plaats treden van die andere overheden, indien zij niet of 
onvoldoende meewerken. Een volgens de projectprocedure tot stand gekomen projectplan behoeft 
voorts de goedkeuring van gedeputeerde staten. 
 
Artikel 4.11 Toezending projectplan 
 
Eerste lid 
In artikel 5.7, eerste lid van de Waterwet is bepaald dat het projectplan de goedkeuring behoeft van de 
provincie op wier grondgebied het wordt uitgevoerd. Vanwege het belang dat de uitvoering van een 
projectplan tot de aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering heeft voor de 
veiligheid in het totale dijkringgebied, is in dit lid aanvullend bepaald dat als die primaire waterkering 
deel uitmaakt van een dijkring die op het grondgebied van een andere provincie ligt, het projectplan 
tevens wordt toegezonden aan die andere provincie.   
 
Tweede lid 
In artikel 5.7, tweede lid, van de Waterwet is bepaald dat indien een waterstaatswerk in meer dan één 
provincie is gelegen, gedeputeerde staten van de desbetreffende provincies bij overeenstemmende 
besluiten kunnen bepalen dat gedeputeerde staten van de provincie waarin het waterstaatswerk in 
hoofdzaak is gelegen, belast zijn met de goedkeuring van het projectplan. 
Indien aan dat artikel toepassing wordt gegeven, is het van belang dat de provincie, waarin het 
waterstaatswerk voor een klein gedeelte is gelegen, geïnformeerd is over het uit te voeren projectplan. 
Met het oog daarop is in dit lid bepaald dat het projectplan tevens wordt toegezonden aan 
gedeputeerde staten van die provincie.  
 

Titel 4.5  Waterakkoord 
 
Artikel 4.12 Raadpleging 
 
Het systeem van bij provinciale verordening aanwijzen van verplichte gevallen waarin een 
waterakkoord moet worden vastgesteld is in de wet vervangen door de verplichting dat beheerders 
waterakkoorden moete vaststellen ‘voor zover dat nodig is met het oog op een samenhangend en 
doelmatig waterbeheer’. Bij provinciale verordening kunnen nog wel nadere regels met betrekking tot 
waterakkoorden worden gesteld. Hieraan is in dit artikel een beperkte invulling gegeven. Vanwege de 
algemene verantwoordelijkheid van de provincie voor de realisering van een samenhangend en 
doelmatig waterbeheer in haar gebied is bepaald dat gedeputeerde staten moeten worden geraadpleegd 
over een waterakkoord dat betrekking heeft op regionale wateren die zijn gelegen binnen haar gebied. 
 
In geval er andere overheden zijn die waterstaatkundige taken vervullen, zoals een gemeente of 
provincie die met het vaarwegbeheer is belast, dienen zij op grond van het tweede lid van artikel 3.7 
van de Waterwet door de waterbeheerders te worden uitgenodigd aan het waterakkoord deel te nemen. 
 

Hoofdstuk 5 Grondwater 
 
In lijn met het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ zijn in de Waterwet de eigen 
verordenende bevoegdheden van provincie en waterschap niet verder ingeperkt dan nodig. Dit blijkt 
onder andere uit hoofdstuk 6 van de wet, waar ruimte wordt geboden aan provincie en waterschap om 
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zelf in de benodigde regelgeving te voorzien. Alleen waar dat nodig is met het oog op internationale 
verplichtingen of bovenregionale belangen, zullen door het Rijk regels worden gesteld. Van deze 
bevoegdheid is gebruik gemaakt waar het gaat om regels met betrekking tot het melden, meten en 
registreren van onttrekkingen van grondwater en infiltraties van water. Een uniforme regeling op dit 
punt voor het hele land vermindert de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. 
Artikel 6.11 van het Waterbesluit bevat ter zake regels. De hoofdlijn hierbij is dat elke onttrekking of 
infiltratie gemeld moet worden bij het bevoegd gezag. Bij provinciale verordening kunnen gevallen 
worden aangewezen waarin de in dat artikel opgenomen verplichtingen niet gelden. 
Bij ministeriële regeling (de Waterregeling) zijn nadere regels gesteld omtrent de wijze van meting, de 
toegestane afwijking, het meetresultaat (de vereiste nauwkeurigheid) en het meten van de kwaliteit van 
het te infiltreren water. In aanvulling daarop kunnen overigens ter zake door het bevoegd gezag door 
middel van vergunningvoorschriften nog nadere eisen worden gesteld.  
 
Het waterschap is als watersysteembeheerder verantwoordelijk voor de regulering van de handelingen 
in het regionale watersysteem. De Waterwet maakt hierop een uitzondering voor een drietal specifieke 
categorieën van grondwateronttrekkingen. Deze categorieën zijn opgenomen in artikel 6.4 van de wet. 
Het betreft onttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening, bodemenergiesystemen 
en onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar ten behoeve van industriële toepassingen. Deze 
vallen onder het bevoegd gezag van gedeputeerde staten. Dat geldt ook voor het infiltreren van water 
ten behoeve van voornoemde toepassingen. Voor deze categorieën van onttrekkingen en infiltraties 
kunnen door de provincie bij of krachtens verordening regels worden gesteld. 
 
Onttrekkingen en infiltraties voor andere doeleinden kunnen worden gereguleerd door het waterschap. 
De Waterwet laat het waterschap de mogelijkheid voor de overige onttrekkingen en infiltraties een 
verbodsstelsel te introduceren met de mogelijkheid van vergunningen, algemene regels en 
vrijstellingen. De provincie heeft de mogelijkheid de regulering van de overige onttrekkingen te sturen 
via instructieregels, bedoeld in artikel 3.11 van de wet. Van deze mogelijkheid is in deze verordening 
alleen gebruik gemaakt in artikel 5.2. Dit artikel bevat een beperking van de bevoegdheid van het 
algemeen bestuur om bij verordening onttrekkingen of infiltraties vrij te stellen van de verplichting om 
deze te melden, te meten en te registreren. 
Het waterschap is derhalve bevoegd om zelf te bepalen, welke onttrekkingen en infiltraties 
vergunningplichtig zijn. Uit artikel 6.11 van de wet volgt dat de keuze om voor een bepaalde 
handeling een vergunning te eisen er automatisch toe leidt dat die handeling onder het regime van de 
watervergunning komt te vallen. Op deze wijze is verzekerd dat er voor handelingen in een 
watersysteem altijd slechts één vergunning vereist is: de watervergunning. 
 
Artikel 5.1 Verstrekken gegevens 
 
De inrichting van het grondwaterregister is niet expliciet geregeld in de Waterwet, maar er wordt naar 
verwezen in artikel 7.4, eerste lid, onder c, van de Waterwet. Dit houdt in dat de provincie bevoegd is 
daarin zelf bij of krachtens verordening te voorzien. Het grondwaterregister is gekoppeld aan de 
grondwaterheffing. Deze grondwaterheffing kan van toepassing zijn op onttrekkingen die onder het 
bevoegd gezag van provincie en waterschap vallen. Dit brengt met zich mee dat het 
grondwaterregister moet worden gevuld met gegevens van onttrekkingen of infiltraties die zijn gemeld 
of waarvoor vergunning is verleend en die door de provincie en het waterschap afzonderlijk worden 
verkregen. 
Het beheer van het grondwaterregister is in de provinciale waterverordening overeenkomstig 
bestuurlijke afspraken tussen het IPO en de Unie van Waterschappen expliciet neergelegd bij 
gedeputeerde staten. In verband hiermee is in dit artikel bepaald dat de gegevens van onttrekkingen of 
infiltraties waarvoor  het waterschap bevoegd gezag is aan gedeputeerde staten moeten worden 
verstrekt. Deze kunnen die gegevens dan opnemen in het register. 
Met het oog op de invoering van de gegevens in het register is in het derde lid bepaald dat 
gedeputeerde staten nadere regels kunnen stellen aangaande de wijze waarop de gegevens moeten 
worden aangeleverd. 
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Het waterschap kan gebruik maken van alle in het register opgenomen gegevens. 
 
Artikel 5.2 Melden, meten en registreren 
 
Dit artikel bepaalt dat het algemeen bestuur de vrijstellingsmogelijkheid die artikel 6.11, vijfde lid, 
van het Waterbesluit biedt, niet kan toepassen voor onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 
m3 per jaar en voor tijdelijke onttrekkingen of infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3. Door 
middel van dit artikellid wordt de vrijstellingsmogelijkheid van het waterschap beperkt. 
Een registratieplicht voor alle onttrekkingen (inclusief de relatief kleine en nauwelijks fluctuerende 
onttrekkingen) is niet altijd noodzakelijk. Dit artikel houdt in dat het waterschap onttrekkingen van 
minder dan 12.000 m3 van de registratieplicht kan uitzonderen.  
 
Het dagelijks bestuur van het waterschap verstrekt onder andere de gegevens die op grond van artikel 
6.11 van het Waterbesluit worden verkregen aan gedeputeerde staten. Artikel 6.11, eerste lid, van het 
Waterbesluit bepaalt dat degene die grondwater onttrekt of water infiltreert, waarvoor geen 
vergunning is vereist krachtens artikel 6.4 van de wet of een verordening van het waterschap, dit bij 
het bevoegd gezag meldt. De gegevens die bij een dergelijke melding moeten worden verstrekt zijn 
opgenomen in de artikelen 6.24 en 6.25 van de Waterregeling. 
 
Deze instructiebepaling hangt samen met het vullen van het grondwaterregister (zie de toelichting op 
artikel 5.1) en wordt aan het waterschap opgelegd vanwege het grote belang hiervan. Een  
grondwaterregister is van belang voor zowel de beleidsinhoudelijke beslissingen van provincie en 
waterschap (de belangenafweging bij vergunningen) als voor de provinciale grondwaterheffing. Deze 
doeleinden stellen specifieke eisen aan het register. Het grondwaterregister is ook alleen voldoende 
betrouwbaar, indien niet alleen de grondwateronttrekkingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is, 
maar ook die waarvoor het waterschap bevoegd gezag is onder de registratieplicht vallen. Hierdoor 
onstaat er een dekkend beeld van de belangrijke grondwateronttrekkingen.  
 
Artikel 6.15 van de Waterwet geeft een regeling voor die gevallen waarin er sprake is van samenloop 
van bevoegdheden. In een dergelijk geval kan op een aanvraag om vergunning voor het onttrekken van 
water aan een grondwaterlichaam worden beslist door een bestuursorgaan dat niet primair het 
bevoegde gezag is. Artikel 5.2 blijft in dergelijke gevallen van toepassing. Dit houdt in dat ook in die 
gevallen waarin een ander bestuursorgaan op de vergunningaanvraag beslist, gevolg moet worden 
gegeven aan de registratieplicht die ter uitvoering van dit artikel is opgenomen in de verordening van 
het waterschap. 
 

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 6.2 Overgangsrecht 
 
Op grond van dit artikel blijven besluiten die zijn gebaseerd op de in artikel 6.1 genoemde 
verordeningen van kracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor ontheffingen voor afwijkingen van het 
peilbesluit (artikel 15 van de Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 2002) en voor het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland met de 
daarin opgenomen regeling aangaande het tijdstip waarop de regionale waterkeringen moeten voldoen 
aan de veiligheidsnorm (zie artikel 2.2, vierde lid, van deze verordening) en het tijdstip waarop de 
legger vastgesteld moet zijn en het technisch beheersregister gereed moet zijn. 
 
Artikel 6.2a Aanbrengen doorlopende nummering; aanpassing aanhalingen   
 
Door enkele wijzigingen van de verordening gedurende de besluitvormingsprocedure zijn de artikelen 
niet meer doorlopend genummerd. Op grond van dit artikel moeten gedeputeerde staten ervoor 
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zorgdragen dat de verordening voor plaatsing in het provinciaal blad een doorlopende nummering 
krijgt. 
 
Door middel van de Invoeringswet Waterwet is een groot aantal wijzigingen aangebracht in de 
Waterwet. In verband daarmee zullen de artikelen van de Waterwet hernummerd worden. Ook wat 
betreft het Waterbesluit en de Waterregeling zal er naar verwachting nog een hernummering van 
artikelen plaatsvinden. Het is wenselijk dat de in deze verordening voorkomende aanhalingen van 
artikelen van de Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling met de nieuwe nummering in 
overeenstemming worden gebracht. Dit artikel voorziet er tevens in dat gedeputeerde staten de 
desbetreffende aanhalingen aanpassen voor plaatsing van de verordening in het provinciaal blad.  
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Bijlage 4 
 
Toelichting Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

Algemeen
Naar verwachting zal eind 2009 de nieuwe Waterwet in werking treden. Deze Waterwet vervangt veel 
bestaande wetten op het gebied van het watersysteembeheer. Modernisering, stroomlijning en 
vermindering van regels en administratieve lasten zijn leidraad geweest bij de totstandkoming van 
deze wet. Teneinde het watersysteembeheer slagvaardig te maken voorziet de Waterwet in een modern 
juridisch instrumentarium. 
 
Eén van de gevolgen van de invoering van de Waterwet is dat de provinciale regelgeving op het 
terrein van het watersysteembeheer ingrijpend moet worden herzien. Daarbij is ervoor gekozen om 
nieuwe waterverordeningen vast te stellen. Een uitgangspunt daarbij is dat waterschappen in de 
nieuwe situatie voor wat hun watersysteembeheer betreft nog maar te maken hebben met één 
(interprovinciaal vastgestelde) waterverordening. In de Waterverordening Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht worden de waterschapseigen onderwerpen voor het Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht geregeld. 
 
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, toepassing en toedeling
Artikelsgewijs 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
In hoofdstuk 1 zijn de begripsbepalingen opgenomen. De begripsbepalingen die in de Waterwet en het 
Waterbesluit zijn opgenomen (zoals bijvoorbeeld oppervlaktewaterlichaam en bergingsgebied) zijn 
niet in deze verordening herhaald. Gemakshalve wordt voor de uitleg van die begripsbepalingen 
verwezen naar de Waterwet en het Waterbesluit.  
 
Het begrip regionale waterkering betreft een provinciale definitie. Het gaat hier om niet-primaire 
waterkeringen, die op grond van artikel 2.4 van de Waterwet zijn aangewezen en genormeerd. Door 
het waterschap kan een ruimere definitie worden gehanteerd.  
 
Artikel 1.2 Toepassingsbereik 
In deze verordening worden alle waterschapsgerelateerde zaken geregeld voor het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.  
 
Artikel 1.3 Toedeling watersysteembeheer 
De artikelen 3.1 en 3.2 van de Waterwet voorzien in een landsdekkend systeem waarin is bepaald wie 
wordt belast met het beheer van watersystemen. De watersystemen of onderdelen daarvan, die bij het 
Rijk in beheer zijn, worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen, namelijk via het 
Waterbesluit. De overige beheerders van (onderdelen van) watersystemen worden bij provinciale 
verordening aangewezen. Daarbij dient artikel 2.2, tweede lid, van de Waterschapswet in acht te 
worden genomen, waarin is bepaald dat de zorg voor het regionale watersysteem bij reglement aan 
waterschappen wordt opgedragen, tenzij dat niet verenigbaar is met een goede organisatie van de 
waterstaatkundige verzorging. Ter uitvoering van artikel 3.2, eerste lid, van de Waterwet wordt 
daarom in dit artikel het waterschap aangewezen als beheerder van het regionale watersysteem. Hierbij 
is verwezen naar de reglementaire omschrijving van de taak van het waterschap, zijnde de 
waterstaatkundige verzorging van haar gebied, voor zover deze taak niet aan andere publiekrechtelijke 
lichamen is opgedragen.  
 
Hoofdstuk 2 Normen
Titel 2.1 Regionale waterkeringen 
Algemeen 
Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet worden bij provinciale verordening voor daarbij aan te 
wijzen, andere dan primaire waterkeringen, die in beheer zijn bij een andere beheerder dan het Rijk, 
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veiligheidsnormen vastgesteld. In deze titel wordt daarin voorzien. Vastgelegd is wat het gewenste 
beschermingsniveau is van de waterkeringen die op grond van hun functie van regionale betekenis 
worden geacht. De desbetreffende regionale waterkeringen zijn aangegeven op de als bijlage 1 bij 
deze verordening behorende kaarten. Op die kaarten is tevens voor elke waterkering de 
veiligheidsnorm aangegeven. 
 
Door het stellen van normen geeft de provincie nader invulling aan de reglementair opgedragen taak 
van de waterschappen, te weten de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied. Het waterschap is 
reglementair gehouden het watersysteem zo in te richten en te beheren dat het voldoet aan de in deze 
verordening nader gestelde eisen in de vorm van normen. In verband hiermee is ervan afgezien in deze 
titel een specifieke beheersopdracht op te nemen die inhoudt dat het waterschap er voor zorg draagt 
dat de regionale waterkeringen aan de gestelde veiligheidsnorm voldoen. Hetzelfde geldt voor de 
normen voor wateroverlast (zie artikel 2.4). 
 
Artikelsgewijs 
Artikel 2.1 Veiligheidsnorm 
Eerste lid 
In het eerste lid is bepaald dat voor regionale waterkeringen de gemiddelde overschrijdingsfrequentie 
per jaar (kans van voorkomen van een bepaalde waterstand) de veiligheidsnorm is. Het wenselijke 
veiligheidsniveau is gerelateerd aan de economische schade die bij het falen van de waterkering kan 
optreden. Hiertoe zijn de waterkeringen die op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaarten 
zijn opgenomen, naar gelang de mogelijk optredende schade in vijf klassen ingedeeld, oplopend van 
een overschrijdingskans van 1/10 per jaar (kadeklasse I) tot een overschrijdingskans van 1/1000 per 
jaar (kadeklasse V). De uitgangspunten voor de berekening van de schade en de vertaling naar de 
kadeklassen zijn afgeleid van de IPO-Leidraad ter bepaling van normen voor boezemkaden. Voor elk 
van de regionale waterkeringen is de veiligheidsnorm ook op bedoelde kaarten opgenomen.  
 
Om een bepaald veiligheidsniveau voor een gebied te verzekeren behoeven de rond dat gebied gelegen 
waterkeringen niet alle aan dezelfde veiligheidseisen te voldoen. De te stellen eisen kunnen 
afhankelijk gesteld worden van factoren als het watervolume dat door een waterkering wordt gekeerd, 
het landgebruik direct achter de waterkering en de aanwezigheid van polderkades in het gebied. Om 
die reden is ervoor gekozen niet een gebied te normeren, maar de waterkeringen rondom een gebied. 
Aldus kunnen gedifferentieerde eisen worden gesteld en kan in bepaalde situaties met kleinere 
kadeverbeteringen worden volstaan en kunnen de kosten van verbetering worden beperkt. 
 
Tweede en derde lid 
Zoals hiervoor is aangegeven is op de kaarten in bijlage 1 voor de verschillende regionale 
waterkeringen of delen daarvan de veiligheidsnorm aangegeven. Deze abstracte norm dient voor de 
dagelijkse praktijk geoperationaliseerd te worden. Dit geschiedt enerzijds in de vorm van 
voorschriften voor de toetsing en anderzijds in de vorm van een technische leidraad voor het ontwerp 
van een regionale waterkering. Omdat het hierbij om een uitwerking van de veiligheidsnorm gaat, is 
de bevoegdheid tot vaststelling in handen van gedeputeerde staten gelegd. Om te bereiken dat de 
toetsing van de actuele veiligheidssituatie door de beheerders op uniforme wijze tot stand komt, 
hebben de daarvoor gestelde voorschriften het karakter van een bindend voorschrift. Afwijking 
hiervan is niet mogelijk. Wat betreft het ontwerp heeft de technische leidraad het karakter van een 
richtlijn. Dat betekent dat de beheerder een bepaalde ruimte wordt gelaten om in verband met 
specifieke plaatselijke omstandigheden af te wijken. Een afwijking kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om 
voor de langere termijn een optimum te realiseren tussen aanleg- en onderhoudskosten. 
 
Ten behoeve van de beoordeling van het waterkerend vermogen is het nodig dat gedeputeerde staten 
naast voorschriften over de wijze van toetsing tevens de maatgevende waterstanden vaststellen. Voor 
de regionale keringen langs de boezem wordt de maatgevende waterstand bepaald door het 
maatgevend boezempeil, de scheefstand van de boezem door opwaaiing en de werking van de 
boezemgemalen. Voor de regionale keringen langs vrij afstromende regionale wateren wordt de 
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maatgevende waterstand berekend door middel van een hydrologische analyse. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van afvoernormen, metingen en/of modellen. 
 
Vierde lid 
Het vaststellen van het tijdstip waarop de verschillende regionale waterkeringen aan de gestelde 
veiligheidsnorm moeten voldoen is bepalend voor de zorgplicht van de beheerder. 
In de aan deze verordening voorafgaande Verordening waterkering West-Nederland en het 
bijbehorende Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland is al het tijdstip bepaald 
waarop de regionale waterkeringen aan de gestelde veiligheidsnorm moeten voldoen, namelijk in 
2015. Ook is in dit uitvoeringsbesluit bepaald dat gedeputeerde staten op basis van een gemotiveerd 
verzoek van het waterschap voor de waterkeringen behorende tot de veiligheidsklassen 1 en 2 een 
uitloop tot uiterlijk 2020 kunnen toestaan. Dit uitvoeringsbesluit blijft van kracht zolang gedeputeerde 
staten niet anders hebben beslist (zie ook artikel 6.2). 
 
Vijfde en zesde lid 
Omdat de verordening van toepassing is op het gebied van meer provincies wordt de verordening 
vastgesteld door provinciale staten van de betreffende provincies. Uitdrukkelijk is bepaald dat een 
gemeenschappelijk besluit vereist is voor een besluit tot een wijziging van een kaart of tot een 
wijziging van een veiligheidsnorm dat betrekking heeft op een regionale waterkering die in meer 
provincies is gelegen. Hoewel provinciale staten van elk van de betrokken provincies hiertoe 
afzonderlijk bevoegd zijn voor hun eigen gebied wordt het vanwege de onderlinge samenhang 
wenselijk geacht dat daarvoor een gemeenschappelijk besluit wordt genomen.  
 
In geval een regionale waterkering in één provincie is gelegen, is een gemeenschappelijk besluit niet 
nodig en kunnen provinciale staten van die provincie afzonderlijk een dergelijk besluit nemen. Om te 
verzekeren dat beide provincies beschikken over een gelijkluidende tekst van de verordening inclusief 
bijlagen is bepaald dat een dergelijke wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad 
van elk van de betrokken provincies. 
 
Artikel 2.2 Toezicht 
Indien een waterkering in meer dan een provincie is gelegen, kan het doelmatig zijn als het toezicht 
daarop wordt uitgeoefend door het college van gedeputeerde staten van de provincie waarin de 
waterkering in hoofdzaak is gelegen. Dit artikel voorziet daarin. 
 
Titel 2.2 Waterkwantiteit 
Algemeen 
Regionale verdringingsreeks 
Van watertekort is sprake indien de vraag naar water vanuit de verschillende maatschappelijke en 
economische behoeften groter is dan het aanbod, waarbij het gaat om de beschikbaarheid van 
voldoende water van die kwaliteit die voor bepaalde behoeften nodig is. Het beheer van de regionale 
watersystemen is er, onder andere, op gericht alle watervragers zoveel mogelijk van het benodigde 
water te voorzien. In tijden van watertekort is dit echter niet meer mogelijk. De gevolgen voor 
waterverbruikers kunnen aanzienlijk zijn. De regionale verdringingsreeks biedt helderheid over welke 
behoeften in een situatie van watertekort voorgaan boven de anderen en draagt bij aan een slagvaardig 
en eenduidig optreden van de waterbeheerder in situaties van watertekorten. 
 
Artikel 2.1 van het Waterbesluit legt de landelijke verdringingsreeks vast, welke bindend is. De 
landelijke verdringingsreeks bepaalt de prioriteitsrangorde van de waterbehoeften waarvoor water mag 
worden benut in geval van watertekort. De landelijke verdringingsreeks is opgebouwd in vier 
categorieën van gebruikers, welke onderling zijn geprioriteerd. Binnen categorie 1 (het waarborgen 
van de veiligheid tegen overstroming en het voorkomen van onomkeerbare schade) en categorie 2 
(nutsvoorzieningen) is in de landelijke verdringingsreeks nog een nadere prioritering aangebracht. 
Binnen categorie 3 (kleinschalig hoogwaardig gebruik) en categorie 4 (overige behoeften) is in de 
landelijke verdringingsreeks ook een nadere prioritering aangegeven, maar daarnaast biedt artikel 2.2 
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van het Waterbesluit de provincie de mogelijkheid om in de provinciale verordening de nadere 
prioritering binnen categorie 3 en categorie 4 vast te leggen. In artikel 2.3 is van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. In de Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002 is al gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid1. De desbetreffende bepaling uit de Verordening waterhuishouding 
Amstel, Gooi en Vecht 2002 is daarom opgenomen in deze verordening. De Verordening 
waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002 wordt ingetrokken op het moment dat deze 
verordening in werking treedt. 
 
Normen waterkwantiteit 
Op grond van artikel 2.8 van de Waterwet moeten bij provinciale verordening met het oog op de 
bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht, normen worden 
gesteld met betrekking tot de gemiddelde overstromingskans per jaar. In deze titel wordt daarin 
voorzien.  
 
In deze verordening worden normen gegeven waarbij de kans op overstroming als gevolg van grote 
hoeveelheden neerslag is gerelateerd aan de economische waarde van landgebruik en de te verwachten 
schade bij overstroming. De normen drukken de gemiddeld toelaatbaar geachte kans op overstroming 
uit ofwel het wenselijk geachte beschermingsniveau. De normering bakent de zorgplicht af die de 
waterbeheerder heeft op het vlak van het voorkomen, dan wel beperken van ontoelaatbare 
wateroverlast door inundatie vanuit oppervlaktewater ten gevolge van neerslag en geeft daarmee 
helderheid voor de burgers en de bedrijven over het restrisico en hun eigen verantwoordelijkheid ten 
aanzien van roerende en onroerende zaken. De in deze verordening vastgelegde normen moeten 
worden gezien als een minimumnorm. Het staat het waterschap vrij ook een hogere norm te hanteren. 
 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) van 2003 zijn werknormen opgenomen die voor de 
verschillende vormen van landgebruik de gemiddeld toelaatbaar geachte kans op overstroming ofwel 
het wenselijk geachte beschermingsniveau uitdrukken. De vormen van landgebruik die daarbij worden 
onderscheiden zijn grasland, akkerbouw, hoogwaardige land-en tuinbouw, glastuinbouw en bebouwd 
gebied. De werknormen uit het NBW zijn overgenomen bij het bepalen van het beschermingsniveau 
voor de verschillende vormen van landgebruik binnen het waterschapsgebied . De maatregelen die 
nodig zijn om de bergings-en afvoercapaciteit van de regionale wateren aan de in deze verordening 
vastgelegde norm te laten voldoen neemt de beheerder op in het beheerplan, bedoeld in artikel 4.6 van 
de Waterwet. 
 
Artikelsgewijs 
Artikel 2.3 Regionale verdringingsreeks 
Dit artikel geeft de nadere prioritering voor de regionale wateren binnen de categorie 3 en categorie 4 
gebruikers uit artikel 2.1 van het Waterbesluit. Deze nadere prioritering moet worden gezien als 
richtlijn voor de waterbeheerder bij de verdeling van het beschikbare water over de diverse functies in 
de regio tijdens een periode van watertekort. Met deze nadere prioritering houdt de waterbeheerder bij 
het opstellen van calamiteitenplannen en waterakkoorden rekening. In dit artikel is de al bestaande 
bepaling over de verdringingsreeks overgenomen uit de Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi 
en Vecht 2002. Zie de tekst hiervoor onder het kopje ‘Algemeen, Regionale verdringingsreeks’.  
 
Artikel 2.4 Normering waterkwantiteit 
Eerste en tweede lid 
In het eerste en tweede lid wordt onderscheid gemaakt in het gebied binnen en buiten de bebouwde 
kom. Voor de bepaling van de bebouwde kom wordt aansluiting gezocht bij de grenzen die door de 
gemeenteraad in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 worden vastgesteld (zie ook de 
 
1 De Verdringingsreeks is opgenomen in de Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002 via een 
wijziging, bij besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 22 september 2008, nr. 64, van provinciale 
staten van Utrecht van 29 september 2008, nr. PS2008RGW18 en van provinciale staten van Zuid-Holland van 8 
oktober 2008, nr. 5981.  
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begripsbepalingen in artikel 1.1). Hiertoe is gekozen om te voorkomen dat bij een wijziging van de 
bebouwde komgrens de verordening zou moeten worden aangepast. Wat betreft het gebied binnen de 
bebouwde kom is in het eerste lid onderscheid gemaakt tussen: 
 

a. het gebied dat is bestemd voor bebouwing, hoofdinfrastructuur en spoorwegen:  
hiervoor geldt de norm van 1/100 per jaar;  

b. het overige gebied, zoals openbaar groen en sportvelden:  
hiervoor geldt een norm van 1/10 per jaar. 

 
Buiten de bebouwde kom is de normering voor wateroverlast met name gerelateerd aan de 
economische waarde van het landgebruik. Geen normen zijn vastgelegd voor de gebieden met de 
functie natuur.  
 
Aan de indeling in het eerste en tweede lid liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 

a. Voor bebouwing in stedelijk gebied geldt vanwege de hoge economische waarde van het 
gebouwd overeenkomstig de normering uit het NBW de hoogste norm, de ‘bebouwingsnorm’, 
van 1/100 per jaar.  

b. Voor niet-bebouwd gebied in stedelijke kernen (parken, sportvelden etc.) is gekozen voor de 
‘graslandnorm’ van 1/10 per jaar vanwege de relatief lage economische waarde van dat gebied 
en de kosten van de benodigde maatregelen die gemoeid zijn met het realiseren van een 
hogere norm. 

c. Door wat betreft de stedelijke kernen aansluiting te zoeken bij het begrip ‘bebouwde kom’ van 
een gemeente, zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, wordt bereikt dat 
bij stedelijke uitbreiding de norm automatisch opschuift. Bepalend daarvoor is het tijdstip 
waarop het besluit van de gemeenteraad tot wijziging van de grens van de bebouwde kom 
onherroepelijk is. Omdat de vastgestelde norm kan worden aangemerkt als een minimumnorm 
staat het het waterschap vrij om desgewenst reeds in de tussentijd (periode tussen feitelijke 
realisering stedelijke uitbreiding en onherroepelijke besluit tot aanpassing grens bebouwde 
kom) te anticiperen op de toekomstige ‘bebouwingsnorm’. Aldus kan het waterschap soepel 
inspelen op de nieuwe situatie. 

d. Uit de toetsing van het watersysteem aan de NBW-werknormen is gebleken dat het 
waterschap over het algemeen technisch en tegen redelijke kosten in staat is de normen, die 
horen bij de verschillende vormen van landgebruik, te realiseren. Om die reden is ervoor 
gekozen de NBW-werknormen te verheffen tot definitieve normen. De benodigde maatregelen 
zullen door het waterschap worden opgenomen in het in 2009 door zijn algemeen bestuur vast 
te stellen waterbeheerplan en worden uitgevoerd gedurende de 6-jarige looptijd van het plan.  

 
Derde lid 
Om te kunnen bepalen welk landgebruik ter plaatse aanwezig is, is in het derde lid bepaald dat het 
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 5 van Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum (LGN5) bepalend is. Deze landgebruikskaart is op dit moment de beste en meeste 
actuele grondgebruikskaart die beschikbaar is. Door deze kaart als bepalend te nemen, ligt hiermee 
ook een peildatum vast, namelijk de publicatiedatum van deze kaart1. Het grondgebruik op deze 
peildatum is uitgangspunt bij de toetsing van het watersysteem. Uit de toetsing blijkt vervolgens welke 
maatregelen het waterschap moet nemen om aan de normen voor wateroverlast te voldoen.  
 
Vierde lid 
Voor natuurgebied geldt overeenkomstig het NBW geen norm. Hiertoe zijn enerzijds gerekend de 
door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden. Dat betreft de beschermde 
natuurmonumenten (artikelen 10, eerste lid, en 12, eerste lid, van die wet) en de Natura 2000-
gebieden, zoals omschreven in artikel 1, onder n, van die wet, de zogenoemde vogelrichtlijngebieden 
en habitatrichtlijngebieden alsmede de gebieden van communitair belang die door de Europese 
 
1 De LGN5-kaart is samengesteld uit satellietbeelden uit de periode 2003-2004. 
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Commissie kunnen worden aangewezen op grond van artikel 4 van de Habitatrichtlijn. Anderzijds is 
tot natuurgebied gerekend bestaande natuur die tot de ecologische hoofdstructuur (EHS) behoort, voor 
zover dat gebied niet behoort tot de hiervoor door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde 
gebieden. De desbetreffende EHS-gebieden zijn op de plankaart bij het Streekplan Noord-Holland 
Zuid aangegeven als natuurgebied, op de kaart bij het Utrechtse streekplan 2005-2015 als ‘bestaande 
natuur’ en op de kaart bij het Streekplan Zuid-Holland Oost (vastgesteld 12 november 2003) als 
natuur. In de onderdelen c, d en e van dit lid is daarom volstaan met verwijzing naar deze beide 
streekplankaarten. 
Wat betreft de Natura 2000-gebieden wordt nog het volgende opgemerkt. Voor deze gebieden moeten 
op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 beheerplannen worden vastgesteld. In die plannen 
moeten maatregelen worden opgenomen die gericht zijn op het behoud of herstel van natuurlijke 
habitats en populaties van wilde dieren- en plantensoorten in de desbetreffende gebieden. Die 
maatregelen kunnen mede waterhuishoudkundige maatregelen omvatten, waarmee een bepaald 
beschermingsniveau voor die gebieden wordt gerealiseerd. Dit heeft evenwel geen gevolgen voor de 
normering krachtens dit artikel, nu voor die gebieden geen norm is vastgesteld. 
 
Vijfde lid 
Om mogelijk te maken dat de uitleg van het eerste tot en met vierde lid waar nodig nader wordt 
uitgewerkt, is aan gedeputeerde staten de bevoegdheid gegeven om nadere voorschriften te stellen.  
 
Zesde lid 
Om te bereiken dat de toetsing van het actuele beschermingsniveau door de verschillende 
waterschappen op uniforme wijze tot stand komt, is in dit lid voorgeschreven dat gedeputeerde staten 
daarvoor een leidraad vaststellen. Deze leidraad zal in overleg met het waterschap worden opgesteld. 
Het betreft hier een kaderstellende leidraad op hoofdlijnen. 
 
Zevende lid 
Het vaststellen van het tijdstip waarop de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren voor 
de eerste keer aan de gestelde norm moeten voldoen is bepalend voor de zorgplicht van de beheerder 
en is daarom een aangelegenheid van het provinciaal bestuur. Er is om de volgende reden niet voor 
gekozen dat tijdstip in deze verordening vast te leggen. De omvang van het door de beheerder uit te 
voeren maatregelenpakket wordt bepaald door de uitkomst van het toetsingsproces. De (financiële) 
inspanningen die de beheerder zal moeten leveren om de bergings- en afvoercapaciteit van de 
regionale wateren te laten voldoen aan de vastgestelde norm worden verder in hoge mate bepaald door 
het tijdsbestek waarbinnen de gevraagde inspanning geleverd moet worden. Het bepalen van het 
tijdstip waarop de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren voor de eerste keer op orde 
moet zijn, vereist een afweging tussen enerzijds het tijdstip waarop beschermingsniveau moet zijn 
gerealiseerd en anderzijds wat aanvaarbaar is wat betreft lastenstijging. Dat is maatwerk. Om die reden 
is die bevoegdheid in handen van gedeputeerde staten gelegd en is bepaald dat gedeputeerde staten 
overleg voeren met het dagelijks bestuur alvorens zij een dergelijk besluit nemen. 
 
Uitgangspunt in het Nationaal Bestuursakkoord Water uit 2003, welke is geactualiseerd in 2008 
(NBW-actueel), is dat de regionale watersystemen in 2015 op orde zijn. In het NBW-actueel zijn 
evenwel enkele uitzonderingssituaties benoemd wat betreft het tijdstip-op-orde. Dat betreft onder meer 
bestaand stedelijk gebied waar geen sprake is van een urgente wateropgave. Voor dergelijk gebied 
geldt dat de opgave uiterlijk in de periode tot en met 2027 wordt uitgevoerd door gemeente en 
waterschap. Eenzelfde termijn geldt voor maatregelen die veel goedkoper kunnen worden uitgevoerd 
door ze op een later tijdstip dan 2015 te koppelen aan andere projecten. 
 
Voor reeds berekende wateropgaven houden NBW-partijen voorlopig vast aan het uitgangspunt van 
het 'midden klimaatscenario 2050' daterende uit 2000, hetgeen qua opgave overeenkomt met het 
KNMI’06 klimaatscenario G. Om tijdig te kunnen inspelen op veranderingen van het klimaat hebben 
NBW-partijen afgesproken dat de toetsing van het watersysteem periodiek te herhalen. Dit gebeurt 
voor het eerst in 2012, mits nieuwe inzichten in de klimaatsverandering door het IPCC dan hebben 
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geleid tot een aanpassing van de KNMI’06 scenario´s waarna besluitvorming door de NBW-partijen 
volgt hoe deze inzichten te gebruiken bij de herijking van de wateropgave. Een eventuele extra opgave 
die volgt uit deze periodieke toets wordt voor afloop van de tweede SGBP1-periode (2015-2021) 
uitgevoerd door de betrokken NBW-partijen. 
 
Titel 2.3 Meten en beoordelen 
Algemeen 
Uit artikel 2.14 van de Waterwet volgt dat bij of krachtens provinciale verordening, regels kunnen 
worden gesteld ten aanzien van het periodiek door de beheerder meten van daarbij aan te geven 
grootheden en het aan de hand van de meetresultaten beoordelen van de mate van verwezenlijking van 
de in deze verordening neergelegde normen met betrekking tot de waterkering en de waterkwantiteit. 
Het is, gelet op de toelichting bij artikel 2.14 in de memorie van toelichting bij de Waterwet, gewenst 
dat de beheerder de vinger “aan de pols van het watersysteem houdt” en periodiek nagaat in hoeverre 
de normen verwezenlijkt zijn.  
 
De resultaten van de beoordeling van het watersysteem en de bevindingen bij de beoordeling worden 
door de beheerder vervat in een verslag, dat wordt toegezonden aan gedeputeerde staten. Het verslag 
heeft een ander karakter en wordt met een andere frequentie opgesteld dan de algemene 
voortgangsrapportage bedoeld in artikel 3.5. Om die reden maakt het verslag als bedoeld in artikel 2.5 
geen onderdeel uit van de algemene voortgangsrapportage. 
 
Artikelsgewijs 
Artikel 2.5 Verslag toetsing watersysteem 
De beheerder draagt zorg voor de periodieke beoordeling van het watersysteem, meer specifiek de 
beoordeling van de primaire en regionale waterkering, de regionale wateren en de ondersteunende 
kunstwerken. Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre de waterstaatwerken voldoen aan de gestelde 
normen met betrekking tot de veiligheid van de waterkering respectievelijk het tegengaan van 
wateroverlast. De beheerder doet periodiek verslag van de uitkomsten van deze beoordeling aan 
gedeputeerde staten zodat gedeputeerde staten kunnen nagaan of aan de normen is voldaan. 
 
In de toelichting bij de artikelen 2.1 en 2.4 is het belang aangegeven dat de beoordeling van de 
veiligheid van regionale waterkeringen en de beoordeling van de bergings- en afvoercapaciteit van 
regionale wateren op uniforme wijze worden uitgevoerd, zodat eenduidig kan worden bepaald 
wanneer het watersysteem kan worden gekwalificeerd als ‘op orde’. In verband hiermee is in het 
zevende lid van dit artikel bepaald dat gedeputeerde staten voorschriften kunnen stellen met 
betrekking tot de vorm en inhoud van de toetsingsverslagen. 
 
Hoofdstuk 3 Plannen
Algemeen  
De bepalingen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de totstandkoming en de inhoud van het 
beheerplan en de voortgangsrapportage. De bestaande planstructuur van de Wet op de 
waterhuishouding is grotendeels overgenomen in de Waterwet. Provinciale staten stellen het regionale 
waterplan vast. De waterschappen houden hier rekening mee, bij het opstellen van hun beheerplan. Dit 
is de waarborg dat het uitvoeringsgerichte beheerplan goed wordt ingebed in het breder afgewogen 
regionale waterplan. De verordening gaat uitgebreid in op de in het beheerplan op te nemen 
onderdelen. 
 
Artikelgewijs 
Artikel 3.1 Inhoud 
Het beheerplan bevat, op de schaal van het waterschap, een uitwerking van de strategische doelen, die 
de provincie in haar regionale waterplan heeft geformuleerd. De uitwerking bevat ten minste concrete 
maatregelen, de bijbehorende planning en de kosten die nodig zijn om deze maatregelen te realiseren. 
 
1 Stroomgebiedbeheerplan 
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Het beheerplan bevat, op de schaal van het waterschap, een uitwerking van de strategische doelen die 
de provincie in haar regionaal waterplan heeft geformuleerd. De uitwerking bevat ten minste concrete 
maatregelen, de bijbehorende planning en de kosten die nodig zijn om deze maatregelen te realiseren. 
 
Het beheerplan bevat, op de schaal van het waterschap, een uitwerking van de strategische doelen die 
de provincie in haar regionaal waterplan heeft geformuleerd. De uitwerking bevat ten minste concrete 
maatregelen, de bijbehorende planning en de kosten die nodig zijn om deze maatregelen te realiseren. 
Op grond van de in het NBW-actueel gemaakte afspraak moeten in het beheerplan ook de resultaten 
van het onderzoek naar het gewenste grond- en oppervlaktewaterregiem (GGOR) worden opgenomen. 
Het GGOR is een instrument dat het waterschap gebruikt om via een transparant proces de waterpeilen 
en ruimtelijke grondgebruikfuncties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De in het beheerplan op 
te nemen resultaten van het GGOR betreft minimaal een beschrijving van de knelpunten die in het 
GGOR-proces naar voren zijn gekomen alsmede van de maatregelen die nodig zijn om die knelpunten 
op te lossen. Dit is voorgeschreven in het eerste lid, onder c en d. Uit de knelpunten kan naar voren 
komen dat functieveranderingen wenselijk zijn. 
 
Artikel 3.2 Raadplegen 
De Waterwet schrijft in artikel 4.7 voor dat bij verordening regels worden gesteld over onder andere 
de raadpleging van burgemeester en wethouders van betrokken gemeenten. Artikel 3.2 voorziet daarin. 
 
Artikel 3.3 Voorbereiding 
Afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van het 
beheerplan. Daarbij is in het tweede lid opgenomen dat iedere belanghebbende en ingezetene 
zienswijzen naar voren kan brengen. Op grond van artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan het naar voren brengen van zienswijzen naar keuze schriftelijk of mondeling. De 
voorbereidingsprocedure voor het beheerplan is overigens identiek aan de procedure voor de 
totstandkoming van het regionale waterplan.  
 
Artikel 3.4 Goedkeuring en toezending 
Het waterschap stuurt het goed te keuren beheerplan en de in het artikel genoemde bijlagen naar 
gedeputeerde staten. De bijlagen zijn geen onderdeel van het beheerplan. Gedeputeerde staten 
gebruiken de bijlagen bij de beoordeling van het plan en bij het beantwoorden van de vraag of het 
beheerplan is voorbereid en vastgesteld volgens de daarvoor geldende procedure.  
 
Artikel 3.5 Voortgangsrapportage uitvoering beheerplan 
In artikel 3.10 van de Waterwet is bepaald dat bij provinciale verordening met het oog op een 
samenhangend en doelmatig regionaal waterbeheer regels kunnen worden gesteld omtrent de door de 
besturen van waterschappen te vertrekken informatie. Voor het kunnen uitoefenen van toezicht is het 
van belang dat gedeputeerde staten over adequate en voldoende actuele informatie beschikken.  
 
In dit artikel is geregeld dat de beheerder, tenminste eenmaal per jaar, aan gedeputeerde staten 
rapporteert over de voortgang van de uitvoering van het beheerplan en de mate waarin de in het 
beheerplan gestelde doelen worden bereikt. Deze voortgangsrapportage vormt de basis voor het 
periodiek bestuurlijk overleg in de beleidscyclus tussen de provincie en het waterschap. In dit verband 
kan worden gewezen op de afspraken die het IPO en de Unie van waterschappen hebben neergelegd in 
de rapportage "Afstemming van taken in het regionale waterbeheer" (2005). 
Uitgangspunt is dat de samenwerking tussen provincie en waterschap zich toespitst op de 
gezamenlijke beleidsvorming (met ieder een eigen rol hierin), de uitvoering en het toezicht op de 
uitvoering. Daarbij wordt uitgegaan van een afstemming van taken op basis van partnership en 
complementariteit. 
 
In het periodiek overleg kunnen alle onderwerpen betreffende het regionaal waterbeheer, het regionale 
waterplan en het waterbeheerplan aan de orde worden gesteld. Ook de wijze waarop het toezicht wordt 
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ingevuld en het maken van afspraken ter evaluatie in het eerstvolgende overleg kunnen hiervan deel 
uitmaken. 
 
In de voortgangsrapportage en het overleg daaromtrent kan onder meer worden ingegaan op de 
aspecten en planonderdelen, genoemd in artikel 4.6, tweede lid, van de Waterwet en hetgeen 
daaromtrent is bepaald in het Waterbesluit.  
Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van het programma van maatregelen en voorzieningen, 
de planning van de uitvoering, de daarvoor beschikbare en/of benodigde financiële middelen, de 
gekwantificeerde opgaven en de condities (zoals de mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassing van 
waterhuishoudkundige voorzieningen, het draagvlak bij belanghebbenden, de acceptatie van de 
financiële gevolgen die nodig zijn om de strategische doelen te kunnen realiseren en overige, voor de 
realisatie, relevante omstandigheden). 
 
Bij de rapportage en het bepalen van de prioriteiten kan een relatie worden gelegd met het verslag 
inzake de beoordeling van het watersysteem, bedoeld in artikel 2.5. Op basis van het verslag en het 
periodiek overleg ziet de provincie erop toe dat de gestelde strategische doelen worden bereikt. In 
voorkomende gevallen, wanneer blijkt dat de strategische doelen niet worden bereikt, kunnen 
specifieke nadere afspraken worden gemaakt. Indien nodig kan, na voorafgaand overleg, het toepassen 
van instrumenten om te kunnen bijsturen worden overwogen. 
 
Hoofdstuk 4 Aanleg en beheer van waterstaatswerken
Algemeen
Titel 4.1. Legger 
In artikel 5.1 van de Waterwet is bepaald dat de beheerder zorg draagt voor de vaststelling van een 
legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie 
moeten voldoen. In artikel 1.1 van de Waterwet is bepaald welke beheersobjecten onder 
waterstaatswerken zijn begrepen. De Waterwet vermeldt de basisgegevens die van de legger deel 
uitmaken. De ligging van de waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones wordt 
aangegeven op overzichtskaarten. Onder beschermingszone verstaat artikel 1.1 van de Waterwet: aan 
een waterstaatwerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en 
beperkingen kunnen gelden. 
 
In de Waterwet is bepaald dat bij provinciale verordening ten aanzien van inhoud, vorm en periodieke 
herziening van de legger voor daarbij te onderscheiden categorieën van waterstaatswerken nadere 
voorschriften kunnen worden gegeven. Tevens is bepaald dat er bij verordening vrijstelling kan 
worden verleend van de leggerverplichtingen wat betreft vorm, afmeting en constructie. In deze titel 
wordt dit onderwerp nader uitgewerkt.  
 
De beheerder draagt er zorg voor dat de gegevens in de legger actueel blijven. De legger voor de 
oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, primaire- en regionale waterkeringen of ondersteunende 
kunstwerken kunnen door de beheerder desgewenst bij een of meer afzonderlijke besluiten, in 
afzonderlijke documenten worden vastgesteld dan wel worden gecombineerd. 
 
De legger is van belang voor de toetsing van de waterstaatswerken aan de gestelde normen.  
Deze toetsing wordt mogelijk door de gegevens in de legger, waarin de vereiste toestand van de 
waterstaatswerken is aangegeven, te vergelijken met de feitelijke toestand van de waterstaatswerken. 
Daarnaast is de legger van belang voor de ruimtelijke reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen 
ingevolge de Waterwet of de waterschapskeur (de werkingssfeer het vereiste van vergunningen of 
ontheffingen).  
 
De legger op grond van de Waterwet moet worden onderscheiden van de legger als bedoeld in artikel 
78 van de Waterschapswet. Desgewenst kunnen beide leggers in één document worden gecombineerd. 
De Waterschapswet bevat enkele procedurele bepalingen met betrekking tot de voorbereiding en 
vaststelling van de laatstgenoemde legger (toepassing inspraakverordening).  
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Titel 4.2 Peilbesluiten 
Op grond van artikel 5.2 van de Waterwet moeten bij of krachtens provinciale verordening de 
oppervlaktewaterlichamen en/of grondwaterlichamen worden aangewezen waarvoor de beheerder 
peilbesluiten dient vast te stellen. In deze titel is daarin voorzien. In het peilbesluit worden op een voor 
de beheerder bindende wijze waterstanden of bandbreedten opgenomen waarbinnen de waterstanden 
onder reguliere omstandigheden kunnen variëren. Een peilbesluit geeft aan de ingezetenen van het 
waterschap die verschillende belangen hebben (zoals droge voeten, natuur, landbouw, voorkomen 
zetting, droge kruipruimte) aan welk peil gehandhaafd zal worden. Een belanghebbende weet dan 
waar hij of zij het gebruik op kan instellen. 
 
De verplichting tot het vaststellen van een peilbesluit is in deze verordening alleen opgelegd voor die 
gebieden waar het waterschap onder normale omstandigheden de wateraanvoer en waterafvoer kan 
beheersen. De desbetreffende gebieden zijn aangegeven op de als bijlage 2 bij deze verordening 
behorende kaart. Voor de gebieden waar geen peilbesluiten zijn voorgeschreven, kan het waterschap 
streefpeilen hanteren. 
 
Titel 4.3 Projectprocedure voor waterstaatswerken 
De wet geeft voor de aanleg, verlegging en versterking van primaire waterkeringen een specifieke 
coördinatieregeling, de projectprocedure voor waterstaatswerken genoemd. Daarmee worden de 
besluitvormingsprocedures rondom deze projecten bespoedigd en vereenvoudigd. De wet beperkt deze 
coördinatieregeling niet tot primaire waterkeringen, maar geeft de provincies de mogelijkheid deze 
regeling ook open te stellen voor andere projecten. In titel 4.3 is aangegeven voor welke projecten de 
projectprocedure ook kan worden ingezet. 
 
Titel 4.4 Waterakkoord 
Het systeem van aanwijzing van verplichte gevallen waarin een waterakkoord moet worden 
vastgesteld is in de wet vervangen door de verplichting om “voor zover dat nodig is met het oog op 
een samenhangend en doelmatig waterbeheer” waterakkoorden te sluiten. Hiermee wordt aangesloten 
bij de systematiek waarvoor ook in artikel 3.8 van de wet inzake de samenwerking tussen 
waterschappen en gemeenten is gekozen. Bij provinciale verordening kunnen alleen nog nadere regels 
met betrekking tot waterakkoorden worden gesteld. Met artikel 4.9 is hieraan invulling gegeven. De 
nadere regels hebben alleen betrekking op de voorbereiding van de waterakkoorden.  
 
Artikelsgewijs 
Artikel 4.1 Legger waterstaatswerken 
Voor de vast te leggen gegevens in de legger van de regionale waterkeringen (en ondersteunende 
kunstwerken) zijn maatgevend de gestelde veiligheidsnorm, de technische leidraad en de 
voorschriften, bedoeld in artikel 2.1 van deze verordening. Met behulp van situatietekeningen en, waar 
mogelijk, dwarsprofielen wordt in de legger aangegeven wat de vereiste en te handhaven afmetingen 
van (de primaire en regionale) waterkeringen en de daaraan grenzende beschermingszones zijn.  
 
Voor de vast te leggen gegevens in de legger van de oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden 
(en ondersteunende kunstwerken) zijn maatgevend de gestelde normen en de voorschriften, bedoeld in 
artikel 2.4 van deze verordening, met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale 
wateren moeten zijn ingericht (het voorkomen en tegengaan van wateroverlast).  
 
Met behulp van situatietekeningen en, waar mogelijk, overige gegevens met betrekking tot de 
bergings- en afvoercapaciteit, wordt in de legger aangegeven wat de vereiste en te handhaven 
afmetingen van de te onderscheiden oppervlaktewaterlichamen of categorieën van 
oppervlaktewaterlichamen en daaraan grenzende beschermingszones, alsmede van de 
bergingsgebieden, zijn.  
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In het tweede lid is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen van de 
leggerverplichting met betrekking tot vorm, afmeting en constructie, conform artikel 5.1, derde lid, 
van de Waterwet. In de praktijk is de legger met name van belang voor zogenaamde primaire 
watergangen. Dit zijn watergangen die een belangrijke functie hebben voor de aan- en afvoer van 
water en voor waterbergingsgebieden. De zogenaamde secundaire en tertiaire watergangen zijn vaak 
veel minder belangrijk voor de werking van het watersysteem. Daarom zijn deze watergangen 
vrijgesteld van de verplichting om de vorm, afmeting en constructie op de legger op te nemen. Wel 
geldt voor alle waterstaatwerken en dus ook voor alle watergangen dat de ligging op de legger moet 
worden opgenomen.  
 
De gegevens in de legger zijn mede van belang voor de ruimtelijke reikwijdte van verbods- en 
beheerbepalingen ingevolge de Waterwet of de waterschapskeur (de werkingssfeer van het vereiste 
van vergunningen of ontheffingen). Omdat hieruit gevolgen kunnen voortvloeien voor 
belanghebbende eigenaren en gebruikers van onroerende zaken die nabij waterstaatswerken zijn 
gelegen ligt, ligt het in de rede dat bij de voorbereiding van de legger de procedure, bedoeld in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt gevolgd. Deze procedure is in de verordening 
voorgeschreven. In de praktijk maakt de hier bedoelde legger vaak onderdeel uit van de legger als 
bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. De legger als bedoeld in artikel 78 Waterschapswet 
moet ook worden voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Artikel 4.2 Aanwijzing verplichte peilbesluiten 
Op de als bijlage 2 bij deze verordening behorende kaart zijn de gebieden aangewezen waarin het 
waterschap verplicht is voor de oppervlaktewaterlichamen een of meer peilbesluiten vast te stellen, 
waarvan de peilen zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Deze kaart kent een globale begrenzing. De 
exacte begrenzing zal door het waterschap bij de vaststelling van het peilbesluit worden bepaald. 
 
Artikel 4.3 Inhoud peilbesluit 
In artikel 4.3 wordt aangegeven welke informatie het peilbesluit tenminste bevat.  
In verband met de wisselvalligheid van weersomstandigheden (nat of droog) hebben waterschappen 
behoefte aan een flexibel peilbeheer. Het tweede lid van artikel 5.2 van de Waterwet voorziet er 
daarom in dat peilbesluiten door de toepassing van bandbreedten flexibel kunnen zijn. In het 
peilbesluit kan zo nodig worden aangegeven welke peilen of bandbreedten in bepaalde delen van het 
jaar worden aangehouden. Het waterschap heeft de inspanningsverplichting om de in het peilbesluit 
aangegeven waterstanden te handhaven.  
De toelichting bij het peilbesluit dient op grond van onderdeel a van het tweede lid inzicht te gegeven 
in de verhouding tussen de gekozen oppervlaktewaterstanden ten opzichte van het optimale grond- en 
oppervlaktewaterregime.  
 
Artikel 4.4 Voorbereiding  
Op de voorbereiding van het peilbesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing verklaard.  
 
Artikel 4.5 Herziening 
Het eerste lid geeft aan dat een peilbesluit tenminste eenmaal in de tien jaar moet worden herzien. De 
termijn van tien jaar waarbinnen de herziening moet plaatsvinden, vangt aan op de datum waarop het 
vastgestelde peilbesluit overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet 
bestuursrecht is bekendgemaakt.  
Op verzoek van het algemeen bestuur kunnen gedeputeerde staten de geldigheidsduur van een 
peilbesluit voor ten hoogste vijf jaren verlengen.  
 
Artikel 4.6 Projectprocedure 
Bij of krachtens provinciale verordening kunnen projecten worden aangewezen die zodanig belangrijk 
zijn voor het goed functioneren van het watersysteem dat deze moeten kunnen worden gerealiseerd 
door het gebruiken van de projectprocedure. Er is ten behoeve van de transparantie voor gekozen 
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categorieën van projecten bij verordening aan te wijzen, maar ten behoeve van de flexibiliteit bepalen 
gedeputeerde staten per geval of de projectprocedure daadwerkelijk wordt toegepast. Dat biedt het 
voordeel dat vooraf duidelijk is voor welke projecten de projectprocedure kan worden ingezet en 
voorkomt dat deze procedure altijd van toepassing is op projecten uit de genoemde categorieën. Het 
wel of niet van toepassing verklaren van de procedure wordt hiermee maatwerk. De projectprocedure 
brengt immers belangrijke gevolgen met zich mee. Projectplannen worden onder de goedkeuring van 
gedeputeerde staten gebracht en bij het vaststellen van de bijbehorende uitvoeringsbesluiten kunnen 
gedeputeerde staten, indien nodig, medewerking vorderen of zelfs in de plaats treden van mede 
overheden. 
 
Het van toepassing verklaren van de projectprocedure op een projectplan door gedeputeerde staten zal 
in meeste gevallen gebeuren op verzoek van het waterschap. De projectprocedure kan worden ingezet 
voor de regionale waterkeringen. Verder kan de procedure worden ingezet voor de aanleg van 
waterbergingsgebieden. De aanwijzing van waterbergingsgebieden gebeurt in het spoor van de 
ruimtelijke ordening en op de legger. Tot slot kunnen gedeputeerde staten de projectprocedure inzetten 
bij de aanleg of wijziging van oppervlaktewaterlichamen met een oppervlakte van ten minste een 
hectare of met een lengte van ten minste vijfhonderd meter. Deze laatste categorie kan bijvoorbeeld 
aan orde zijn bij het uitvoeren van maatregelen ter uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord 
Water (-actueel) of de Europese Kaderrichtlijn Water.  
 
Artikel 4.7 Projectplan regionale waterkeringen  
In dit artikel is geregeld dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht altijd van toepassing is op 
de voorbereiding van een projectplan tot aanleg of wijziging van een regionale waterkering, ook als 
niet de projectprocedure wordt toegepast. Als de projectprocedure wel van toepassing is, is afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege al van toepassing via artikel 5.6, eerste lid, van 
de Waterwet.  
 
Artikel 4.8 Toezending projectplan voor primaire waterkeringen 
Dit artikel zorgt er voor dat projectplannen tot aanleg, verlegging of versterking van primaire 
waterkeringen ook naar gedeputeerde staten van de andere provincie(s) wordt gestuurd, indien de 
primaire waterkering deel uitmaakt van een dijkring die ook op grondgebied van die andere provincies 
ligt. Hetzelfde geldt, via het tweede lid, voor projectplannen tot aanleg of wijziging van 
waterstaatswerken, waarop de projectprocedure van toepassing is, waarbij de waterstaatswerken op het 
grondgebied van meerdere provincies zijn gelegen, maar de goedkeuring van het projectplan door 
gedeputeerde staten van één provincie wordt verzorgd (zie artikel 5.7, tweede lid, van de Waterwet).  
 
Artikel 4.9 Waterakkoord 
In geval er andere overheden zijn die waterstaatkundige taken vervullen, zoals een gemeente of 
provincie die met het vaarwegbeheer is belast, is het van belang dat de dagelijkse besturen van die 
overheden bij de voorbereiding van een waterakkoord geraadpleegd worden. 
 
Hoofdstuk 5 Grondwater
Algemeen 
In lijn met het uitgangspunt “decentraal wat kan, centraal wat moet” zijn in de Waterwet de eigen 
verordenende bevoegdheden van provincie en waterschap niet verder ingeperkt dan nodig. Dit blijkt 
onder andere uit hoofdstuk 6 van de wet, waar ruimte wordt geboden aan provincie en waterschap om 
zelf in de benodigde regelgeving te voorzien. Alleen waar dat nodig is met het oog op internationale 
verplichtingen of bovenregionale belangen, zullen door het Rijk regels worden gesteld. Dit betekent 
dat, waar van rijkswege gestelde regels ontbreken, waterschappen en provincies bevoegd zijn om 
daarin zelf bij verordening te voorzien. 
 
De waterschappen zijn als watersysteembeheerder verantwoordelijk voor de regulering van de 
handelingen in het regionale watersysteem. De Waterwet maakt hierop één uitzondering voor een 
drietal specifieke categorieën van grondwateronttrekkingen. Deze categorieën zijn opgenomen in 
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artikel 6.4 van de wet. Het betreft onttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening, 
koude- en warmteopslagsystemen en onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar ten behoeve van 
industriële toepassingen. Het infiltreren van water ten behoeve van voornoemde toepassingen valt ook 
onder het bevoegd gezag van gedeputeerde staten.  
 
Onttrekkingen voor andere doeleinden kunnen worden gereguleerd door de waterschappen. De 
Waterwet laat de waterschappen de mogelijkheid voor de overige onttrekkingen een verbodsstelsel te 
introduceren met de mogelijkheid van vergunningen, algemene regels en vrijstellingen. Dit kan het 
waterschap regelen in de waterschapskeur. De provincie heeft de mogelijkheid de regulering van de 
overige onttrekkingen en infiltraties te sturen via instructieregels bedoeld in artikel 3.11 van de wet. 
Van deze mogelijkheid is in deze verordening alleen gebruik gemaakt in artikel 5.2. Dit artikel bevat 
een beperking van de bevoegdheid van het algemeen bestuur om bij verordening onttrekkingen of 
infiltraties vrij te stellen van de verplichting om deze te melden, te meten en te registreren. De 
waterschappen zijn derhalve bevoegd om zelf te bepalen welke onttrekkingen en infiltraties 
vergunningplichtig zijn. Uit artikel 6.11 van de wet volgt dat de keuze om voor een bepaalde 
handeling een vergunning te eisen er automatisch toe leidt dat die handeling onder het regime van de 
watervergunning komt te vallen. Op deze wijze is verzekerd dat er voor handelingen in een 
watersysteem altijd slechts één vergunning vereist is, de watervergunning. 
 

Artikelgewijs 
Artikel 5.1 Verstrekken gegevens 
De inrichting van het grondwaterregister is niet expliciet geregeld in de wet, maar er wordt naar 
verwezen in artikel 7.4, eerste lid, onder c van de wet. Dit houdt in dat de provincie bevoegd is daarin 
zelf bij of krachtens verordening te voorzien. Het grondwaterregister is gekoppeld aan de 
grondwaterheffing. Deze grondwaterheffing kan van toepassing zijn op onttrekkingen die onder het 
bevoegd gezag van provincie en waterschap vallen. Dit brengt met zich mee dat het 
grondwaterregister moet worden gevuld met gegevens die door de provincie en het waterschap 
afzonderlijk worden verkregen. Het beheer van het grondwaterregister is expliciet neergelegd bij de 
provincie conform bestuurlijke afspraken tussen het IPO en de Unie van Waterschappen.  
 
In overleg tussen het IPO en de Unie van Waterschappen wordt gewerkt aan het opzetten van een 
landelijk register. Ook bij een landelijk register is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid voor het 
grondwaterregister bij gedeputeerde staten neer te leggen. De aangewezen bestuursorganen kunnen 
gezamenlijk besluiten een landelijk register in te richten en te vullen. 
 
Artikel 5.2 Melden, meten en registreren 
Dit artikel bepaalt dat het algemeen bestuur de vrijstellingsmogelijkheid die artikel 6.11, vijfde lid, 
van het Waterbesluit biedt, niet kan toepassen voor onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 
m3 per jaar en voor tijdelijke onttrekkingen of infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3. Door 
middel van dit artikellid wordt de vrijstellingsmogelijkheid van het waterschap beperkt. Een 
registratieplicht voor alle onttrekkingen (inclusief de relatief kleine en nauwelijks fluctuerende 
onttrekkingen) is niet altijd noodzakelijk. Dit artikel geeft aan dat het waterschap onttrekkingen van 
minder dan 12.000 m3 van de registratieplicht kan uitzonderen.  
 
Het dagelijks bestuur van het waterschap verstrekt onder andere de gegevens die op grond van artikel 
6.11 van het Waterbesluit worden verkregen aan gedeputeerde staten. Artikel 6.11, eerste lid, van het 
Waterbesluit bepaalt dat degene die grondwater onttrekt of water infiltreert, waarvoor geen 
vergunning is vereist krachtens artikel 6.4 van de wet of een verordening van het waterschap, dit bij 
het bevoegd gezag meldt. De gegevens die bij een dergelijke melding moeten worden verstrekt zijn 
opgenomen in de artikelen 6.24 en 6.25 van de Waterregeling. 
 
Deze instructiebepaling hangt samen met het grondwaterregister en is opgenomen vanwege het grote 
provinciale belang bij registratie. Een betrouwbaar grondwaterregister is belangrijk, zowel voor 
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beleidsinhoudelijke beslissingen door provincie en waterschap (zoals belangenafweging bij 
vergunningen) als voor de provinciale grondwaterheffing. Een betrouwbaar register heeft met name 
waarde indien de grondwateronttrekkingen waarvoor de provincie en die waarvoor de waterschappen 
bevoegd zijn onder de registratieplicht vallen. Hierdoor ontstaat er een dekkend beeld van de 
belangrijkste grondwateronttrekkingen. 
 

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen
Algemeen 
In hoofdstuk 6 zijn de overgangs- en slotbepalingen neergelegd. 
 
Artikelsgewijs 
Artikel 6.1 Intrekking verordeningen 
De Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002 en de Verordening waterkering West 
Nederland, voor zover deze betrekking heeft op het gebied van het waterschap, kunnen worden 
ingetrokken, want deze verordeningen worden vervangen door de nieuwe Waterverordening 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. . 
 
Artikel 6.2 Overgangsrecht besluiten 
Artikel 6.2 regelt het overgangsrecht voor besluiten die zijn genomen op basis van de verordeningen 
die worden ingetrokken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen 
West-Nederland. Met het tweede lid van artikel 6.2 wordt geregeld dat procedures die zijn 
aangevangen voor de inwerkingtreding van de verordening onder het “oude” rechtsregime kunnen 
worden afgehandeld. 
 
Artikel 6.3 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 29 januari 2009, houdende 
regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet), in werking treedt. Met 
deze bepaling wordt gewaarborgd dat de nieuwe Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht gelijktijdig in werking treedt met de nieuwe Waterwet. Naar verwachting zal eind 2009 de 
nieuwe Waterwet in werking treden. 
 
Artikel 6.4 Citeertitel 
De citeertitel zorgt ervoor dat de verordening eenvoudig en eenduidig kan worden aangehaald. 
 
Artikel 6.5 Aanpassing aanhalingen wet, Waterbesluit en Waterregeling, aanbrengen doorlopende 
nummering 
Gedurende de besluitvormingsprocedure zijn enkele artikelen toegevoegd aan de verordening dan wel 
komen te vervallen. Daardoor zijn de artikelen niet meer doorlopend genummerd. Op grond van dit 
artikel moeten gedeputeerde staten ervoor zorg dragen dat de verordening voor plaatsing in het 
provinciaal blad een doorlopende nummering krijgt. 
 
Door middel van de Invoeringswet Waterwet is een groot aantal wijzigingen aangebracht in de 
Waterwet. In verband daarmee zullen de artikelen van de Waterwet hernummerd worden. Het is 
wenselijk dat de in deze verordening voorkomende aanhalingen van artikelen van de Waterwet, het 
Waterbesluit en de Waterregeling met de nieuwe nummering in overeenstemming worden gebracht. 
Dit artikel voorziet er tevens in dat gedeputeerde staten de desbetreffende aanhalingen aanpassen voor 
plaatsing van de verordening in het provinciaal blad. 
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Bijlage 5 
 
Toelichting Waterverordening waterschap Vallei en Eem 
 
Algemene toelichting

De Waterwet is op 12 maart 2009 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2009/107)en zal naar 
verwachting 22 december 2009 in werking treden. De Waterwet (verder genoemd: de wet) vervangt de 
huidige beheerwetten op het terrein van water, waaronder de Wet op de waterhuishouding, de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, de Waterstaatswet 1900, de Wet op de waterkering en de 
Grondwaterwet. De Waterschapswet blijft als organieke wet bestaan.  
De wet voorziet in een modern juridisch instrumentarium om het waterbeheer te ondersteunen. Naast 
de integratie van wetgeving is modernisering, stroomlijning en vermindering van regels en 
administratieve lasten leidraad geweest bij de ontwikkeling van deze wet.  
De wet heeft tot gevolg dat de provinciale instrumentele waterregelgeving moet worden herzien. Deze 
herziening is dermate omvangrijk dat voor de leesbaarheid nieuwe waterverordeningen zijn opgesteld 
die zoveel mogelijk zijn geïntegreerd. Als gevolg hiervan komen de afzonderlijke verordeningen 
betreffende de waterhuishouding, de waterkering, en het grondwater te vervallen.  
Naast een provinciale waterverordening die provinciebrede onderwerpen zoals het regionale waterplan 
en het onderwerp grondwater (voor zover nog een provinciale bevoegdheid) regelt, is er per 
waterschap een interprovinciale waterverordening die de waterschapseigen onderwerpen regelt.  
Deze verordening strekt tot het regelen van de waterschapseigen onderwerpen voor het waterschap 
Vallei en Eem. Het merendeel van de in deze verordening opgenomen onderwerpen is overgenomen 
uit de huidige regelgeving. Nieuw voor het waterschap zijn de bepalingen inzake de normen 
waterkwantiteit, de projectprocedure en grondwater. 
 
Artikelgewijze toelichting

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, toepassingsbereik, toedeling beheer en toedeling aanwijzing 
 
In hoofdstuk 1 zijn de begripsbepalingen opgenomen. De begripsbepalingen die in de wet en het 
Waterbesluit zijn opgenomen (zoals bijvoorbeeld oppervlaktewaterlichaam en bergingsgebied) zijn 
niet in deze verordening herhaald. Gemakshalve wordt voor de uitleg van die begripsbepalingen 
verwezen naar de wet en het Waterbesluit.  
 
De wet beoogt te bewerkstelligen dat landsdekkend is bepaald wie belast zijn met het beheer van 
watersystemen. Hiertoe is in artikel 3.1 van de wet bepaald dat alle watersystemen of onderdelen 
daarvan die bij het rijk in beheer zijn, worden aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur. In 
artikel 2.2, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat de zorg voor het regionale watersysteem 
bij reglement aan waterschappen wordt opgedragen, tenzij dat niet verenigbaar is met een goede 
organisatie van de waterstaatskundige verzorging. De reglementaire taakopdracht is gebiedsgericht. 
Dat betekent dat alle regionale watersystemen of onderdelen daarvan bij een waterschap in beheer 
zijn, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de 
Waterschapswet. 
 
Artikel 1.3 Toedeling beheer 
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de wet moeten voor de niet bij het rijk in beheer zijnde 
watersystemen of onderdelen daarvan bij provinciale verordening beheerders worden aangewezen. 
Hierbij dient artikel 2, tweede lid van de Waterschapswet in acht te worden genomen. Ter uitvoering 
van artikel 3.2 van de wet is in artikel 1.3 van deze verordening het waterschap aangewezen als 
beheerder van het regionale watersysteem. Hierbij is verwezen naar de reglementaire omschrijving 
van de taak van het waterschap, zijnde de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied, voor zover 
deze taak niet aan andere publiekrechtelijke lichamen is opgedragen. Met de in de taakopdracht 
opgenomen clausulering wordt bereikt dat de toedeling van beheer geen betrekking heeft op 
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watersystemen die in beheer zijn bij het rijk of op vaarwegbeheer dat als onderdeel van het 
watersysteembeheer bij een gemeente of provincie berust. De aanwijzing van vaarwegbeheerders zal 
plaatsvinden in provinciale verordeningen. De Invoeringswet Waterwet geeft overigens voor die 
aanwijzing uitstel van drie jaar.   
 
Artikel 1.4 Toedeling aanwijzing 
Wat betreft het interprovinciale toezicht m.b.t aanwijzing en in de plaatstreden is de normale 
systematiek gevolgd. Dit betekent dat de provincie bevoegd is waar het besluit in hoofdzaak 
betrekking op heeft. 
 
Hoofdstuk 2 Normen 
 
Titel 2.1 Regionale waterkeringen 
 
Algemeen 
Op grond van artikel 2.4 van de wet moeten bij provinciale verordening voor daarbij aan te wijzen 
andere dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een andere beheerder dan het Rijk, 
veiligheidsnormen worden vastgesteld. In deze titel wordt daarin voorzien. Vastgelegd is wat het 
gewenste beschermingsniveau is van de waterkeringen die op grond van hun functie van regionale 
betekenis worden geacht. De desbetreffende regionale waterkeringen zijn aangegeven op de als bijlage 
1 bij deze verordening behorende kaarten. Op die kaarten is tevens voor elke waterkering de 
veiligheidsnorm aangegeven. 
 
Door het stellen van normen wordt nader invulling gegeven aan de reglementair opgedragen taak van 
de waterschappen, te weten de waterstaatkundige verzorging van hun gebied. Het waterschap is 
reglementair gehouden het watersysteem zo in te richten en te beheren dat het voldoet aan de in deze 
verordening nader gestelde eisen in de vorm van normen. In verband hiermee is ervan afgezien in deze 
titel een specifieke beheersopdracht op te nemen die inhoudt dat het waterschap er voor zorgdraagt dat 
de regionale waterkeringen aan de gestelde veiligheidsnorm voldoen. Hetzelfde geldt voor de normen 
wateroverlast (zie artikel 2.3).    
 
Artikel 2.2 Veiligheidsnorm 
Om een bepaald veiligheidsniveau voor een gebied te verzekeren behoeven de rond dat gebied gelegen 
waterkeringen niet alle aan dezelfde veiligheidseisen te voldoen. De te stellen eisen kunnen 
afhankelijk gesteld worden van factoren als het watervolume dat door een waterkering wordt gekeerd, 
het landgebruik direct achter de waterkering en de aanwezigheid van polderkades in het gebied. Om 
die reden is ervoor gekozen niet een gebied te normeren, maar de waterkeringen rondom een gebied.  
 
Voor regionale waterkeringen gelden verschillende veiligheidsnormen. Voor de regionale 
waterkeringen die direct regionaal water keren is de gemiddelde overschrijdingsfrequentie per jaar 
(kans van voorkomen van een bepaalde waterstand) de veiligheidsnorm. Het wenselijke 
veiligheidsniveau is gerelateerd aan de economische schade die bij het falen van de waterkering kan 
optreden. Hiertoe zijn de desbetreffende waterkeringen die op de als bijlage 1 bij deze verordening 
behorende kaarten zijn opgenomen, naar gelang de mogelijk optredende schade in klassen ingedeeld, 
oplopend van een overschrijdingskans van 1/10 per jaar tot een overschrijdingskans van 1/1250 per 
jaar. De uitgangspunten voor de berekening van de schade en de vertaling naar de klassen zijn mede 
afgeleid van de IPO-Leidraden ter bepaling van normen voor boezemkaden en waterkeringen langs 
regionale wateren. Voor elk van de regionale waterkeringen, die direct regionaal water keren, is de 
veiligheidsnorm op de als bijlage 1 opgenomen kaarten opgenomen.  
 
Tweede en derde lid 
Zoals hiervoor is aangegeven is op de kaarten voor de verschillende regionale waterkeringen of delen 
daarvan de veiligheidsnorm aangegeven. Deze abstracte norm dient voor de dagelijkse praktijk 
geoperationaliseerd te worden. Dit geschiedt enerzijds in de vorm van een voorschrift voor de toetsing 
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en anderzijds in de vorm van een technische leidraad voor het ontwerp van een regionale waterkering. 
Omdat het hierbij om een uitwerking van de veiligheidsnorm gaat, is de bevoegdheid tot vaststelling in 
handen van gedeputeerde staten gelegd.  
Om te bereiken dat de toetsing van de actuele veiligheidssituatie door de beheerders op uniforme wijze 
tot stand komt, hebben de daarvoor gestelde regels het karakter van een bindend voorschrift. 
Afwijking hiervan is niet mogelijk. Wat betreft het ontwerp hebben de regels het karakter van een 
richtlijn. Dat betekent dat de beheerder een bepaalde ruimte wordt gelaten om in verband met 
specifieke plaatselijke omstandigheden af te wijken. Een afwijking kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om 
voor de langere termijn een optimum te realiseren tussen aanleg- en onderhoudskosten. 
 
Vierde lid 
Ten behoeve van de beoordeling van het waterkerend vermogen is het nodig dat gedeputeerde staten 
naast voorschriften over de wijze van toetsing tevens de maatgevende hoogwaterstanden vaststellen. 
Voor regionale waterkeringen langs de boezem wordt de maatgevende waterstand bepaald door het 
maatgevend boezempeil, de scheefstand van de boezem door opwaaiing en de werking van de 
boezemgemalen. Voor de regionale waterkeringen langs vrij afstromende wateren wordt de 
maatgevende waterstand berekend door middel van een hydrologische analyse. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van afvoernormen, metingen en/of modellen. 
Het vaststellen van het tijdstip waarop de verschillende regionale waterkeringen aan de gestelde 
veiligheidsnorm moeten voldoen, is bepalend voor de zorgplicht van de beheerder en is derhalve een 
aangelegenheid van het provinciaal bestuur. Er is echter om de volgende reden niet voor gekozen dat 
tijdstip in deze verordening vast te leggen. De omvang van het door de beheerder uit te voeren 
maatregelenpakket wordt bepaald door de uitkomst van het toetsingsproces. De (financiële) 
inspanningen die de beheerder zal moeten leveren om de regionale waterkeringen te laten voldoen aan 
de vastgestelde veiligheidsnorm worden verder in hoge mate bepaald door het tijdsbestek waarbinnen 
de gevraagde inspanning geleverd moet worden. Het bepalen van het tijdstip waarop de waterkeringen 
op orde moeten zijn, vereist een afweging tussen enerzijds wat wenselijk is wat betreft veiligheid en 
anderzijds wat aanvaardbaar is wat betreft lastenstijging. Dat is maatwerk. Om die reden is die 
bevoegdheid in handen van gedeputeerde staten gelegd en is bepaald dat gedeputeerde staten overleg 
voeren met het dagelijks bestuur van de beheerder alvorens zij een dergelijk besluit nemen. 
 
Vijfde en zesde lid 
Omdat de verordening van toepassing is op het gebied van meer provincies wordt de verordening 
vastgesteld door provinciale staten van de betreffende provincies. Uitdrukkelijk is bepaald dat een 
gemeenschappelijk besluit vereist is voor een besluit tot een wijziging van een kaart of tot een 
wijziging van een veiligheidsnorm die betrekking heeft op een regionale waterkering die in meer 
provincies is gelegen. Hoewel provinciale staten van elk van de betrokken provincies hiertoe 
afzonderlijk bevoegd zijn voor hun eigen gebied wordt het vanwege de onderlinge samenhang 
wenselijk geacht dat daarvoor een gemeenschappelijk besluit wordt genomen.   
In geval een regionale waterkering in één provincie is gelegen, is een gemeenschappelijk besluit niet 
nodig en kunnen provinciale staten van die provincie afzonderlijk een dergelijk besluit nemen. Om te 
verzekeren dat beide provincies beschikken over een gelijkluidende tekst van de verordening inclusief 
bijlagen is bepaald dat een dergelijk wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad 
van elk van de betrokken provincies. 
 
Artikel 2.2a Slaperdijk 
De wijze van normering van waterkeringen met (mede) een compartimenterende functie is afwijkend 
van de normering van regionale waterkeringen die direct regionaal water keren. 
De Slaperdijk bij Veenendaal heeft een dergelijke functie. Zo heeft de Slaperdijk een belangrijke 
invloed op het overstromingsverloop bij doorbraak van de Grebbedijk. De aanwezigheid van de 
Slaperdijk vertraagt de overstroming van het gebied ten noordwesten van de dijk en heeft een 
opstuwende werking ten zuidoosten van de dijk.  
Om duidelijkheid te verkrijgen over de wenselijke status van de Slaperdijk is een studie uitgevoerd, 
waarin is onderzocht op welke wijze (met welke norm) deze kering moeten worden opgenomen in de 
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verordening. In de afwegingen is daarbij ondermeer gekeken naar de eventueel benodigde 
investeringskosten, effecten op de gevolgschade en het aantal slachtoffers en de effecten op bestaande 
LNC-waarden (landschap, natuur en cultuurhistorie).  
Op basis hiervan geldt geen norm in de vorm van een overschrijdingskans, maar geldt de norm dat het 
huidig profiel van de waterkering gehandhaafd moet worden. De belangrijkste overweging daarbij is 
dat het versterken of verwijderen van de Slaperdijk geen significante invloed heeft op de gevolgschade 
bij een grootschalige overstroming ten opzichte van de huidige situatie en dat een dijkversterking 
bovendien grote gevolgen heeft voor de bestaande belangrijke LNC-waarden. 
 
Het aanwijzen van deze kering als regionale waterkering betekent dat deze moet worden opgenomen 
in de legger van de beheerder. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van de 
Verordening waterkering Vallei en Eem1 is in het eerste lid vastgelegd dat het huidig profiel naar de 
situatie van 1 september 2008 moet worden vastgelegd. 
Door het vastleggen in de legger komt deze waterkering ook onder de werkingssfeer van de keur te 
vallen. Met behulp hiervan kan het waterschap activiteiten weren die de huidige waterkerende functie 
kunnen aantasten. 
De keuze voor het handhaven van het huidig profiel betekent overigens dat de Slaperdijk geen 
volwaardige waterkerende functie heeft. De belangrijkste functie van de Slaperdijk is de vertragende 
functie in geval van een doorbraak van de Grebbedijk. Hierbij is het van belang dat ook diverse 
doorgangen in de Slaperdijk afsluitbaar worden gemaakt. Dat betreft duikers in watergangen en 
kruisingen met wegen. De belangrijkste is de doorgang in het Vallei-kanaal bij de Rode Haan. Het ter 
plaatse afsluiten van de Slaperdijk is ondermeer nodig om de benodigde vertraging (van een 
overstroming) te realiseren, waardoor er in het achterliggende gebied meer tijd is voor evacuatie en 
voorbereidende maatregelen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat dit gebied helemaal droog blijft. 
 
Hoewel de nadelige gevolgen van een gesloten Slaperdijk beperkt zijn, wordt het toch wenselijk 
geacht dat bij een dreigende overstroming pas tot sluiting van de doorgangen in de Slaperdijk wordt 
overgegaan na preventieve evacuatie van de overstroombare gebieden van de gemeenten Veenendaal, 
Wageningen, Rhenen en Ede. De betrokken overheden en instanties zullen dit moeten verwerken in 
hun rampenbestrijdingsplannen. 
Om buiten twijfel te stellen dat het afsluitbaar maken van de Slaperdijk tot de beheersopdracht van het 
waterschap behoort, is dat expliciet opgenomen in het tweede lid van artikel 2.2a. 
 
Voor een uitgebreidere toelichting op de aanwijzing van de Slaperdijk als regionale waterkering wordt 
verwezen naar onderdeel 1.6 van het algemene toelichting bij de Verordening waterkering Vallei en 
Eem.  
 
Artikel 2.3 Interprovinciale regionale waterkering 
Indien een waterkering in meer dan een provincie is gelegen, is het doelmatig als het toezicht daarop 
wordt uitgeoefend door het college van gedeputeerde staten van de provincie waarin de waterkering in 
hoofdzaak is gelegen. Dit artikel voorziet daarin. 
 
Titel 2.2 Waterkwantiteit 
 
Artikel 2.4 Normen waterkwantiteit 
Algemeen 
Op grond van artikel 2.8 van de wet moeten bij provinciale verordening met het oog op de bergings- 
en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht, normen worden gesteld met 
betrekking tot de gemiddelde overstromingskans per jaar van daarbij aan te wijzen gebieden. In deze 
titel wordt daarin voorzien.  
 

1 Provinciaal blad van Utrecht 2008, 34; Provinciaal blad van Gelderland 2008, 87 
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Voor verschillende te onderscheiden gebieden worden normen gegeven waarbij de kans op 
overstroming als gevolg van grote hoeveelheden neerslag is gerelateerd aan de economische waarde 
van landgebruik en de te verwachten schade bij overstroming. De normen drukken de hoogst 
toelaatbaar geachte kans op overstroming uit ofwel het wenselijk geachte beschermingsniveau.  
De normering bakent de zorgplicht af die de waterbeheerder heeft op het vlak van het voorkomen dan 
wel beperken van ontoelaatbare wateroverlast door inundatie vanuit oppervlaktewater ten gevolge van 
neerslag. Zij geeft daarmee helderheid voor de burgers en de bedrijven over het restrisico en hun eigen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van roerende en onroerende zaken. 
 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) van 2003 zijn werknormen opgenomen die voor de 
verschillende vormen van landgebruik de hoogst toelaatbaar geachte kans op overstroming ofwel het 
wenselijk geachte beschermingsniveau uitdrukken. De vormen van landgebruik die daarbij worden 
onderscheiden zijn grasland, akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw, glastuinbouw en bebouwd 
gebied. Deze werknormen zijn uitgangspunt geweest bij het bepalen van het beschermingsniveau voor 
de verschillende te onderscheiden delen van het waterschapsgebied. Hierbij wordt nog opgemerkt dat 
bij de NBW-werknormen het zogenaamde maaiveld-criterium geldt. Dat wil zeggen dat een klein 
gedeelte van het gebied (op perceelsniveau bezien) niet aan die norm behoeft te voldoen. Voor 
grasland is dat 5%, voor akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw en glastuinbouw is dat 1% en 
voor bebouwd gebied 0%. 
De maatregelen die nodig zijn om de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren aan de in 
deze verordening vastgelegde norm te laten voldoen, neemt de beheerder op in het beheerplan, 
bedoeld in artikel 4.6 van de wet. 
 
Eerste en tweede lid 
Binnen het gebied van het waterschap is een aantal gebieden met de daarbij behorende normen 
onderscheiden. 
Wat betreft het gebied binnen de bebouwde kom (wordt geregeld in het eerste lid) is onderscheid 
gemaakt tussen 
a) het gebied dat in een ruimtelijk plan (bestemmingsplan, provinciaal of rijksinpassingsplan) is 
bestemd voor de doeleinden bebouwing, hoofdinfrastructuur en spoorwegen waarvoor de hoogste 
norm van 1/100 per jaar geldt, en  
b) overig gebied, zoals openbaar groen, sportvelden, lokale infrastructuur en parkeerterreinen, 
waarvoor de ‘graslandnorm’ van 1/10 per jaar geldt. 
 
Wat betreft het gebied buiten de bebouwde kom (wordt geregeld in het tweede lid) is onderscheid 
gemaakt tussen:  
c) natuurgebied waarvoor geen norm geldt;  
d) overig gebied waarvoor de ‘graslandnorm’ van 1/10 per jaar geldt. 
 
Aan deze indeling liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 
1. Voor bebouwing in stedelijk gebied geldt vanwege de hoge economische waarde van het 

gebouwde overeenkomstig de NBW-normering de hoogste norm, de ‘bebouwingsnorm’, van 
1/100 per jaar. 

2. Voor niet-bebouwd gebied in stedelijke kernen (parken, sportvelden etc.) is gekozen voor de 
‘graslandnorm’, dit vanwege de lage economische waarde van dat gebied en de kosten van de 
benodigde maatregelen die gemoeid zijn met het realiseren van een hogere norm. 

3. Door wat betreft de stedelijke kernen aansluiting te zoeken bij het begrip ‘bebouwde kom’ van een 
gemeente, zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, wordt bereikt dat bij 
stedelijke uitbreiding de norm automatisch opschuift. Bepalend daarvoor is het tijdstip waarop het 
besluit van de gemeenteraad tot wijziging van de grens van de bebouwde kom onherroepelijk is.  
Omdat de vastgestelde norm kan worden aangemerkt als een minimumnorm, is het waterschap vrij 
om desgewenst reeds in de tussentijd (periode tussen de feitelijke realisering stedelijke uitbreiding 
en het onherroepelijke besluit tot aanpassing grens bebouwde kom) te anticiperen op de 
toekomstige ‘bebouwingsnorm’. Aldus kan het waterschap soepel inspelen op de nieuwe situatie. 
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Door ervan af te zien de bebouwde kom op de kaart bij de verordening aan te geven wordt 
voorkomen dat bij iedere wijziging van de bebouwde kom (de kaart bij) de verordening moet 
worden aangepast. 

4. Het is vanwege de hoge kosten niet wenselijk en voorts om technische redenen vaak niet mogelijk 
om de waterstaatkundige inrichting op perceelsniveau af te stemmen op het landgebruik. Daarom 
is gekozen voor een benadering waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het 
bestaande beschermingsniveau. Hiertoe is bij het bepalen van de norm voor het overige gebied 
buiten de bebouwde kom (gebied d) uitgegaan van het ‘overwegende landgebruik’ per 
Kaderrichtlijn Water (KRW)-stroomgebied. De KRW-stroomgebieden zijn als waterstaatkundige 
eenheden onderscheiden in het waterbeheerplan van het waterschap. Van ‘overwegend 
landgebruik’ is sprake wanneer een bepaald landgebruik minimaal 80% van een dergelijk gebied 
beslaat. Hierbij is uitgegaan van cultuurgrond, zijnde het gebied buiten de bebouwde kom waarop 
in mindering is gebracht gebied met de functies water, natuur (incl. bos en heide) en 
hoofdinfrastructuur en spoorwegen. In alle KRW-stroomgebieden van het waterschap op één na is 
het overwegende landgebruik grasland. Hiertoe wordt ook maïs gerekend. Met de toepassing van 
dit uitgangspunt wordt geaccepteerd dat deze gebiedsnorm ook geldt voor verspreid liggende 
bebouwing en percelen met akkerbouw, vormen van landgebruik waarvoor op zichzelf genomen 
een hogere norm zou moeten gelden. Overigens blijkt in de praktijk dat dergelijke percelen 
feitelijk vaak al een hoger beschermingsniveau hebben vanwege een hogere ligging en strenge 
ontwateringsnormen die in het verleden zijn gehanteerd (bijvoorbeeld voor ruilverkavelingen). 
Met de toepassing van het uitgangspunt ‘overwegend landgebruik’ wordt tevens bereikt dat bij 
tussentijdse wijziging van het landgebruik van percelen niet snel een aanpassing van de 
gebiedsnorm nodig zal zijn. 
De enige uitzondering betreft het stroomgebied Zuidveluwse Beken, waar akkerbouw het 
overwegende landgebruik vormt. Omdat zich in dit gebied geen watergangen in de directe 
omgeving van akkerbouwpercelen bevinden, heeft een normering in feite geen betekenis. Om die 
reden is dit gebied aangemerkt als overig gebied (gebied d) waarvoor de ‘graslandnorm’ van 1/10 
per jaar geldt. 

5. Voor natuurgebieden geldt overeenkomstig het NBW geen norm. Hiertoe zijn enerzijds gerekend 
de door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden. Dat betreft de beschermde 
natuurmonumenten (artikel 10, eerste lid en 12, eerste lid, van die wet) en de Natura 2000-
gebieden, zoals omschreven in artikel 1, onder n, van die wet, de vogel- en 
habitatrichtlijngebieden alsmede de gebieden van communitair belang die door de Europese 
Commissie kunnen worden aangewezen op grond van artikel 4 van de Habitatrichtlijn. Anderzijds 
is tot natuurgebied gerekend de natuur die tot de ecologische hoofdstructuur (EHS) behoort, 
voorzover deze niet reeds vallen onder de door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde 
gebieden. De desbetreffende EHS-gebieden zijn op de kaart bij het Utrechtse streekplan 
aangegeven als bestaande natuur en op de kaart bij het Gelderse Streekplan als EHS natuur. In de 
onderdelen c en d van het tweede lid is daarom volstaan met verwijzing naar deze 
streekplankaarten. Wat betreft het Gelderse Streekplan hebben Provinciale Staten in juli 2009 een 
herziening van het streekplan vastgesteld. Deze wijziging betekent met name dat de EHS Natuur 
functie in omvang beperkt wordt doordat bepaalde gebieden geen natuurdoelstelling meer hebben. 

6. Wat betreft de Natura 2000-gebieden wordt nog het volgende opgemerkt. Voor deze gebieden 
moeten op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 beheerplannen worden vastgesteld. In die 
plannen moeten maatregelen worden opgenomen die gericht zijn op het behoud of herstel van 
natuurlijke habitats en populaties van wilde dieren- en plantensoorten in de desbetreffende 
gebieden. Die maatregelen kunnen mede waterhuishoudkundige maatregelen omvatten, waarmee 
een bepaald beschermingsniveau voor die gebieden wordt gerealiseerd. Dit heeft evenwel geen 
gevolgen voor de regeling in dit artikel, nu voor die gebieden geen norm is vastgesteld 

7. Het watersysteem behoeft als zodanig niet genormeerd te worden. Dat geldt ook voor de daarbij 
behorende waterbergingsgebieden die als zodanig in de legger van het waterschap zijn opgenomen 
alsmede voor buitendijks gelegen, tot het hoofdwatersysteem behorend gebied. 

 
Derde lid 
De in dit artikel neergelegde normen waterkwantiteit zijn nieuw. Het is van belang dat voor de burger 
duidelijk is welke norm waar geldt. Niet uitgesloten kan worden dat hieromtrent in de praktijk toch 
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nog vragen rijzen. Met het oog op de gewenste duidelijkheid is daarom in dit lid aan gedeputeerde 
staten de mogelijkheid geboden omtrent de toepassing van het eerste en tweede lid nadere regels te 
stellen.   
 
Vierde lid 
Om te bereiken dat de toetsing van het actuele beschermingsniveau door de verschillende 
waterschappen op uniforme wijze tot stand komt, is in dit lid voorgeschreven dat gedeputeerde staten 
daarvoor een technische leidraad vaststellen. Deze strekt de beheerder tot aanbeveling. Daarmee wordt 
dat bestuur een bepaalde ruimte gelaten om bijvoorbeeld wat betreft toe te passen rekenmethodieken 
gemotiveerd af te wijken. Ook de beschikbaarheid van gegevens kan daarvoor een reden zijn.  
 
Vijfde lid 
De in dit lid opgenomen datum sluit aan bij de in het in 2008 geactualiseerde NBW (NBW-actueel) 
vastgelegde afspraak dat de regionale watersystemen in 2015 op orde zijn. In het NBW-actueel zijn 
enkele uitzonderingssituaties benoemd wat betreft het tijdstip-op-orde. Dat betreft bestaand stedelijk 
gebied waar geen sprake is van een urgente wateropgave. Voor dergelijk gebied geldt dat de opgave 
uiterlijk in de periode tot en met 2027 wordt uitgevoerd door gemeente en waterschap. Eenzelfde 
termijn geldt voor maatregelen die veel goedkoper kunnen worden uitgevoerd door ze op een later 
tijdstip dan 2015 te koppelen aan andere projecten. Deze situaties doen zich in het beheersgebied 
evenwel niet voor. 
Bij het op orde zijn in 2015 moet overeenkomstig de tekst van het NBW-actueel worden uitgegaan van 
het ‘middenklimaatscenario 2050’ daterende uit 2000, hetgeen qua opgave overeenkomt met het 
KNMI’06 klimaatscenario. Het waterschap heeft het watersysteem volgens dit scenario getoetst. 

Tot slot wordt opgemerkt dat drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening wordt bekeken of 
het normeringssysteem aanpassing behoeft. Deze eventuele aanpassing is dan voldoende tijdig om 
mee te kunnen worden genomen bij de eerste toetsingsronde. 
 
Titel 2.3 Meten en beoordelen 
 
Artikel 2.5 Verslag toetsing watersysteem 
Uit artikel 2.14 van de wet volgt dat bij of krachtens provinciale verordening, regels kunnen worden 
gesteld ten aanzien van het periodiek door de beheerder meten van daarbij aan te geven grootheden en 
het aan de hand van de meetresultaten beoordelen van de mate van verwezenlijking van de in deze 
verordening neergelegde normen met betrekking tot de waterkering en de waterkwantiteit. Het is gelet 
op de Memorie van Toelichting bij artikel 2.14 van de wet gewenst dat de beheerder de vinger “aan de 
pols van het watersysteem houdt” en periodiek nagaat in hoeverre de normen verwezenlijkt zijn.  
 
De resultaten van de beoordeling van het watersysteem en de bevindingen bij de beoordeling worden 
door de beheerder vervat in een verslag, dat wordt toegezonden aan gedeputeerde staten. Het verslag 
heeft een ander karakter en wordt met een andere frequentie opgesteld dan de algemene 
voortgangsrapportage bedoeld in artikel 3.4. Om die reden maakt het verslag als bedoeld in artikel 2.5 
geen onderdeel uit van de algemene voortgangsrapportage. 
 
De beheerder draagt zorg voor de periodieke beoordeling van het watersysteem, meer specifiek de 
beoordeling van de primaire en regionale waterkering, de regionale wateren en de ondersteunende 
kunstwerken. Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre de waterstaatwerken voldoen aan de gestelde 
normen met betrekking tot de veiligheid van de regionale waterkering respectievelijk het tegengaan 
van wateroverlast.  
De beheerder rapporteert de uitkomsten van deze beoordeling periodiek aan gedeputeerde staten, zodat 
gedeputeerde staten kunnen nagaan of aan de normen is voldaan. 
 
Hoofdstuk 3 Beheerplannen       
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Algemeen  
De bepalingen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de totstandkoming en de inhoud van het 
beheerplan en de voortgangsrapportage. De bestaande planstructuur van de Wet op de 
waterhuishouding is grotendeels overgenomen in de wet. Provinciale staten stellen het regionaal 
waterplan vast. De waterschappen houden hier rekening mee, bij het opstellen van hun beheerplan. Dit 
is de waarborg dat het uitvoeringsgerichte beheerplan goed wordt ingebed in het breder afgewogen 
regionaal waterplan.  
 
Artikel 3.1 Inhoud 
Het beheerplan bevat, op de schaal van het waterschap, een uitwerking van de strategische doelen, die 
de provincie in haar regionaal waterplan heeft geformuleerd. De uitwerking bevat ten minste concrete 
maatregelen, de bijbehorende planning en de kosten die nodig zijn om deze maatregelen te realiseren. 
Het beheerplan gaat ook in op het Gewenste Grondwater- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). Dat 
betekent dat in het beheerplan de resultaten van het GGOR worden opgenomen conform de afspraken 
uit het NBW-actueel. In het NBW-actueel is ook opgenomen dat het gaat om de GGOR voor het 
buitengebied.  
De hiervoor genoemde resultaten van het GGOR dienen verschillende doelen. Het biedt een 
beleidskader voor wateraanvoer en gebieden met een geringe drooglegging en gaat in op de 
belangrijkste knelpunten in functies. Daarnaast vormt het een toetsingskader voor onder andere 
(uitvoerings)besluiten die door het waterschap worden genomen zoals peilbesluiten en vergunningen 
voor drainage en grondwateronttrekkingen. 
Gedeputeerde staten van Gelderland geven de volgende inhoudelijke uitwerking aan het opnemen van 
de resultaten van het GGOR in het beheerplan. Vóór eind 2010 moet via een partiële herziening het 
volgende in het beheerplan worden opgenomen: 

• een gedetailleerde GGOR voor de Gelderse TOP-lijst gebieden die vóór 2014 moeten zijn 
uitgevoerd.  

• een GGOR, die minimaal gelijk is aan AGOR (actueel grond- en oppervlaktewaterregime) 
voor alle overige Gelderse gebieden. 

 

Artikel 3.2 Voorbereiding 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van het 
beheerplan. Het derde lid is opgenomen voor een herziening die ziet op een onderdeel van het 
beheersgebied van het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld bij een GGOR aan de orde zijn. 
 
Artikel 3.3. Goedkeuring 
Het waterschap stuurt, als bijlage, mee het goed te keuren beheerplan en de in het artikel genoemde 
bijlagen. Deze zijn geen onderdeel van het beheerplan. Gedeputeerde staten gebruiken de bijlagen bij 
de beoordeling van het plan en bij het beantwoorden van de vraag of het beheerplan is voorbereid en 
vastgesteld volgens de daarvoor geldende procedure.  De mogelijkheid van een herziening van 
beperkte strekking en goedkeuring daarvan door de provincie waar de herziening plaatsvindt, kan 
bijvoorbeeld worden ingezet voor aanpassingen in het kader van de GGOR’s . De GGOR’s kunnen 
dan stapsgewijs aan het beheerplan worden toegevoegd.  
 
Artikel 3.4 Voortgangsrapportage uitvoering beheerplan 
In artikel 3.10 van de wet is bepaald dat bij provinciale verordening met het oog op een samenhangend 
en doelmatig regionaal waterbeheer regels kunnen worden gesteld omtrent de door de besturen van 
waterschappen te vertrekken informatie. Voor het kunnen uitoefenen van toezicht is het van belang dat 
gedeputeerde staten over adequate en voldoende actuele informatie beschikken.  
 
In dit artikel is geregeld dat de beheerder, tenminste eenmaal per jaar, aan gedeputeerde staten 
rapporteert over de voortgang van de uitvoering van het beheerplan en de mate waarin de in het 
beheerplan gestelde doelen worden bereikt. Deze voortgangsrapportage vormt de basis voor het 
periodiek bestuurlijk overleg in de beleidscyclus tussen de provincie en het waterschap. In dit verband 
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kan worden gewezen op de afspraken die het IPO en de Unie van waterschappen hebben neergelegd in 
de rapportage "Afstemming van taken in het regionale waterbeheer" (2005). 
Uitgangspunt is dat de samenwerking tussen provincie en waterschap zich toespitst op de 
gezamenlijke beleidsvorming (met ieder een eigen rol hierin), de uitvoering en het toezicht op de 
uitvoering. Daarbij wordt uitgegaan van een afstemming van taken op basis van partnerschap en 
complementariteit. 
 
In het periodiek overleg kunnen alle onderwerpen betreffende het regionaal waterbeheer, het regionaal 
waterplan en het waterbeheerplan aan de orde worden gesteld. Ook de wijze waarop het toezicht wordt 
ingevuld en het maken van afspraken ter evaluatie in het eerstvolgende overleg kunnen hiervan deel 
uitmaken. 
 
In de voortgangsrapportage en het overleg daaromtrent kan onder meer worden ingegaan op de 
aspecten en planonderdelen, genoemd in artikel 4.6 van de wet en hetgeen daaromtrent is bepaald in 
het Waterbesluit.  
Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van het programma van maatregelen en voorzieningen, 
de planning van de uitvoering, de daarvoor beschikbare en/of benodigde financiële middelen, de 
gekwantificeerde opgaven en de condities (zoals de mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassing van 
waterhuishoudkundige voorzieningen, het draagvlak bij belanghebbenden, de acceptatie van de 
financiële gevolgen die nodig zijn om de strategische doelen te kunnen realiseren en overige, voor de 
realisatie, relevante omstandigheden). 
 
Bij de rapportage en het bepalen van de prioriteiten kan een relatie worden gelegd met het verslag 
inzake de beoordeling van het watersysteem, bedoeld in artikel 2.5.  Op basis van het verslag en het 
periodiek overleg ziet de provincie erop toe dat de gestelde strategische doelen worden bereikt. In 
voorkomende gevallen, wanneer blijkt dat de strategische doelen niet worden bereikt, kunnen 
specifieke nadere afspraken worden gemaakt. Indien nodig kan, na voorafgaand overleg, het toepassen 
van instrumenten om te kunnen bijsturen worden overwogen. 
 
Hoofdstuk 4 Aanleg en beheer van waterstaatswerken 
 
Titel 4.1. Legger 
 
Algemeen 
In artikel 5.1 van de wet is bepaald dat de beheerder zorg draagt voor de vaststelling van een legger, 
waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten 
voldoen. In artikel 1.1 van de wet is bepaald welke beheersobjecten onder waterstaatswerken zijn 
begrepen. De wet vermeldt de basisgegevens die van de legger deel uitmaken. De ligging van de 
waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones worden aangegeven op 
overzichtskaarten. Onder beschermingszone verstaat artikel 1.1 van de wet: aan een waterstaatswerk 
grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.. 
 
In de wet is bepaald dat bij provinciale verordening ten aanzien van inhoud, vorm en periodieke 
herziening van de legger voor daarbij te onderscheiden categorieën van waterstaatswerken nadere 
voorschriften kunnen worden gegeven. In deze titel wordt dit onderwerp nader uitgewerkt. 
 
Artikel 4.1 Legger waterstaatswerken 
De beheerder draagt er zorg voor dat de gegevens in de legger actueel blijven. De legger voor de 
oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, primaire en regionale waterkeringen of ondersteunende 
kunstwerken kunnen door de beheerder desgewenst bij een of meer afzonderlijke besluiten, in 
afzonderlijke documenten worden vastgesteld dan wel worden gecombineerd. 
 
De legger is van belang voor de toetsing van de waterstaatswerken aan de gestelde normen.  
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Deze toetsing wordt mogelijk door de gegevens in de legger, waarin de vereiste toestand van de 
waterstaatswerken is aangegeven, te vergelijken met de feitelijke toestand van de waterstaatswerken. 
Daarnaast is de legger van belang voor de ruimtelijke reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen 
ingevolge de wet of de waterschapskeur (de werkingssfeer voor het vereiste van vergunningen of 
ontheffingen).  
 
De legger op grond van de wet moet worden onderscheiden van de legger als bedoeld in artikel 78 van 
de Waterschapswet. Desgewenst kunnen beide leggers in één document worden gecombineerd.  
 
Voor de vast te leggen gegevens in de legger van de regionale waterkering (en ondersteunende 
kunstwerken) zijn maatgevend de gestelde veiligheidsnorm, de technische leidraad en de 
voorschriften, bedoeld in artikel 2.2 van deze verordening. Met behulp van situatietekeningen en 
dwarsprofielen wordt in de legger aangegeven wat de vereiste en te handhaven afmetingen van de ( 
primaire en regionale) waterkering en de daaraan grenzende beschermingszones zijn.  
 
Voor de vast te leggen gegevens in de legger van de oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden 
zijn maatgevend de gestelde normen en de voorschriften, bedoeld in artikel 2.2. van deze verordening, 
met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht 
(het voorkomen en tegengaan van wateroverlast).  
Het opstellen van deze legger is mede van belang gelet op de uit het NBW voor de beheerder 
voortvloeiende verplichting om de regionale watersystemen te toetsen in samenhang met het GGOR. 
 
Met behulp van situatietekeningen en, waar mogelijk, overige gegevens met betrekking tot de 
bergings- en afvoercapaciteit, wordt in de legger aangegeven wat de vereiste en te handhaven 
afmetingen van de te onderscheiden oppervlaktewaterlichamen of categorieën van 
oppervlaktewaterlichamen en daaraan grenzende beschermingszones zijn. 
 
Voor wat betreft de watergangen die van belang zijn voor het watersysteem (de zogenaamde 
secundaire watergangen) is het in de praktijk gebruikelijk om de leggerplicht via standaardprofielen 
vorm te geven.    
 
Artikel 4.1a Vrijstellingen verplichtingen inhoud legger 
In artikel 5.1 van de wet is een vrijstellingsmogelijkheid ingebouwd. Van deze mogelijkheid is voor 
tertaire watergangen gebruik gemaakt gelet op de aard en functie van deze waterstaatswerken die zich 
niet lenen voor het vastleggen van vorm, afmeting en constructie. Het vermelden van de ligging blijft 
wel verplicht in verband met het feit dat de legger de reikwijdte van de keur bepaalt. 
Wat betreft de bergingsgebieden blijkt het praktisch vrijwel onmogelijk te zijn om naast de ligging en 
de afmeting ook de vorm en constructie aan te geven. Er is derhalve ook voor bergingsgebieden 
gebruik gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid van artikel 5.1, derde lid van de wet voor vorm en 
constructie.  
 
Artikel 4.1b Procedure 
De gegevens in de legger zijn mede van belang voor de ruimtelijke reikwijdte van verbods- en 
beheerbepalingen ingevolge de wet of de waterschapskeur (de werkingssfeer voor het vereiste van 
vergunningen of ontheffingen). Omdat hieruit gevolgen kunnen voortvloeien voor belanghebbende 
eigenaren en gebruikers van onroerende zaken die nabij waterstaatswerken zin gelegen, ligt het in de 
rede dat bij de voorbereiding van de legger, de procedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht, wordt gevolgd. Deze procedure is echter alleen voorgeschreven voor de situatie dat 
de legger niet wordt gecombineerd met de onderhoudslegger, bedoeld in artikel 78 van de 
Waterschapswet. Wanneer sprake is van een gecombineerde legger gelden de in artikel 79 van de 
Waterschapswet opgenomen bepalingen voor de totstandkoming van de onderhoudslegger. 
 
Titel 4.2 Peilbesluiten 
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Algemeen 
Op grond van artikel 5.2 van de wet moeten bij of krachtens provinciale verordening de 
oppervlaktewaterlichamen worden aangewezen waarvoor de beheerder peilbesluiten dient vast te 
stellen. 
In deze titel is daarin voorzien. In het peilbesluit worden op een voor de beheerder bindende wijze 
waterstanden opgenomen of bandbreedten waarbinnen de waterstanden onder reguliere 
omstandigheden kunnen variëren. Een peilbesluit geeft aan de ingezetenen van het waterschap die 
verschillende belangen hebben (zoals droge voeten, natuur, landbouw, voorkomen zetting, droge 
kruipruimte) aan welk peil gehandhaafd zal worden. Een belanghebbende weet dan waar hij of zij het 
gebruik op kan instellen. 
 
De verplichting tot het vaststellen van een peilbesluit is in deze verordening opgelegd voor die 
oppervlaktewateren waar het waterschap onder normale omstandigheden de wateraanvoer en 
waterafvoer kan beheersen. De desbetreffende oppervlaktewateren (gebieden) zijn aangegeven op de 
als bijlage 2 bij deze verordening behorende kaart. Deze kaart kent een globale begrenzing. De exacte 
begrenzing zal door het waterschap bij de vaststelling van het peilbesluit worden bepaald. 
Als er geen peilbesluiten zijn voorgeschreven, kan het waterschap streefpeilen hanteren. 
 
Artikel 4.3 Inhoud peilbesluit 
In artikel 4.3 wordt aangegeven welke informatie het peilbesluit tenminste bevat. In verband met de 
wisselvalligheid van weeromstandigheden (nat of droog) hebben waterschappen behoefte aan een 
flexibel peilbeheer. Het tweede lid van artikel 5.2 van de wet voorziet er daarom in dat peilbesluiten 
door toepassing van bandbreedten flexibel kunnen zijn. In het peilbesluit kan zo nodig worden 
aangegeven welke peilen of bandbreedten in bepaalde delen van het jaar worden aangehouden. 
Het waterschap heeft de inspanningsverplichting om de in het peilbesluit aangegeven waterstanden te 
handhaven. De toelichting bij het peilbesluit dient op grond van onderdeel a van het tweede lid inzicht 
te geven in de verhouding tussen de gekozen oppervlaktewaterstanden ten opzichte van het optimale 
grond- en oppervlaktewaterregime. 
 
Artikel 4.5 Herziening 
Een peilbesluit dient tenminste eenmaal in de tien jaar te worden herzien. De termijn van tien jaar 
waarbinnen de herziening moet plaatsvinden, vangt aan op de datum waarop het peilbesluit is 
bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. Verlenging van deze 
termijn is voor ten hoogste vijf jaren mogelijk. 
 
Titel 4.3 Projectprocedure voor waterstaatswerken 
 
De wet geeft voor de aanleg, verlegging en versterking van primaire waterkeringen een specifieke 
coördinatieregeling, de projectprocedure voor waterstaatswerken genoemd. Daarmee worden de 
besluitvormingsprocedures bespoedigd en vereenvoudigd. De wet beperkt deze coördinatieregeling 
niet tot primaire waterkeringen maar geeft de provincies de mogelijkheid deze regeling ook open te 
stellen voor andere projecten. Het gaat om projecten die zodanig belangrijk zijn voor het goed 
functioneren van het watersysteem dat deze alleen kunnen worden gerealiseerd door het gebruiken van 
de projectprocedure. In titel 4.3 is aangegeven voor welke projecten de projectprocedure ook kan 
worden ingezet. Er is ten behoeve van de flexibiliteit van de besluitvorming voor gekozen de inzet van 
de projectprocedure neer te leggen bij gedeputeerde staten. Dat biedt het voordeel dat per project door 
het waterschap kan worden overwogen of de inzet van de projectprocedure voordelen oplevert. 
Daartoe kan het dagelijks bestuur van het waterschap een verzoek indienen. Ten behoeve van de 
transparantie is er voor gekozen om in de verordening de projecten te benoemen die onder de 
projectprocedure kunnen worden gebracht. De projectprocedure heeft immers belangrijke gevolgen. Er 
komt een goedkeuringsprocedure en bij het vaststellen van de bijbehorende uitvoeringsbesluiten 
kunnen gedeputeerde staten, indien nodig, in de plaats treden van mede-overheden.  
 



128

Overigens is in de wet een nadere clausulering opgenomen. Alleen werken van bovenlokale betekenis 
die met spoed tot stand moeten worden gebracht kunnen door middel van de projectprocedure worden 
gerealiseerd. Gelet op deze clausule is in de verordening de mogelijkheid om gedeputeerde staten de 
projectprocedure van toepassing te laten verklaren beperkt tot regionale waterkeringen (zie bijlage 1) 
en waterbergingsgebieden. 
 
Hoofdstuk 5 Grondwater 
 
Algemeen 
In lijn met het uitgangspunt “decentraal wat kan, centraal wat moet” zijn in de wet de eigen 
verordenende bevoegdheden van provincie en waterschap niet verder ingeperkt dan nodig. Dit blijkt 
onder andere uit hoofdstuk 6 van de wet, waar ruimte wordt geboden aan provincie en waterschap om 
zelf in de benodigde regelgeving te voorzien. Alleen waar dat nodig is met het oog op internationale 
verplichtingen of bovenregionale belangen, zullen door het Rijk regels worden gesteld. Dit betekent 
dat, waar van rijkswege gestelde regels ontbreken, waterschappen en provincies bevoegd zijn om 
daarin zelf bij verordening te voorzien.  
 
De waterschappen zijn als watersysteembeheerder verantwoordelijk voor de regulering van de 
handelingen in het regionale watersysteem. De wet maakt hierop één uitzondering voor een drietal 
specifieke categorieën van grondwateronttrekkingen. Deze categorieën zijn opgenomen in artikel 6.4 
van de wet. Het betreft grondwateronttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening, 
bodemenergiesystemen en onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar ten behoeve van 
industriële toepassingen. Het infiltreren van water ten behoeve van voornoemde toepassingen valt ook 
onder het bevoegd gezag van gedeputeerde staten.  
 
Onttrekkingen en infiltraties voor andere doeleinden kunnen worden gereguleerd door de 
waterschappen. De wet laat de waterschappen de mogelijkheid een verbodsstelsel te introduceren met 
de mogelijkheid van vergunningen, algemene regels en vrijstellingen. De provincie heeft de 
mogelijkheid de regulering van de overige onttrekkingen en infiltraties te sturen via instructieregels 
bedoeld in artikel 3.11 van de wet. Van deze mogelijkheid is in deze verordening, met uitzondering 
van een instructiebepaling ten behoeve van het grondwaterregister, geen gebruik gemaakt. 
De waterschappen zijn derhalve bevoegd om zelf te bepalen welke onttrekkingen en infiltraties 
vergunningplichtig zijn. Uit artikel 6.11 van de wet volgt dat de keuze om voor een bepaalde 
handeling een vergunning te eisen er automatisch toe leidt dat die handeling onder het regime van de 
watervergunning komt te vallen. Op deze wijze is verzekerd dat er voor handelingen in een 
watersysteem altijd slechts één vergunning vereist is, de watervergunning. 
 

Artikel 5.1 Verstrekken gegevens 
De inrichting van het grondwaterregister is niet expliciet geregeld in de wet, maar er wordt naar 
verwezen in artikel 7.4, eerste lid, onder c van de wet. Dit houdt in dat de provincie bevoegd is daarin 
zelf bij of krachtens verordening te voorzien. Het grondwaterregister is gekoppeld aan de 
grondwaterheffing. Deze grondwaterheffing kan van toepassing zijn op onttrekkingen die onder het 
bevoegd gezag van provincie en waterschap vallen. Dit brengt met zich mee dat het 
grondwaterregister moet worden gevuld met gegevens die door de provincie en het waterschap 
afzonderlijk worden verkregen. Het beheer van het grondwaterregister is expliciet neergelegd bij de 
provincie conform bestuurlijke afspraken tussen het IPO en de Unie van Waterschappen.  
 
In overleg tussen het IPO en de Unie van Waterschappen wordt gewerkt aan het opzetten van een 
landelijk register. Ook bij een landelijk register is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid voor het 
grondwaterregister bij gedeputeerde staten neer te leggen. De aangewezen bestuursorganen kunnen 
gezamenlijk besluiten een landelijk register in te richten en te vullen. 
 
Artikel 5.2 Melden, meten en registreren 
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Dit artikel bepaalt dat het algemeen bestuur de vrijstellingsmogelijkheid die artikel 6.11, vijfde lid, 
van het Waterbesluit biedt, niet kan toepassen voor onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 
m3 per jaar en voor tijdelijke onttrekkingen of infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3. Door 
middel van dit artikellid wordt de vrijstellingsmogelijkheid van het waterschap beperkt. 
Een registratieplicht voor alle onttrekkingen (inclusief de relatief kleine en nauwelijks fluctuerende 
onttrekkingen) is niet altijd noodzakelijk. Dit artikel geeft aan dat het waterschap onttrekkingen van 
minder dan 12.000 m3 van de registratieplicht kan uitzonderen.  
 
Het dagelijks bestuur van het waterschap verstrekt onder andere de gegevens die op grond van artikel 
6.11 van het Waterbesluit worden verkregen aan gedeputeerde staten. Artikel 6.11, eerste lid, van het 
Waterbesluit bepaalt dat degene die grondwater onttrekt of water infiltreert, waarvoor geen 
vergunning is vereist krachtens artikel 6.4 van de wet of een verordening van het waterschap, dit bij 
het bevoegd gezag meldt. De gegevens die bij een dergelijke melding moeten worden verstrekt zijn 
opgenomen in de artikelen 6.24 en 6.25 van de Waterregeling. 
 
Deze instructiebepaling hangt samen met het grondwaterregister (artikel 5.1) en is opgenomen 
vanwege het grote provinciale belang bij registratie. Een betrouwbaar grondwaterregister is belangrijk, 
zowel voor beleidsinhoudelijke beslissingen door provincie en waterschap (zoals belangenafweging 
bij vergunningen) als voor de provinciale grondwaterheffing. Een betrouwbaar register heeft met name 
waarde indien de grondwateronttrekkingen waarvoor de provincie en die waarvoor de waterschappen 
bevoegd zijn onder de registratieplicht vallen. Hierdoor ontstaat er een dekkend beeld van de 
belangrijkste grondwateronttrekkingen.  
 
Hoofstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 6.1a Overgangsrecht  
Op grond van dit artikel blijven besluiten die zijn gebaseerd op de in artikel 6.1 genoemde 
verordeningen van kracht. 
 
Artikel 6.2 
Door middel van de Invoeringswet Waterwet is een groot aantal wijzigingen aangebracht in de 
Waterwet. In verband daarmee zullen de artikelen van de Waterwet hernummerd worden. Ook wat 
betreft het Waterbesluit en de Waterregeling zal er naar verwachting nog een hernummering van 
artikelen plaatsvinden. Het is wenselijk dat de in deze verordening voorkomende aanhalingen van 
artikelen van de Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling met de nieuwe nummering in 
overeenstemming worden gebracht. Dit artikel voorziet er in dat gedeputeerde staten de desbetreffende 
aanhalingen aanpassen voor plaatsing van de verordening in het Provinciaal Blad.  
Omdat gedurende de besluitvormingsprocedure een enkel artikel kan worden ingevoegd dan wel 
vervallen kan zijn, voorziet dit artikel er op overeenkomstige wijze in dat de in het Provinciaal Blad te 
plaatsen tekst van de verordening een doorlopende nummering krijgt. 
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Bijlage 6 
 
Toelichting Waterverordening waterschap Rivierenland 
 
Algemene toelichting

De Waterwet is op 12 maart 2009 gepubliceerd in het Staatsblad 2009/107 en zal naar verwachting 22 
december 2009 in werking treden. De Waterwet (verder genoemd: de wet) vervangt de huidige 
beheerwetten op het terrein van water, waaronder de Wet op de waterhuishouding, de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, de Waterstaatswet 1900, de Wet op de waterkering en de 
Grondwaterwet. De Waterschapswet blijft als organieke wet bestaan.  
De wet voorziet in een modern juridisch instrumentarium om het waterbeheer te ondersteunen. Naast 
de integratie van wetgeving is modernisering, stroomlijning en vermindering van regels en 
administratieve lasten leidraad geweest bij de ontwikkeling van deze wet.  
De wet heeft tot gevolg dat de provinciale instrumentele waterregelgeving moet worden herzien. Deze 
herziening is dermate omvangrijk dat voor de leesbaarheid nieuwe waterverordeningen zijn opgesteld 
die zoveel mogelijk zijn geïntegreerd. Als gevolg hiervan komen de afzonderlijke verordeningen 
betreffende de waterhuishouding, de waterkering en het grondwater te vervallen.  
Naast een provinciale waterverordening die provinciebrede onderwerpen zoals het regionale waterplan 
en het onderwerp grondwater (voor zover nog een provinciale bevoegdheid) regelt, is er per 
waterschap een interprovinciale waterverordening die de waterschapseigen onderwerpen regelt.  
Deze verordening strekt tot het regelen van de waterschapseigen onderwerpen voor het waterschap 
Rivierenland. Het merendeel van de in deze verordening opgenomen onderwerpen is overgenomen uit 
de huidige regelgeving. Nieuw voor het waterschap zijn de bepalingen inzake de normen 
waterkwantiteit, de projectprocedure en grondwater. 
 
Artikelgewijze toelichting

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, toepassingsbereik, toedeling beheer, toedeling aanwijzing 
 
In hoofdstuk 1 zijn de begripsbepalingen opgenomen. De begripsbepalingen die in de wet en het 
Waterbesluit zijn opgenomen (zoals bijvoorbeeld oppervlaktewaterlichaam en bergingsgebied) zijn 
niet in deze verordening herhaald. Gemakshalve wordt voor de uitleg van die begripsbepalingen 
verwezen naar de wet en het Waterbesluit.  
 
De wet beoogt te bewerkstelligen dat landsdekkend is bepaald wie belast zijn met het beheer van 
watersystemen. Hiertoe is in artikel 3.1 van de wet bepaald dat alle watersystemen of onderdelen 
daarvan die bij het rijk in beheer zijn, worden aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur. In 
artikel 2.2, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat de zorg voor het regionale watersysteem 
bij reglement aan waterschappen wordt opgedragen, tenzij dat niet verenigbaar is met een goede 
organisatie van de waterstaatskundige verzorging. De reglementaire taakopdracht is gebiedsgericht. 
Dat betekent dat alle regionale watersystemen of onderdelen daarvan bij een waterschap in beheer 
zijn, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de 
Waterschapswet. 
 
Artikel 1.3 Toedeling beheer 
Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de wet moeten voor de niet bij het rijk in beheer zijnde 
watersystemen of onderdelen daarvan bij provinciale verordening beheerders worden aangewezen. 
Hierbij dient artikel 2, tweede lid van de Waterschapswet in acht te worden genomen. Ter uitvoering 
van artikel 3.2 van de wet is in artikel 1.3 van deze verordening het waterschap aangewezen als 
beheerder van het regionale watersysteem. Hierbij is verwezen naar de reglementaire omschrijving 
van de taak van het waterschap, zijnde de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied, voor zover 
deze taak niet aan andere publiekrechtelijke lichamen is opgedragen. Met de in de taakopdracht 
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opgenomen clausulering wordt bereikt dat de toedeling van beheer geen betrekking heeft op 
watersystemen die in beheer zijn bij het rijk of op vaarwegbeheer dat als onderdeel van het 
watersysteembeheer bij een gemeente of provincie berust. De aanwijzing van vaarwegbeheerders zal 
plaatsvinden in provinciale verordeningen. De Invoeringswet Waterwet geeft overigens voor die 
aanwijzing uitstel van drie jaar.   
 
Artikel 1.4 Toedeling aanwijzing 
Wat betreft het interprovinciale toezicht m.b.t. aanwijzing en in de plaatstreden is de normale 
systematiek gevolgd. Dit betekent dat de provincie bevoegd is op wiens grondgebied het besluit in 
hoofdzaak betrekking heeft. 
 
Hoofdstuk 2 Normen 
 
Titel 2.1 Regionale waterkeringen 
 
Algemeen 
Op grond van artikel 2.4 van de wet moeten bij provinciale verordening voor daarbij aan te wijzen 
andere dan primaire waterkeringen die in beheer zijn bij een andere beheerder dan het Rijk, 
veiligheidsnormen worden vastgesteld. In deze titel wordt daarin voorzien. Vastgelegd is wat het 
gewenste beschermingsniveau is van de waterkeringen die op grond van hun functie van regionale 
betekenis worden geacht. De desbetreffende regionale waterkeringen zijn aangegeven op de als bijlage 
1 bij deze verordening behorende kaarten. Op die kaarten is tevens voor elke waterkering de 
veiligheidsnorm aangegeven. 
 
Door het stellen van normen wordt nader invulling gegeven aan de reglementair opgedragen taak van 
de waterschappen, te weten de waterstaatkundige verzorging van hun gebied. Het waterschap is 
reglementair gehouden het watersysteem zo in te richten en te beheren dat het voldoet aan de in deze 
verordening nader gestelde eisen in de vorm van normen. In verband hiermee is ervan afgezien in deze 
titel een specifieke beheersopdracht op te nemen die inhoudt dat het waterschap er voor zorgdraagt dat 
de regionale waterkeringen aan de gestelde veiligheidsnorm voldoen. Hetzelfde geldt voor de normen 
wateroverlast (zie artikel 2.4).  
 
Artikel 2.2 Veiligheidsnorm 
Om een bepaald veiligheidsniveau voor een gebied te verzekeren, behoeven de rond dat gebied 
gelegen waterkeringen niet alle aan dezelfde veiligheidseisen te voldoen. De te stellen eisen kunnen 
afhankelijk gesteld worden van factoren als het watervolume dat door een waterkering wordt gekeerd, 
het landgebruik direct achter de waterkering en de aanwezigheid van polderkades in het gebied. Om 
die reden is ervoor gekozen niet een gebied te normeren, maar de waterkeringen rondom een gebied.  
 
Voor regionale waterkeringen gelden verschillende veiligheidsnormen. Voor de regionale 
waterkeringen die direct regionaal water keren is de gemiddelde overschrijdingsfrequentie per jaar 
(kans van voorkomen van een bepaalde waterstand) de veiligheidsnorm. Het wenselijke 
veiligheidsniveau is gerelateerd aan de economische schade die bij het falen van de waterkering kan 
optreden. Hiertoe zijn de desbetreffende waterkeringen die op de als bijlage 1 bij deze verordening 
behorende kaarten zijn opgenomen, naar gelang de mogelijk optredende schade in klassen ingedeeld, 
oplopend van een overschrijdingskans van 1/10 per jaar tot een overschrijdingskans van 1/1250 per 
jaar. De uitgangspunten voor de berekening van de schade en de vertaling naar de klassen zijn mede 
afgeleid van de IPO-Leidraden ter bepaling van normen voor boezemkaden en waterkeringen langs 
regionale wateren. Voor elk van de regionale waterkeringen, die direct regionaal water keren, is de 
veiligheidsnorm op de als bijlage 1 opgenomen kaarten opgenomen.  
 
De wijze van normering van waterkeringen met (mede) een compartimenterende functie is afwijkend 
van de normering van regionale waterkeringen die direct regionaal water keren. Daarbij dient gemeld 
te worden dat er landelijk nog ontwikkelingen plaatsvinden in de nut en noodzaak bepaling van dit 
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type waterkeringen. De komende jaren zullen hier naar verwachting nieuwe inzichten ontstaan, die bij 
de evaluatie van deze verordening kunnen worden meegenomen. 
Conform de Richtlijn Normering Compartimenteringskeringen (Stowa 2007) is onderzocht op welke 
wijze (met welke norm) deze waterkeringen moeten worden opgenomen in de verordening. In de 
afwegingen is daarbij ondermeer gekeken naar de eventueel benodigde investeringskosten, effecten op 
de gevolgschade en het aantal slachtoffers en de effecten op bestaande LNC-waarden (landschap, 
natuur en cultuurhistorie).  
 
Op basis hiervan geldt geen norm in de vorm van een overschrijdingskans, maar geldt de norm dat het 
huidig profiel van de waterkering gehandhaafd moet worden. De belangrijkste overweging daarbij is 
dat het versterken van deze waterkeringen qua maatschappelijke kosten/baten niet rendabel is en naar 
verwachting ook grote gevolgen heeft voor de bestaande (LNC-)waarden van deze waterkeringen. 
De reden om deze waterkeringen te normeren op hun huidige profiel, is dat deze een belangrijke 
invloed hebben op het overstromingsverloop na de doorbraak van primaire waterkeringen. Hun 
aanwezigheid (in de huidige situatie) vertraagt het overstromingsverloop en beperkt de schade en het 
aantal slachtoffers. De keuze voor het handhaven van het huidige profiel betekent dus ook dat deze 
waterkeringen geen volwaardige waterkerende functie hebben bij een grootschalige overstroming. 
Het aanwijzen van deze waterkeringen als regionale waterkeringen betekent dat deze moeten worden 
opgenomen in de legger van de beheerder. Hiermee komen ze ook onder de werkingssfeer van de keur 
te vallen. Met behulp hiervan kan het waterschap activiteiten weren die de huidige waterkerende 
functie kunnen aantasten. 
Tot slot geldt voor deze waterkeringen dat er gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid 
van artikel 5.1, derde lid van de wet. Dit betreft de vorm, afmeting en constructie. In artikel 4.1a, 
eerste lid, wordt hier invulling aan gegeven. 
 
Tweede en derde lid 
Zoals hiervoor is aangegeven is op de kaarten voor de verschillende regionale waterkeringen of delen 
daarvan de veiligheidsnorm aangegeven. Deze abstracte norm dient voor de dagelijkse praktijk 
geoperationaliseerd te worden. Dit geschiedt enerzijds in de vorm van een voorschrift voor de toetsing 
en anderzijds in de vorm van een technische leidraad voor het ontwerp van een regionale waterkering. 
Omdat het hierbij om een uitwerking van de veiligheidsnorm gaat, is de bevoegdheid tot vaststelling in 
handen van gedeputeerde staten gelegd.  
Om te bereiken dat de toetsing van de actuele veiligheidssituatie door de beheerders op uniforme wijze 
tot stand komt, hebben de daarvoor gestelde regels het karakter van een bindend voorschrift. 
Afwijking hiervan is niet mogelijk. Wat betreft het ontwerp hebben de regels het karakter van een 
richtlijn. Dat betekent dat de beheerder een bepaalde ruimte wordt gelaten om in verband met 
specifieke plaatselijke omstandigheden af te wijken. Een afwijking kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om 
voor de langere termijn een optimum te realiseren tussen aanleg- en onderhoudskosten. 
 
Voor de regionale waterkeringen waarvoor het huidig profiel de norm is, behoeft slechts te worden 
aangetoond dat de huidige situatie is gehandhaafd. Hieraan kan voldaan worden door een goed 
gedocumenteerd handhavingsdossier op te bouwen. 
 
Vijfde lid 
Ten behoeve van de beoordeling van het waterkerend vermogen is het nodig dat gedeputeerde staten 
naast voorschriften over de wijze van toetsing tevens de maatgevende hoogwaterstanden vaststellen. 
Voor regionale waterkeringen langs de boezem wordt de maatgevende waterstand bepaald door het 
maatgevend boezempeil, de scheefstand van de boezem door opwaaiing en de werking van de 
boezemgemalen. Voor de regionale waterkeringen langs vrij afstromende wateren wordt de 
maatgevende waterstand berekend door middel van een hydrologische analyse. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van afvoernormen, metingen en/of modellen.  
Het vaststellen van het tijdstip waarop de verschillende regionale waterkeringen aan de gestelde 
veiligheidsnorm moeten voldoen, is bepalend voor de zorgplicht van de beheerder en is derhalve een 
aangelegenheid van het provinciaal bestuur. Er is echter om de volgende reden niet voor gekozen dat 
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tijdstip in deze verordening vast te leggen. De omvang van het door de beheerder uit te voeren 
maatregelenpakket wordt bepaald door de uitkomst van het toetsingsproces. De (financiële) 
inspanningen die de beheerder zal moeten leveren om de regionale waterkeringen te laten voldoen aan 
de vastgestelde veiligheidsnorm worden verder in hoge mate bepaald door het tijdsbestek waarbinnen 
de gevraagde inspanning geleverd moet worden. Het bepalen van het tijdstip waarop de waterkeringen 
op orde moeten zijn, vereist een afweging tussen enerzijds wat wenselijk is wat betreft veiligheid en 
anderzijds wat aanvaardbaar is wat betreft lastenstijging. Dat is maatwerk. Om die reden is die 
bevoegdheid in handen van gedeputeerde staten gelegd en is bepaald dat gedeputeerde staten overleg 
voeren met het dagelijks bestuur van de beheerder alvorens zij een dergelijk besluit nemen. 
 
Zesde en zevende lid 
Omdat de verordening van toepassing is op het gebied van meer provincies wordt de verordening 
vastgesteld door provinciale staten van de betreffende provincies. Uitdrukkelijk is bepaald dat een 
gemeenschappelijk besluit vereist is voor een besluit tot een wijziging van een kaart of tot een 
wijziging van een veiligheidsnorm die betrekking heeft op een regionale waterkering die in meer 
provincies is gelegen. Hoewel provinciale staten van elk van de betrokken provincies hiertoe 
afzonderlijk bevoegd zijn voor hun eigen gebied wordt het vanwege de onderlinge samenhang 
wenselijk geacht dat daarvoor een gemeenschappelijk besluit wordt genomen.   
In geval een regionale waterkering in één provincie is gelegen, is een gemeenschappelijk besluit niet 
nodig en kunnen provinciale staten van die provincie afzonderlijk een dergelijk besluit nemen. Om te 
verzekeren dat alle provincies beschikken over een gelijkluidende tekst van de verordening inclusief 
bijlagen is bepaald dat een dergelijk wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad 
van elk van de betrokken provincies. 
 
Artikel 2.3 Interprovinciale regionale waterkering 
Indien een waterkering in meer dan één provincie is gelegen, is het doelmatig als het toezicht daarop 
wordt uitgeoefend door het college van gedeputeerde staten van de provincie waarin de waterkering in 
hoofdzaak is gelegen. Dit artikel voorziet daarin. 
 
Titel 2.2 Waterkwantiteit 
 
Artikel 2.4 Normen waterkwantiteit 
Algemeen 
Op grond van artikel 2.8 van de wet moeten bij provinciale verordening met het oog op de bergings- 
en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht, normen worden gesteld met 
betrekking tot de gemiddelde overstromingskans per jaar vanuit het regionale watersysteem van 
daarbij aan te wijzen gebieden. In deze titel wordt daarin voorzien.  
 
In deze verordening worden normen gegeven waarbij de kans op overstroming als gevolg van grote 
hoeveelheden neerslag is gerelateerd aan de economische waarde van het landgebruik en de te 
verwachten schade bij overstroming. De normen drukken de toelaatbaar geachte kans op overstroming 
uit ofwel het wenselijk geachte beschermingsniveau. De normering bakent de zorgplicht af die het 
waterschap heeft op het vlak van het voorkomen, dan wel beperken van ontoelaatbare wateroverlast 
door inundatie vanuit oppervlaktewater ten gevolge van neerslag en geeft daarmee helderheid voor de 
burgers en de bedrijven over het restrisico en hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van roerende 
zaken en onroerende zaken. De in dit artikel vastgelegde normen moeten worden gezien als een 
minimumnorm. Het staat het waterschap vrij een hogere norm te realiseren. 
 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) van 2003 zijn werknormen opgenomen die voor de 
verschillende vormen van landgebruik de gemiddeld toelaatbaar geachte kans op overstroming ofwel 
het wenselijk geachte beschermingsniveau uitdrukken. De vormen van landgebruik die daarbij worden 
onderscheiden zijn grasland, akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw, glastuinbouw en bebouwd 
gebied. De werknormen uit het NBW zijn overgenomen bij het bepalen van het beschermingsniveau 
voor de verschillende vormen van landgebruik binnen het beheergebied. Hierbij wordt opgemerkt dat 
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bij de NBW-werknormen het zogenaamde maaiveldcriterium geldt. Dat wil zeggen dat een klein 
gedeelte van het gebied (op perceelsniveau bezien) niet aan de norm behoeft te volden. Voor grasland 
is dat 5%, voor akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw en glastuinbouw is dat 1% en voor 
bebouwd gebied 0%.  
De maatregelen die nodig zijn om de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren aan de in 
deze verordening vastgelegde norm te laten voldoen, neemt de beheerder op in het beheerplan, 
bedoeld in artikel 4.6 van de wet.  
 
Er wordt nog opgemerkt dat het watersysteem als zodanig niet behoeft te worden genormeerd. Dat 
geldt ook voor de daarbij behorende waterbergingsgebieden die als zodanig in de legger van het 
waterschap zijn opgenomen alsmede voor buitendijks gelegen, tot het hoofdwatersysteem behorend 
gebied. 
 

Eerste, tweede en derde lid 
In het eerste en tweede lid wordt onderscheid gemaakt in het gebied binnen (wordt geregeld in het 
eerste lid) en buiten de bebouwde kom (wordt geregeld in het tweede lid). Voor de bepaling van de 
bebouwde kom wordt aansluiting gezocht bij de grenzen die door de gemeenteraad in het kader van de 
Wegenverkeerswet 1994 worden vastgesteld. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat bij een 
wijziging van de bebouwde komgrens de verordening zou moeten worden aangepast. Wat betreft het 
gebied binnen de bebouwde kom is in het eerste lid onderscheid gemaakt tussen: 

• het gebied dat in een ruimtelijk plan (bestemmingsplan, provinciaal- of rijksinpassingsplan) is 
bestemd voor bebouwing, hoofdinfrastructuur en spoorwegen: hiervoor geldt de norm van 
1/100 jaar; 

• het overig gebied, zoals openbaar groen en sportvelden: hiervoor geldt een norm van 1/10 jaar. 
 
Aan deze indeling liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 
Voor de bebouwing in het stedelijk gebied geldt vanwege de hoge economische waarde van het 
gebouwde overeenkomstig de NBW-normering de hoogste norm, de bebouwingsnorm van 1/100 per 
jaar. 
Voor niet-bebouwd gebied in stedelijke kernen (parken, sportvelden etc.) is gekozen voor de 
‘graslandnorm’ dit vanwege de relatief lage economische waarde van dat gebied en de kosten van de 
benodigde maatregelen die gemoeid zijn met het realiseren van een hogere norm. 
Door wat betreft de stedelijke kernen aansluiting te zoeken bij het begrip bebouwde kom van een 
gemeente, zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, wordt bereikt dat bij stedelijke 
uitbreiding de norm automatisch opschuift. Bepalend daarvoor is het tijdstip waarop het besluit van de 
gemeenteraad tot wijziging van de grens van de bebouwde kom onherroepelijk is. Omdat de 
vastgestelde norm kan worden aangemerkt als een minimumnorm is het waterschap vrij om 
desgewenst reeds in de tussentijd (periode tussen feitelijke realisering stedelijke uitbreiding en 
onherroepelijk besluit tot aanpassing grens bebouwde kom) te anticiperen op de toekomstige 
‘bebouwingsnorm’. Aldus kan het waterschap soepel inspelen op de nieuwe situatie. Door ervan af te 
zien de bebouwde kom op de kaart bij de verordening aan te geven, wordt voorkomen dat bij iedere 
wijziging van de bebouwde kom de verordening moet worden aangepast. 
Voor de overige normen die genoemd worden in dit artikel is ook de NBW-normering toegepast. 
Uit de toetsing van het regionale /landelijke watersysteem aan de NBW-werknormen bleek dat de 
waterschappen technisch en tegen verantwoorde kosten in staat zijn om de norm die hoort bij de 
verschillende vormen van landgebruik te realiseren. Om die reden is ervoor gekozen de NBW-
werknormen te verheffen tot definitieve normen. De benodigde maatregelen zullen door het 
waterschap worden opgenomen in het in 2009 vast te stellen waterbeheerplan. 
 
Om te kunnen bepalen welk landgebruik ter plaatse aanwezig is, is in het derde lid bepaald dat het 
Landelijke Grondgebruiksbestand Nederland versie 5 van Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum (LGN5) bepalend is. Deze kaart is op dit moment de beste grondgebruikskaart die 
beschikbaar is. Door deze kaart als bepalend te nemen, ligt hiermee ook een peildatum vast, namelijk 
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de publicatiedatum van deze kaart (september 2005). Het grondgebruik op deze peildatum is 
uitgangspunt geweest bij de toetsing van het watersysteem. Uit de toetsing blijkt vervolgens welke 
maatregelen het waterschap moet nemen om aan de normen voor wateroverlast te voldoen.  
 
Vierde lid 
Voor verspreid liggende bebouwing geldt de norm van het omringende landgebruik. Dit is de hoogst 
voorkomende norm binnen een oppervlak van vijf hectare waar de verspreid liggende bebouwing is 
gesitueerd. 
 
Vijfde lid 
Voor natuurgebieden geldt overeenkomstig het NBW geen norm. In verband met het niet 1 op 1 
aansluiten van de LGN-kaart met de Natura 2000-gebieden en de natuurgebieden uit de ecologische 
hoofdstructuur zijn deze gebieden apart uitgezonderd. Tot natuurgebieden worden enerzijds gerekend 
de door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden. Dat betreft de beschermde 
natuurmonumenten (artikel 10, eerste lid en 12, eerste lid, van die wet) en de Natura 2000-gebieden, 
zoals omschreven in artikel 1, onder n, van die wet: de vogel- en habitatrichtlijngebieden alsmede de 
gebieden van communautair belang die door de Europese Commissie kunnen worden aangewezen op 
grond van artikel 4 van de Habitatrichtlijn. Anderzijds is tot natuurgebied gerekend de natuur die tot 
de ecologische hoofdstructuur (EHS) behoort, voor zover deze niet reeds vallen onder de door de 
Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden. De desbetreffende EHS-gebieden zijn op de 
diverse streekplankaarten van de provincies op verschillende wijze aangegeven. In de onderdelen c tot 
en met f van het tweede lid is daarom volstaan met verwijzing naar deze streekplankaarten. Wat 
betreft het Gelderse streekplan hebben Provinciale Staten in juli 2009 een herziening van het 
streekplan vastgesteld. Deze wijziging betekent met name dat de EHS natuur functie in omvang 
beperkt wordt doordat bepaalde gebieden geen natuurdoelstelling meer hebben. 
In het bijzonder wordt nog opgemerkt dat GHS een afkorting is voor groene hoofdstructuur. 
 
Wat betreft de Natura 2000-gebieden wordt nog het volgende opgemerkt. Voor deze gebieden moeten 
op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 beheerplannen worden vastgesteld. In die plannen 
moeten maatregelen worden opgenomen die gericht zijn op het behoud of herstel van natuurlijke 
habitats en populaties van wilde dieren- en plantensoorten in de desbetreffende gebieden. Die 
maatregelen kunnen mede waterhuishoudkundige maatregelen omvatten, waarmee een bepaald 
beschermingsniveau voor die gebieden wordt gerealiseerd. Dit heeft evenwel geen gevolgen voor de 
regeling in dit artikel, nu voor die gebieden geen norm is vastgesteld. 

Zesde lid 
Om iedere discussie omtrent het vereiste beschermingsniveau van percelen uit te sluiten, is het 
wenselijk dat het eerste, tweede, derde en vierde lid van dit artikel nader worden uitgewerkt. Het gaat 
hier met name om de uitwerking van de in het vierde lid gebruikte zinsnede ‘omringend landgebruik’. 
Vanwege het detailniveau van deze uitwerking en vanwege de inhoudelijke relatie met de in het 
zevende lid bedoelde technische leidraad voor de toetsing zijn gedeputeerde staten belast met het 
stellen van nadere regels ter zake. 
 
Zevende lid 
Om te bereiken dat de toetsing van het actuele beschermingsniveau door de verschillende 
waterschappen op uniforme wijze tot stand komt, is in dit lid voorgeschreven dat gedeputeerde staten 
daarvoor een technische leidraad vaststellen. Deze strekt het waterschap tot aanbeveling.   
 
Achtste lid 
Uitgangspunt in het in 2008 geactualiseerde NBW (NBW-actueel) is dat de regionale watersystemen 
in 2015 op orde zijn. In het NBW-actueel zijn enkele uitzonderingssituaties benoemd wat betreft het 
tijdstip-op-orde. Dat betreft bestaand stedelijk gebied waar geen sprake is van een urgente 
wateropgave. Voor dergelijk gebied geldt dat de opgave uiterlijk in de periode tot en met 2027 wordt 
uitgevoerd door gemeente en waterschap. Eenzelfde termijn geldt voor maatregelen die veel 
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goedkoper kunnen worden uitgevoerd door ze op een later tijdstip dan 2015 te koppelen aan andere 
projecten. In verband met deze mogelijke uitzonderingssituaties is de bevoegdheid tot het vaststellen 
van een tijdstip-op-orde in handen gelegd van gedeputeerde staten en is bepaald dat gedeputeerde 
staten overleg voeren met het dagelijks bestuur alvorens zij een dergelijk besluit nemen. Bij het op 
orde zijn in 2015 moet overeenkomstig de tekst van het NBW-actueel worden uitgegaan van het 
‘middenklimaatscenario 2050’ daterende uit 2000, hetgeen qua opgave overeenkomt met het 
KNMI’06 klimaatscenario. De waterschappen hebben het watersysteem volgens dit scenario getoetst. 

Tot slot wordt opgemerkt dat drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening wordt bekeken of 
het normeringssysteem aanpassing behoeft. Deze eventuele aanpassing is dan voldoende tijdig om 
mee te kunnen worden genomen bij de eerste toetsingsronde. 
 
Titel 2.3 Meten en beoordelen 
 
Artikel 2.5 Verslag toetsing watersysteem 
Uit artikel 2.14 van de wet volgt dat bij of krachtens provinciale verordening, regels kunnen worden 
gesteld ten aanzien van het periodiek door de beheerder meten van daarbij aan te geven grootheden en 
het aan de hand van de meetresultaten beoordelen van de mate van verwezenlijking van de in deze 
verordening neergelegde normen met betrekking tot de waterkering en de waterkwantiteit. Het is gelet 
op de Memorie van Toelichting bij artikel 2.14 van de wet gewenst dat de beheerder de vinger “aan de 
pols van het watersysteem houdt” en periodiek nagaat in hoeverre de normen verwezenlijkt zijn.  
 
De resultaten van de beoordeling van het watersysteem en de bevindingen bij de beoordeling worden 
door de beheerder vervat in een verslag, dat wordt toegezonden aan gedeputeerde staten. Het verslag 
heeft een ander karakter en wordt met een andere frequentie opgesteld dan de algemene 
voortgangsrapportage bedoeld in artikel 3.4. Om die reden maakt het verslag als bedoeld in artikel 2.5 
geen onderdeel uit van de algemene voortgangsrapportage. 
 
De beheerder draagt zorg voor de periodieke beoordeling van het watersysteem, meer specifiek de 
beoordeling van de primaire en regionale waterkering, de regionale wateren en de ondersteunende 
kunstwerken. Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre de waterstaatwerken voldoen aan de gestelde 
normen met betrekking tot de veiligheid van de regionale waterkering respectievelijk het tegengaan 
van wateroverlast.  
De beheerder rapporteert de uitkomsten van deze beoordeling periodiek aan gedeputeerde staten, zodat 
gedeputeerde staten kunnen nagaan of aan de normen is voldaan. 
 
Hierbij zij opgemerkt (zie ook de toelichting bij artikel 2.2, tweede en derde lid) dat deze beoordeling 
voor de regionale waterkeringen waarvoor het huidig profiel de norm is, slechts hoeft aan te tonen dat 
de huidige situatie is gehandhaafd door middel van een goed gedocumenteerd handhavingsdossier. 
 
Hoofdstuk 3 Beheerplannen       
 
Algemeen  
De bepalingen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de totstandkoming en de inhoud van het 
beheerplan en de voortgangsrapportage. De bestaande planstructuur van de Wet op de 
waterhuishouding is grotendeels overgenomen in de wet. Provinciale staten stellen het regionaal 
waterplan vast. De waterschappen houden hier rekening mee bij het opstellen van hun beheerplan. Dit 
is de waarborg dat het uitvoeringsgerichte beheerplan goed wordt ingebed in het breder afgewogen 
regionaal waterplan.  
 
Artikel 3.1 Inhoud 
Het beheerplan bevat, op de schaal van het waterschap, een uitwerking van de strategische doelen die 
de provincie in haar regionaal waterplan heeft geformuleerd. De uitwerking bevat ten minste concrete 
maatregelen, de bijbehorende planning en de kosten die nodig zijn om deze maatregelen te realiseren. 
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Het beheerplan gaat ook in op het Gewenste Grondwater- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). Dat 
betekent dat in het beheerplan de resultaten van het GGOR worden opgenomen conform de afspraken 
uit het NBW-actueel. In het NBW-actueel is ook opgenomen dat het gaat om de GGOR voor het 
buitengebied.  
De hiervoor genoemde resultaten van het GGOR dienen verschillende doelen. Het biedt een 
beleidskader voor wateraanvoer en gebieden met een geringe drooglegging en gaat in op de 
belangrijkste knelpunten in functies. Daarnaast vormt het een toetsingskader voor onder andere 
(uitvoerings)besluiten die door het waterschap worden genomen zoals peilbesluiten en vergunningen 
voor drainage en grondwateronttrekkingen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat in de provincie Zuid-Holland de GGOR’s gebiedsdekkend worden 
opgesteld. Verder wordt opgemerkt dat gedeputeerde staten van Gelderland de volgende inhoudelijke 
uitwerking aan het opnemen van de resultaten van het GGOR in het beheerplan geven. Vóór eind 2010 
moet via een partiële herziening het volgende in het beheerplan worden opgenomen: 

• een gedetailleerde GGOR voor de Gelderse TOP-lijst gebieden die vóór 2014 moeten zijn 
uitgevoerd.  

• een GGOR, die minimaal gelijk is aan AGOR (actueel grond- en oppervlaktewaterregime) 
voor alle overige Gelderse gebieden. 

 
Artikel 3.2 Voorbereiding 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van het 
beheerplan. Het derde lid is opgenomen voor een herziening die ziet op een onderdeel van het 
beheersgebied van het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld bij een GGOR aan de orde zijn. 
 
Artikel 3.3. Goedkeuring 
Het waterschap stuurt, als bijlage, mee het goed te keuren beheerplan en de in het artikel genoemde 
bijlagen. Deze zijn geen onderdeel van het beheerplan. Gedeputeerde staten gebruiken de bijlagen bij 
de beoordeling van het plan en bij het beantwoorden van de vraag of het beheerplan is voorbereid en 
vastgesteld volgens de daarvoor geldende procedure. De mogelijkheid van een herziening van 
beperkte strekking en goedkeuring daarvan door de provincie waar de herziening plaatsvindt, kan 
bijvoorbeeld worden ingezet voor aanpassingen in het kader van de GGOR’s. De GGOR’s kunnen dan 
stapsgewijs aan het beheerplan worden toegevoegd.  
 
Artikel 3.4 Voortgangsrapportage uitvoering beheerplan 
In artikel 3.10 van de wet is bepaald dat bij provinciale verordening met het oog op een samenhangend 
en doelmatig regionaal waterbeheer regels kunnen worden gesteld omtrent de door de besturen van 
waterschappen te vertrekken informatie. Voor het kunnen uitoefenen van toezicht is het van belang dat 
gedeputeerde staten over adequate en voldoende actuele informatie beschikken.  
 
In dit artikel is geregeld dat de beheerder, tenminste eenmaal per jaar, aan gedeputeerde staten 
rapporteert over de voortgang van de uitvoering van het beheerplan en de mate waarin de in het 
beheerplan gestelde doelen worden bereikt. Deze voortgangsrapportage vormt de basis voor het 
periodiek bestuurlijk overleg in de beleidscyclus tussen de provincie en het waterschap. In dit verband 
kan worden gewezen op de afspraken die het IPO en de Unie van Waterschappen hebben neergelegd 
in de rapportage "Afstemming van taken in het regionale waterbeheer" (2005). 
Uitgangspunt is dat de samenwerking tussen provincie en waterschap zich toespitst op de 
gezamenlijke beleidsvorming (met ieder een eigen rol hierin), de uitvoering en het toezicht op de 
uitvoering. Daarbij wordt uitgegaan van een afstemming van taken op basis van partnerschap en 
complementariteit. 
 
In het periodiek overleg kunnen alle onderwerpen betreffende het regionaal waterbeheer, het regionaal 
waterplan en het waterbeheerplan aan de orde worden gesteld. Ook de wijze waarop het toezicht wordt 
ingevuld en het maken van afspraken ter evaluatie in het eerstvolgende overleg kunnen hiervan deel 
uitmaken. 
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In de voortgangsrapportage en het overleg daaromtrent kan onder meer worden ingegaan op de 
aspecten en planonderdelen, genoemd in artikel 4.6 van de wet en hetgeen daaromtrent is bepaald in 
het Waterbesluit.  
Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van het programma van maatregelen en voorzieningen, 
de planning van de uitvoering, de daarvoor beschikbare en/of benodigde financiële middelen, de 
gekwantificeerde opgaven en de condities (zoals de mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassing van 
waterhuishoudkundige voorzieningen, het draagvlak bij belanghebbenden, de acceptatie van de 
financiële gevolgen die nodig zijn om de strategische doelen te kunnen realiseren en overige, voor de 
realisatie, relevante omstandigheden). 
 
Bij de rapportage en het bepalen van de prioriteiten kan een relatie worden gelegd met het verslag 
inzake de beoordeling van het watersysteem, bedoeld in artikel 2.5.  Op basis van het verslag en het 
periodiek overleg ziet de provincie erop toe dat de gestelde strategische doelen worden bereikt. In 
voorkomende gevallen, wanneer blijkt dat de strategische doelen niet worden bereikt, kunnen 
specifieke nadere afspraken worden gemaakt. Indien nodig kan, na voorafgaand overleg, het toepassen 
van instrumenten om te kunnen bijsturen worden overwogen. 
 
Hoofdstuk 4 Aanleg en beheer van waterstaatswerken 
 
Titel 4.1. Legger 
 
Algemeen 
In artikel 5.1 van de wet is bepaald dat de beheerder zorg draagt voor de vaststelling van een legger, 
waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten 
voldoen. In artikel 1.1 van de wet is bepaald welke beheersobjecten onder waterstaatswerken zijn 
begrepen. De wet vermeldt de basisgegevens die van de legger deel uitmaken. De ligging van de 
waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones worden aangegeven op 
overzichtskaarten. Onder beschermingszone verstaat artikel 1.1 van de wet: aan een waterstaatswerk 
grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden. 
 
In de wet is bepaald dat bij provinciale verordening ten aanzien van inhoud, vorm en periodieke 
herziening van de legger voor daarbij te onderscheiden categorieën van waterstaatswerken nadere 
voorschriften kunnen worden gegeven. In deze titel wordt dit onderwerp nader uitgewerkt. 
 
Artikel 4.1 Legger waterstaatswerken 
De beheerder draagt er zorg voor dat de gegevens in de legger actueel blijven. De legger voor de 
oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, primaire- en regionale waterkeringen of ondersteunende 
kunstwerken kunnen door de beheerder desgewenst bij een of meer afzonderlijke besluiten, in 
afzonderlijke documenten worden vastgesteld dan wel worden gecombineerd. 
 
De legger is van belang voor de toetsing van de waterstaatswerken aan de gestelde normen.  
Deze toetsing wordt mogelijk door de gegevens in de legger, waarin de vereiste toestand van de 
waterstaatswerken is aangegeven, te vergelijken met de feitelijke toestand van de waterstaatswerken. 
Daarnaast is de legger van belang voor de ruimtelijke reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen 
ingevolge de wet of de waterschapskeur (de werkingssfeer voor het vereiste van vergunningen of 
ontheffingen).  
 
De legger op grond van de wet moet worden onderscheiden van de legger als bedoeld in artikel 78 van 
de Waterschapswet. Desgewenst kunnen beide leggers in één document worden gecombineerd.  
 
Voor de vast te leggen gegevens in de legger van de regionale waterkering (en ondersteunende 
kunstwerken) zijn maatgevend de gestelde veiligheidsnorm, de technische leidraad en de 
voorschriften, bedoeld in artikel 2.2 van deze verordening. Met behulp van situatietekeningen en 
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dwarsprofielen wordt in de legger aangegeven wat de vereiste en te handhaven afmetingen van de 
(primaire en regionale) waterkering en de daaraan grenzende beschermingszones zijn.  
 
Voor de vast te leggen gegevens in de legger van de oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden 
zijn maatgevend de gestelde normen en de voorschriften, bedoeld in artikel 2.2 van deze verordening, 
met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht 
(het voorkomen en tegengaan van wateroverlast).  
Het opstellen van deze legger is mede van belang gelet op de uit het NBW voor de beheerder 
voortvloeiende verplichting om de regionale watersystemen te toetsen in samenhang met het GGOR. 
 
Met behulp van situatietekeningen en, waar mogelijk, overige gegevens met betrekking tot de 
bergings- en afvoercapaciteit, wordt in de legger aangegeven wat de vereiste en te handhaven 
afmetingen van de te onderscheiden oppervlaktewaterlichamen of categorieën van 
oppervlaktewaterlichamen en daaraan grenzende beschermingszones zijn. 
 
Voor wat betreft de watergangen die van belang zijn voor het watersysteem (de zogenaamde B-
watergangen) is het in de praktijk gebruikelijk om de leggerplicht via standaardprofielen vorm te 
geven.    
 
Artikel 4.1a Vrijstelling verplichtingen inhoud legger 
In artikel 5.1 van de wet is een vrijstellingsmogelijkheid ingebouwd. Van deze mogelijkheid is voor 
waterkeringen met de norm “handhaven huidig profiel” en C-watergangen gebruik gemaakt gelet op 
de aard en functie van deze waterstaatswerken die zich niet lenen voor het vastleggen van vorm, 
afmeting en constructie. Het vermelden van de ligging blijft wel verplicht in verband met het feit dat 
de legger de reikwijdte van de keur bepaalt. 
Wat betreft de bergingsgebieden blijkt het praktisch vrijwel onmogelijk te zijn om naast de ligging en 
de afmeting ook de vorm en constructie aan te geven. Er is derhalve ook voor bergingsgebieden 
gebruik gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid van artikel 5.1, derde lid van de wet voor vorm en 
constructie.  
 
Artikel 4.1b Tijdelijke vrijstelling leggerplicht waterkeringen 
Artikel 2.14 van de Invoeringswet Waterwet biedt de mogelijkheid om in de verordening te bepalen 
dat de legger voor een daarbij te bepalen termijn niet van toepassing is op daarbij aan te wijzen 
waterkeringen. In deze verordening is daarvan gebruik gemaakt in artikel 4.1b. In het eerste lid gaat 
het om de regionale waterkeringen met uitzondering van de waterkeringen die als “handhaven huidig 
profiel” zijn aangegeven op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaarten. Voor deze 
waterkeringen is uitstel van de leggerplicht verleend tot 1 januari 2011. De reden is dat het waterschap 
in 2009 een uitgebreide analyse uitvoert naar het functioneren van de watersystemen in zijn gebied en 
een besluit neemt over eventuele verbetermaatregelen. Voor zover dat besluit gevolgen heeft voor de 
legger voor de waterkeringen worden die in 2010 daarin verwerkt.  
In het tweede lid is uitstel verleend voor de primaire waterkering de Diefdijk tot uiterlijk 1 jaar na 
afronding van de dijkverbetering van de Diefdijk, met als uiterste datum 1 januari 2015. Deze 
tijdelijke vrijstelling is verleend, omdat het waterschap voor een omvangrijk deel van de Diefdijk 
momenteel een dijkverbetering voorbereidt. In dit artikellid is als uiterste datum 1 januari 2015 
opgenomen. Indien de dijkverbetering niet tijdig gereed is, geldt vanaf die datum de leggerplicht. 
 
Artikel 4.1c Procedure 
De gegevens in de legger zijn mede van belang voor de ruimtelijke reikwijdte van verbods- en 
beheerbepalingen ingevolge de wet of de waterschapskeur (de werkingssfeer voor het vereiste van 
vergunningen of ontheffingen). Omdat hieruit gevolgen kunnen voortvloeien voor belanghebbende 
eigenaren en gebruikers van onroerende zaken die nabij waterstaatswerken zin gelegen, ligt het in de 
rede dat bij de voorbereiding van de legger, de procedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht, wordt gevolgd. Deze procedure is echter alleen voorgeschreven voor de situatie dat 
de legger niet wordt gecombineerd met de onderhoudslegger, bedoeld in artikel 78 van de 
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Waterschapswet. Wanneer sprake is van een gecombineerde legger gelden de in artikel 79 van de 
Waterschapswet opgenomen bepalingen voor de totstandkoming van de onderhoudslegger. 
 
Titel 4.2 Peilbesluiten 
 
Algemeen 
Op grond van artikel 5.2 van de wet moeten bij of krachtens provinciale verordening de 
oppervlaktewaterlichamen worden aangewezen waarvoor de beheerder peilbesluiten dient vast te 
stellen. 
In deze titel is daarin voorzien. In het peilbesluit worden op een voor de beheerder bindende wijze 
waterstanden opgenomen of bandbreedten waarbinnen de waterstanden onder reguliere 
omstandigheden kunnen variëren. Een peilbesluit geeft aan de ingezetenen van het waterschap die 
verschillende belangen hebben (zoals droge voeten, natuur, landbouw, voorkomen zetting, droge 
kruipruimte) aan welk peil gehandhaafd zal worden. Een belanghebbende weet dan waar hij of zij het 
gebruik op kan instellen. 
 
De verplichting tot het vaststellen van een peilbesluit is in deze verordening opgelegd voor die 
oppervlaktewateren waar het waterschap onder normale omstandigheden de wateraanvoer en 
waterafvoer kan beheersen. De desbetreffende oppervlaktewateren (gebieden) zijn aangegeven op de 
als bijlage 2 bij deze verordening behorende kaart. Deze kaart kent een globale begrenzing. De exacte 
begrenzing zal door het waterschap bij de vaststelling van het peilbesluit worden bepaald. 
Als er geen peilbesluiten zijn voorgeschreven, kan het waterschap streefpeilen hanteren. 
 
Artikel 4.3 Inhoud peilbesluit 
In artikel 4.3 wordt aangegeven welke informatie het peilbesluit tenminste bevat. In verband met de 
wisselvalligheid van weeromstandigheden (nat of droog) hebben waterschappen behoefte aan een 
flexibel peilbeheer. Het tweede lid van artikel 5.2 van de wet voorziet er daarom in dat peilbesluiten 
door toepassing van bandbreedten flexibel kunnen zijn. In het peilbesluit kan zo nodig worden 
aangegeven welke peilen of bandbreedten in bepaalde delen van het jaar worden aangehouden. 
Het waterschap heeft de inspanningsverplichting om de in het peilbesluit aangegeven waterstanden te 
handhaven. De toelichting bij het peilbesluit dient op grond van onderdeel a van het tweede lid inzicht 
te geven in de verhouding tussen de gekozen oppervlaktewaterstanden ten opzichte van het optimale 
grond- en oppervlaktewaterregime. 
 
Artikel 4.5 Herziening 
Een peilbesluit dient tenminste eenmaal in de tien jaar te worden herzien. De termijn van tien jaar 
waarbinnen de herziening moet plaatsvinden, vangt aan op de datum waarop het peilbesluit is 
bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. Verlenging van deze 
termijn is voor ten hoogste vijf jaren mogelijk. 
 
Titel 4.3 Projectprocedure voor waterstaatswerken 
 
De wet geeft voor de aanleg, verlegging en versterking van primaire waterkeringen een specifieke 
coördinatieregeling, de projectprocedure voor waterstaatswerken genoemd. Daarmee worden de 
besluitvormingsprocedures bespoedigd en vereenvoudigd. De wet beperkt deze coördinatieregeling 
niet tot primaire waterkeringen maar geeft de provincies de mogelijkheid deze regeling ook open te 
stellen voor andere projecten. Het gaat om projecten die zodanig belangrijk zijn voor het goed 
functioneren van het watersysteem dat deze alleen kunnen worden gerealiseerd door het gebruiken van 
de projectprocedure. In titel 4.3 is aangegeven voor welke projecten de projectprocedure ook kan 
worden ingezet. Er is ten behoeve van de flexibiliteit van de besluitvorming voor gekozen de inzet van 
de projectprocedure neer te leggen bij gedeputeerde staten. Dat biedt het voordeel dat per project door 
het waterschap kan worden overwogen of de inzet van de projectprocedure voordelen oplevert. 
Daartoe kan het dagelijks bestuur van het waterschap een verzoek indienen. Ten behoeve van de 
transparantie is er voor gekozen om in de verordening de projecten te benoemen die onder de 
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projectprocedure kunnen worden gebracht. De projectprocedure heeft immers belangrijke gevolgen. Er 
komt een goedkeuringsprocedure en bij het vaststellen van de bijbehorende uitvoeringsbesluiten 
kunnen gedeputeerde staten, indien nodig, in de plaats treden van mede-overheden.  
 
Overigens is in de wet een nadere clausulering opgenomen. Alleen werken van bovenlokale betekenis 
die met spoed tot stand moeten worden gebracht kunnen door middel van de projectprocedure worden 
gerealiseerd. Gelet op deze clausule is in de verordening de mogelijkheid om gedeputeerde staten de 
projectprocedure van toepassing te laten verklaren beperkt tot regionale waterkeringen (zie bijlage 1) 
en waterbergingsgebieden. 
 
Hoofdstuk 5 Grondwater 
 
Algemeen 
In lijn met het uitgangspunt “decentraal wat kan, centraal wat moet” zijn in de wet de eigen 
verordenende bevoegdheden van provincie en waterschap niet verder ingeperkt dan nodig. Dit blijkt 
onder andere uit hoofdstuk 6 van de wet, waar ruimte wordt geboden aan provincie en waterschap om 
zelf in de benodigde regelgeving te voorzien. Alleen waar dat nodig is met het oog op internationale 
verplichtingen of bovenregionale belangen, zullen door het Rijk regels worden gesteld. Dit betekent 
dat, waar van rijkswege gestelde regels ontbreken, waterschappen en provincies bevoegd zijn om 
daarin zelf bij verordening te voorzien. 
 
De waterschappen zijn als watersysteembeheerder verantwoordelijk voor de regulering van de 
handelingen in het regionale watersysteem. De wet maakt hierop één uitzondering voor een drietal 
specifieke categorieën van grondwateronttrekkingen. Deze categorieën zijn opgenomen in artikel 6.4 
van de wet. Het betreft onttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening, 
bodemenergiesystemen en onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar ten behoeve van 
industriële toepassingen. Het infiltreren van water ten behoeve van voornoemde toepassingen valt ook 
onder het bevoegd gezag van gedeputeerde staten. Voor deze categorieën van onttrekkingen en 
infiltraties kunnen door de provincie bij of krachtens verordening regels worden gesteld. 
 
Grondwateronttrekkingen en infiltraties voor andere doeleinden kunnen worden gereguleerd door de 
waterschappen. De wet laat de waterschappen de mogelijkheid een verbodsstelsel te introduceren met 
de mogelijkheid van vergunningen, algemene regels en vrijstellingen. De provincie heeft de 
mogelijkheid de regulering hiervan te sturen via instructieregels bedoeld in artikel 3.11 van de wet. 
Van deze mogelijkheid is in deze verordening, met uitzondering van een instructiebepaling ten 
behoeve van het grondwaterregister en de onttrekkingen en infiltraties in de 
milieubeschermingsgebieden voor grondwater in de provincie Zuid-Holland, geen gebruik gemaakt. 
 
De waterschappen zijn derhalve bevoegd om zelf te bepalen welke onttrekkingen en infiltraties 
vergunningplichtig zijn. Uit artikel 6.11 van de wet volgt dat de keuze om voor een bepaalde 
handeling een vergunning te eisen er automatisch toe leidt dat die handeling onder het regime van de 
watervergunning komt te vallen. Op deze wijze is verzekerd dat er voor handelingen in een 
watersysteem altijd slechts één vergunning vereist is, de watervergunning. 
 
Artikel 5.1 Verstrekken gegevens 
De inrichting van het grondwaterregister is niet expliciet geregeld in de wet, maar er wordt naar 
verwezen in artikel 7.4, eerste lid, onder c van de wet. Dit houdt in dat de provincie bevoegd is daarin 
zelf bij of krachtens verordening te voorzien. Het grondwaterregister is gekoppeld aan de 
grondwaterheffing. Deze grondwaterheffing kan van toepassing zijn op onttrekkingen die onder het 
bevoegd gezag van provincie en waterschap vallen. Dit brengt met zich mee dat het 
grondwaterregister moet worden gevuld met gegevens die door de provincie en het waterschap 
afzonderlijk worden verkregen. Het beheer van het grondwaterregister is expliciet neergelegd bij de 
provincie conform bestuurlijke afspraken tussen het IPO en de Unie van Waterschappen.  
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In overleg tussen het IPO en de Unie van Waterschappen wordt gewerkt aan het opzetten van een 
landelijk register. Ook bij een landelijk register is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid voor het 
grondwaterregister bij gedeputeerde staten neer te leggen. De aangewezen bestuursorganen kunnen 
gezamenlijk besluiten een landelijk register in te richten en te vullen. 
 
Artikel 5.2 Melden, meten en registreren 
Eerste lid 
Het eerste lid bepaalt dat het algemeen bestuur de vrijstellingsmogelijkheid die artikel 6.11, vijfde lid, 
van het Waterbesluit biedt, niet kan toepassen voor onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 
m3 per jaar en voor tijdelijke onttrekkingen of infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3. Door 
middel van dit artikellid wordt de vrijstellingsmogelijkheid van het waterschap beperkt. 
Een registratieplicht voor alle onttrekkingen (inclusief de relatief kleine en nauwelijks fluctuerende 
onttrekkingen) is niet altijd noodzakelijk. Dit artikel geeft aan dat het waterschap onttrekkingen van 
minder dan 12.000 m3 van de registratieplicht kan uitzonderen.  
 
Het dagelijks bestuur van het waterschap verstrekt onder andere de gegevens die op grond van artikel 
6.11 van het Waterbesluit worden verkregen aan gedeputeerde staten. Artikel 6.11, eerste lid, van het 
Waterbesluit bepaalt dat degene die grondwater onttrekt of water infiltreert, waarvoor geen 
vergunning is vereist krachtens artikel 6.4 van de wet of een verordening van het waterschap, dit bij 
het bevoegd gezag meldt. De gegevens die bij een dergelijke melding moeten worden verstrekt zijn 
opgenomen in de artikelen 6.24 en 6.25 van de Waterregeling. 
 
Deze instructiebepaling hangt samen met het grondwaterregister (artikel 5.1) en is opgenomen 
vanwege het grote provinciale belang bij registratie. Een betrouwbaar grondwaterregister is belangrijk, 
zowel voor beleidsinhoudelijke beslissingen door provincie en waterschap (zoals belangenafweging 
bij vergunningen) als voor de provinciale grondwaterheffing. Een betrouwbaar register heeft met name 
waarde indien de grondwateronttrekkingen waarvoor de provincie en die waarvoor de waterschappen 
bevoegd zijn onder de registratieplicht vallen. Hierdoor ontstaat er een dekkend beeld van de 
belangrijkste grondwateronttrekkingen.  
 
Tweede lid 
In het licht van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en in verband met de bijzondere bodemstructuur 
in deze provincie acht de provincie Zuid-Holland het noodzakelijk rond winningen ten behoeve van de 
openbare drinkwatervoorzieningen een beschermingszone in te stellen. In de Provinciale 
milieuverordening Zuid-Holland zijn gebieden aangewezen waarvoor regels zijn gesteld ter 
bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning (de milieubeschermingsgebieden 
voor grondwater). In Zuid-Holland wil men ter bescherming van de openbare drinkwatervoorziening 
een dekkend beeld van de aanwezige grondwateronttrekkingen en infiltraties. Reden waarom in het 
derde lid bij dit artikel is bepaald dat in de milieubeschermingsgebieden alle onttrekkingen en 
infiltraties moeten worden geregistreerd. 
 
Artikel 5.3 Vergunningplicht 
De permanente onttrekkingen of infiltraties in de Zuid-Hollandse milieubeschermingsgebieden voor 
grondwater dient het waterschap in de keur te reguleren via een verbodsstelsel met de mogelijkheid 
van een vergunning.  
Een vergunningplicht stelt het waterschap in staat om een afweging te maken en bepaalde regels te 
stellen. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde onttrekkingen toe te staan en andere onttrekkingen te 
weigeren. Zo kan in combinatie met een registratieplicht het overzicht worden behouden en kunnen 
beperkingen worden opgelegd en kan “wildgroei” worden voorkomen.  
 
Hoofstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 6.1a Overgangsrecht 



144

Op grond van dit artikel blijven besluiten die zijn gebaseerd op de in artikel 6.1 genoemde 
verordeningen van kracht. 
 
Artikel 6.2 Aanbrengen doorlopende nummering, aanpassing aanhalingen 
 
Door middel van de Invoeringswet Waterwet is een groot aantal wijzigingen aangebracht in de 
Waterwet. In verband daarmee zullen de artikelen van de Waterwet hernummerd worden. Ook wat 
betreft het Waterbesluit en de Waterregeling zal er naar verwachting nog een hernummering van 
artikelen plaatsvinden. Het is wenselijk dat de in deze verordening voorkomende aanhalingen van 
artikelen van de Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling met de nieuwe nummering in 
overeenstemming worden gebracht. Dit artikel voorziet er in dat gedeputeerde staten de desbetreffende 
aanhalingen aanpassen voor plaatsing van de verordening in het Provinciaal Blad.  
Omdat gedurende de besluitvormingsprocedure een enkel artikel kan worden ingevoegd dan wel 
vervallen kan zijn, voorziet dit artikel er op overeenkomstige wijze in dat de in het Provinciaal Blad te 
plaatsen tekst van de verordening een doorlopende nummering krijgt. 
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Bijlage 7 
 
Wijziging Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008 
 
Nota van toelichting  
 
Algemeen 

Met deze wijziging wordt het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008 (verder: 
reglement) op het onderdeel toezicht (hoofdstuk 4) aangepast aan het gewijzigde 
toezichtinstrumentarium, zoals vastgelegd in de nieuwe Waterwet en de in verband daarmee 
gewijzigde Waterschapswet. Met de aanpassing van het toezichtinstrumentarium heeft de wetgever 
aangeknoopt bij de in april 2005 uitgebrachte notitie van het IPO en de Unie van Waterschappen 
getiteld ‘Afstemmen van taken in het regionaal waterbeheer’. In die notitie hebben beide organisaties 
hun gemeenschappelijke toekomstvisie op de samenwerking en onderlinge verhoudingen van 
provincies en waterschappen verwoord.   
 
Kenmerkend voor het toezicht in het hedendaagse waterbeheer is dat de provincie zich richt op de 
verwezenlijking van de strategische doelstellingen van het waterbeheer. De provincie vervult hierbij 
de rol van regisseur van het water- en omgevingsbeleid. Daarbij past een meer proactief 
instrumentarium dat is gericht op de operationalisering van het water- en omgevingsbeleid. Het accent 
ligt daarbij op proactieve sturing. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen toezicht in de 
beleidscyclus door middel van algemene voortgangsrapportages (zie artikel 3.4 van de 
Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009) en toezicht op de uitvoering. 
 
Wat betreft het toezicht op de uitvoering door de waterschappen wordt met de inwerkingtreding van 
de Waterwet wijziging gebracht in het beschikbare instrumentarium. De generieke instrumenten 
(schorsing, vernietiging en indeplaatstreding) zijn gebleven. De mogelijkheid om goedkeuring van 
individuele besluiten voor te schrijven is komen te vervallen. Dat betreft besluiten die betrekking 
hebben op de regeling van de waterbeheersing en besluiten tot aanleg en verbetering van 
waterstaatswerken (artikel 148 Waterschapswet). Ook de mogelijkheid tot het instellen van 
administratief beroep bij gedeputeerde staten tegen een aantal besluiten (artikel 153 Waterschapswet) 
is komen te vervallen. Nieuw is het in de Waterwet (artikel 3.12) opgenomen algemene 
aanwijzingsinstrument dat zowel reactief als proactief kan worden ingezet. Gedeputeerde staten 
kunnen op basis van dat artikel een aanwijzing geven omtrent de uitoefening van taken of 
bevoegdheden door waterschappen, indien een samenhangend en doelmatig regionaal waterbeheer dat 
vordert. 
 
Met deze reglementswijzing wordt tevens een onvolkomenheid hersteld (zie onderdeel A).  
 
Artikel 6 van de Waterschapswet maakt het mogelijk bij een interprovinciaal waterschap bij reglement 
te bepalen dat reglementswijzigingen van beperkte strekking kunnen worden opgedragen aan één van 
de provinciale staten. Artikel 24 van het reglement voorziet daarin. Op grond van dat artikel zijn 
provinciale staten van Utrecht afzonderlijk bevoegd tot wijziging van het reglement, tenzij het een 
wijziging is betreffende de taken of het gebied van het waterschap. Die uitzondering doet zich bij deze 
reglementswijziging niet voor. Dit besluit behoeft derhalve niet mede te worden vastgesteld door 
provinciale staten van Zuid-Holland. 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel I, onderdeel A (artikel 8; benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels) 
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Bij de vaststelling van het reglement hebben provinciale staten bij amendement artikel 7 in die zin 
gewijzigd dat aan de categorie natuurterreinen twee in plaats van één zetel zijn toegekend en aan de 
categorie bedrijven twee in plaats van drie zetels. In samenhang daarmee had het aantal door de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland te benoemen vertegenwoordigers in 
artikel 8 ook gewijzigd moeten worden van drie naar twee. Dat wordt thans hersteld.   
 

Artikel I, onderdeel B (artikel 21; toezichtsbevoegdheid) 
 
Artikel 21 is gedeeltelijk komen te vervallen. Vervallen zijn de toezichtsverdeling voor de behandeling 
van administratieve beroepen, dit vanwege het vervallen van artikel 153 Waterschapswet, alsmede de 
toezichtsverdeling voor de goedkeuring door gedeputeerde staten van beheerplannen, dit vanwege het 
vervallen van de Wet op de waterhuishouding. 
De goedkeuring van het beheerplan is thans geregeld in artikel 3.3 van de Waterverordening 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. 
 
Artikel I, onderdeel C (artikel 22; goedkeuring peilbesluiten) 
 
Artikel 22 is komen te vervallen vanwege het vervallen van de goedkeuringsmogelijkheid van 
peilbesluiten (artikel 148 Waterschapswet). 
 
Artikel I, onderdeel D (artikel 23; toezending besluiten) 
 
Met het oog op een mogelijke (proactieve) toepassing van het aanwijzingsinstrument is de 
toezendingsplicht uitgebreid met de in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid genoemde 
besluiten of het ontwerp daarvan. De toezendingsplicht bestond al voor de in het eerste lid, onderdeel 
b, genoemde besluiten. 
Toezending van de ontwerpkeur (eerste lid, onderdeel a) wordt van belang geacht, omdat de keur een 
belangrijk instrument is voor de uitvoering van het waterbeleid en de uitvoering van het 
grondwaterbeleid door provincie en waterschap op elkaar moet zijn afgestemd. In artikel 80, tweede 
lid, van de Waterschapswet is al geregeld dat de vastgestelde keur of een wijziging daarvan wordt 
toegezonden aan gedeputeerde staten. 
In het tweede lid is het calamiteitenplan en het ontwerp ervan opgenomen vanwege het belang van dit 
plan gelet op de grote gevolgen die situaties van gevaar in de sfeer van de waterstaatszorg kunnen 
hebben en vanwege het belang van afstemming van dit plan op soortgelijke plannen van andere 
overheden. Thans is de toezending geregeld in artikel 69 van de Waterstaatswet 1900. Dit artikel is 
vervallen. 
 
De toezending van het peilbesluit en het ontwerp daarvan is geregeld in de artikelen 4.6 en 4.7 van de 
Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009.  
 
Artikel II 

Het is de bedoeling dat alle centrale regelgeving (Waterwet, Invoeringswet Waterwet en Waterbesluit) 
en alle decentrale regelgeving (provinciale waterverordeningen, wijzigingen waterschapsreglementen 
en keuren van waterschappen) vanwege de onderlinge samenhang eind 2009 gelijktijdig in werking 
treden. In verband hiermee is bepaald dat dit besluit in werking treedt op het tijdstip waarop de 
Waterwet in werking treedt. 
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Bijlage 8 
 

Toelichting wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht 2008  

Algemeen 
In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Waterwet eind 2009 is het nodig het reglement van 
bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) te wijzigen. Het reglement van 
AGV kan door provinciale staten van Noord-Holland en van Utrecht gezamenlijk worden gewijzigd 
op grond van artikel 24 van dit reglement. Het gaat namelijk om wijzigingen van beperkte strekking.  
Op grond van artikel 6 van de Waterschapswet is het mogelijk dat de voorbereiding van het 
wijzigingsbesluit wordt opgedragen aan één van de betrokken colleges van gedeputeerde staten. Door 
gedeputeerde staten van Utrecht en van Noord-Holland is besloten de voorbereiding van het 
wijzigingsbesluit op te dragen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland.  
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel I 
A
Op grond van artikel 5, vierde lid, van het reglement heeft het waterschap de zorg voor de vaarwegen 
die zijn aangegeven op de bij het reglement behorende gebiedskaart. Onlangs is gebleken dat enkele 
vaarwegen in het gebied van de Vinkeveense plassen, te weten de Gemeenlandsvaart, het oostelijke 
deel van de Winkel, een deel van de Middenwetering en de Geuzensloot-binnen, ten onrechte niet zijn 
aangegeven op bedoelde gebiedskaart. Deze geldt vanaf de datum van inwerkingtreding van het 
reglement, te weten 31 maart 2008. Op de daarvoor geldende kaart, de kaart die behoort bij een 
reglementswijziging die op 1 januari 2001 in werking is getreden, waren genoemde vaarwegen wel 
aangegeven.  Deze fout wordt hersteld door hernieuwde vaststelling van de gebiedskaart en door aan 
deze bepaling terugwerkende kracht te verlenen tot en met 31 maart 2008 (zie artikel II).  
 
B
De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Daarom moet de 
verwijzing naar artikel 15a, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren worden 
vervangen door een verwijzing naar het desbetreffende artikel in de Waterwet, namelijk artikel 3.4.  
 
C
Artikel 20, derde lid, gaat over artikel 153 van de Waterschapswet, waarin het administratieve beroep 
is geregeld. Artikel 153 van de Waterschapswet komt echter te vervallen via de Invoeringswet 
Waterwet, waardoor het administratieve beroep gaat verdwijnen en dit ook geen regeling meer behoeft 
in het reglement van bestuur.  
 
D
Via de Invoeringswet bij de Waterwet wordt de Waterschapswet gewijzigd. Een van de wijzigingen is 
dat niet langer bij reglement kan worden bepaald dat gedeputeerde staten peilbesluiten van 
waterschappen moeten goedkeuren. Daardoor kan artikel 21 van het reglement komen te vervallen.  
 
E
Via de Invoeringswet van de Waterwet is de mogelijke goedkeuring van peilbesluiten door 
gedeputeerde staten geschrapt. Daarnaast zijn er allerlei nieuwe instrumenten met de Waterwet 
gekomen, waarmee de provincie haar toezichtsrol in kan vullen. Om deze toezichtsrol goed te kunnen 
vervullen worden in het reglement aan artikel 22 drie onderdelen toegevoegd. In dit artikel wordt 
opgenomen dat het dagelijks bestuur het ontwerppeilbesluit stuurt aan gedeputeerde staten. Hiermee 
blijven gedeputeerde staten op de hoogte van de in voorbereiding zijnde peilbesluiten bij het 
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waterschap. Voorts is in dit artikel geregeld dat het dagelijkse bestuur aan gedeputeerde staten de 
ontwerpbesluiten tot vaststelling van een verordening op grond van artikel 78 van de Waterschapswet 
zendt, waarin regels zijn opgenomen ten aanzien van grondwateronttrekkingen en –infiltraties. 
Hiermee worden gedeputeerde staten tijdig op de hoogte gesteld van de voorgenomen regels van het 
waterschap ten aanzien van grondwateronttrekkingen en -infiltraties. Verder is het calamiteitenplan en 
het ontwerp ervan opgenomen vanwege het belang van dit plan gelet op de grote gevolgen die situaties 
van gevaar in de sfeer van de waterstaatszorg kunnen hebben en vanwege het belang van afstemming 
van dit plan op soortgelijke plannen van andere overheden. Thans is de toezending geregeld in artikel 
69 van de Waterstaatswet 1900. Dit artikel is komen te vervallen. 
 
Waar nodig kan gedeputeerde staten, doordat zij tijdig op de hoogte is van ontwerpbesluiten, 
vervolgens eventueel gebruikmaken van het nieuwe (pro-actieve) aanwijzingsinstrument uit de 
Waterwet. 
 
In het tweede lid van artikel 22 wordt nu geregeld dat de besluiten tot het vaststellen, wijzigen en 
intrekken van een legger, besluiten tot het aangaan, wijzigen of ontbinden van belangrijke  
overeenkomsten betreffende de waterstaat en de ontwerppeilbesluiten worden toegestuurd aan 
gedeputeerde staten van de provincie waar de legger, de overeenkomst of het peilbesluit betrekking op 
heeft.  
 
Artikel II 
Het is de bedoeling dat alle centrale regelgeving (Waterwet, Invoeringswet Waterwet, Waterbesluit en 
Waterregeling) en alle decentrale regelgeving (provinciale waterverordeningen, wijzigingen 
waterschapsreglementen en keuren van waterschappen) vanwege de onderlinge samenhang eind 2009 
gelijktijdig in werking treden. In verband hiermee is bepaald dat dit besluit in werking treedt op het 
tijdstip waarop de Waterwet in werking treedt. 
Omdat het bij onderdeel A van artikel I gaat om een correctie van een fout in de gebiedskaart die geldt 
vanaf 31 maart 2008 is aan die bepaling terugwerkende kracht verleend tot en met die datum. 
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Bijlage 9 
 
Wijziging Reglement waterschap Vallei en Eem 
 
Toelichting 
 
1 Algemeen 
 
Met deze wijziging wordt het Reglement voor het waterschap Vallei en Eem aangepast aan de 
Waterwet. De Waterwet zorgt voor een wijziging in het toezicht. 
 
2 De Waterwet 
 
Met de Waterwet, die naar verwachting 22 december 2009 in werking treedt, wordt onder andere het 
toezichtinstrumentarium herijkt. De Waterwet biedt de provincie de bevoegdheid om het waterschap 
algemene instructies te geven, onder andere met betrekking tot de voorbereiding, vaststelling, 
wijziging en inhoud van door besturen van waterschappen vast te stellen plannen en besluiten. Deze 
instructies kunnen worden gegeven met het oog op een samenhangend en doelmatig en regionaal 
waterbeheer. Daarnaast biedt de Waterwet de provincie de mogelijkheid het waterschap aanwijzingen 
te geven omtrent de uitoefening van taken en bevoegdheden. Het geven van algemene instructies is in 
de Waterverordening voor het waterschap vormgegeven. 
 
Met de Waterwet worden ook hoofdstuk XIX van de Waterschapswet (het hoofdstuk over 
goedkeuring) en artikel 153 over administratief beroep geschrapt. Dit betekent dat besluiten van het 
waterschap niet langer via het reglement aan goedkeuring kunnen worden gebonden (zoals 
peilbesluiten) en dat besluiten niet meer gebonden zijn aan administratief beroep. 
 
Voornoemde wijzigingen hebben tot gevolg dat de toezichtrelatie provincie – waterschap wijzigt. Met 
de inwerkingtreding van de Waterwet wordt er, gelet op de wijziging van de toezichtinstrumenten, een 
andere rol van de provincies verwacht als het gaat om het toezicht op de waterschappen. Van de 
provincies in hun rol als toezichthouder wordt – nog meer dan in de bestaande waterbeheerswetten het 
geval is – een proactieve opstelling verwacht. Kenmerkend voor het toezicht in het hedendaagse 
waterbeheer is dat overheden zich richten op de verwezenlijking van de strategische doelen van het 
waterbeheer. Daarbij past ook een meer proactief instrumentarium dat is gericht op de 
operationalisering van het nationale en regionale waterbeleid. Het accent in de Waterwet ligt daarbij 
op de proactieve sturing door middel van algemene instructies, aanwijzingen en de mogelijke inzet 
van de projectenprocedure. 
 
Op grond van de Waterwet kunnen provincies een aanwijzing geven omtrent de taken en 
bevoegdheden van het waterschap (eventueel gevolgd door indeplaatstreding). Tot slot beschikt de 
provincie nog over de generieke toezichtinstrumenten schorsing, vernietiging en taakverwaarlozing. 
 
In verband met de hiervoor genoemde wijzigingen is bezien of een aanvullende regeling in het 
reglement noodzakelijk is. Voor een aantal besluiten kan overwogen worden om de proactieve of 
reactieve aanwijzing, de schorsing en de vernietiging of de indeplaatstreding in te zetten. Om, indien 
nodig, tijdig te kunnen overwegen of dergelijke instrumenten noodzakelijk zijn, kan een 
meldingsplicht in het reglement worden opgenomen. Ten behoeve van de proactieve aanwijzing wordt 
er een meldingsplicht voor ontwerpbesluiten geïntroduceerd. Zie voor de uitwerking onderdeel C. 
 
3 Artikelsgewijze toelichting 
 
ARTIKEL I  
 
Onderdeel A 
Dit betreft een wetstechnische aanpassing. 
 
Onderdeel B 
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Met het vervallen van hoofdstuk XIX van de Waterschapswet dienen deze artikelen te vervallen. Dit 
betreft een wetstechnische aanpassing. 
 

Onderdeel C 
Naast de besluiten die op basis van het huidige reglement en wat betreft de keur reeds op basis van 
artikel 80, tweede lid Waterschapswet werden toegezonden, wordt hier de meldingsplicht 
geïntroduceerd voor de (ontwerp)besluiten met betrekking tot de keuren, de calamiteitenplannen en de 
peilbesluiten. Dit zijn naast het beheerplan van het waterschap, de belangrijkste instrumenten waarmee 
het waterschap zijn beleid realiseert. Het peilbesluit viel in het verleden onder de goedkeuring, de 
keuren waren aan administratief beroep onderhevig en de calamiteitenplannen werden op basis van de 
Waterstaatswet 1900 aan gedeputeerde staten gemeld. Ook is er een meldingsplicht geschrapt omdat 
die minder goed past bij de provinciale rol om op hoofdlijnen te sturen en voor een deel wordt gedekt 
door de rapportageverplichtingen voor de toetsing van de watersystemen (inclusief de regionale 
waterkeringen) in de waterverordeningen. Dit betreffen de besluiten tot aanleg en verbetering van 
waterstaatswerken waarvan in betekenende mate een wijziging van de waterstaatkundige toestand te 
verwachten is. 
 
In de waterverordening wordt geregeld dat het toezicht op de meer gebiedsgebonden besluiten wordt 
uitgeoefend door de provincie op wiens gebied het besluit in hoofdzaak betrekking heeft. Artikel 24, 
tweede lid sluit hier bij aan. Wat betreft besluiten met betrekking tot de calamiteitenplannen, keuren 
en rechtspersonen volgt uit de combinatie van artikel 3.12 Waterwet en artikel 20 van dit reglement 
dat het toezicht wordt uitgeoefend door de provincies Gelderland en Utrecht.  
 
ARTIKEL II 
 
Het is de bedoeling dat alle centrale regelgeving (Waterwet, Invoeringswet Waterwet en Waterbesluit) 
en alle decentrale regelgeving (provinciale waterverordeningen, wijziging waterschapsreglementen en 
keuren van waterschappen) vanwege de onderlinge samenhang eind 2009 gelijktijdig in werking 
treden. Dit is het beste te realiseren door gedeputeerde staten de bevoegdheid te geven om het tijdstip 
van inwerkingtreding van dit besluit te bepalen. In dit artikel is daarin voorzien. 
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Bijlage 10 
 

Commentaarnota inzake de zienswijzen m.b.t. het ontwerp van de Waterverordening provincie 
Utrecht 2009 
 
1 Inleiding 
 
Het ontwerp van de Waterverordening provincie Utrecht 2009 heeft gedurende de periode van 17 april 
tot en met 28 mei 2009 ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van terinzagelegging konden 
belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. 
Van deze mogelijkheid hebben één persoon en één organisatie gebruik gemaakt. Dat zijn: 
1. Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht, Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht (brief van 26 mei 

2009) 
2. C. Floor, Universiteitsweg 11, 3732 HX De Bilt (brief van 28 mei 2009) 
 
De onder 2 genoemde zienswijze bevat geen inhoudelijke reactie, maar een verzoek om uitstel ten 
behoeve van een nadere oriëntatie. Binnen de hiervoor gegeven termijn van 10 dagen is geen 
inhoudelijke onderbouwing ontvangen. Deze zienswijze is derhalve buiten behandeling gebleven.  
Wat betreft de onder 1 genoemde zienswijze wordt per onderdeel een reactie gegeven en wordt 
aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot wijziging van het ontwerpbesluit. 
 
2 Commentaar per zienswijze 

2.1.  Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht 
 
Samenvatting zienswijze 
1. Gemist wordt een bepaling waarin de provincie uiting geeft aan haar verantwoordelijkheid voor 

het realiseren van een samenhangend en doelmatig waterbeheer in haar gebied. 
2. Er wordt op aangedrongen dat een artikel wordt toegevoegd met nadere bepalingen over het 

opstellen van waterakkoorden op die plekken waar dat uit een oogpunt van waterkwaliteit en 
wateraan- en -afvoer gewenst is. In de verordening voor HDSR wordt deze mogelijkheid 
nadrukkelijk genoemd. 

 
Onderdeel 1

Commentaar 
De verantwoordelijkheid van de provincie voor de bestuurlijke organisatie van de waterschappen en 
het regionale waterbeleid is vastgelegd in de Waterschapswet en de nieuwe Waterwet. Hierbij kan in 
het bijzonder gewezen worden op artikel 4.4. van de Waterwet. In dit artikel is bepaald dat provinciale 
staten in een of meer regionale waterplannen de hoofdlijnen vastleggen van het in de provincie te 
voeren waterbeleid en wat die hoofdlijnen in ieder geval omvatten. Een bepaling in deze verordening 
zoals gevraagd is derhalve overbodig. 
 
Conclusie 
Geen aanpassing 
 
Onderdeel 2

Commentaar 
De nieuwe Waterwet biedt niet zoals de geldende Wet op de waterhuishouding de mogelijkheid om bij 
provinciale verordening de gevallen aan te wijzen waarin waterakkoorden moeten worden vastgesteld. 
Daarom is het desbetreffende artikel 18, eerste lid, van de Verordening waterhuishouding De Stichtse 
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Rijnlanden 2002 niet overgenomen in het ontwerp van de Waterverordening De Stichtse Rijnlanden 
2009.  
 
Conclusie 
Geen aanpassing 
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Bijlage 11 
 

Commentaarnota inzake de zienswijzen m.b.t. het ontwerp van de Waterverordening 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 
 
1 Inleiding 
 
Het ontwerp van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 heeft 
gedurende de periode van 17 april tot en met 28 mei 2009 ter inzage gelegen. Gedurende de termijn 
van terinzagelegging konden belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren 
brengen. 
Van deze mogelijkheid hebben één persoon en twee organisaties gebruik gemaakt. Dat zijn: 
1. Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 

3990 GJ Houten (brief van 25 mei 2009) 
2. Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht, Emmalaan 41, 3581 HP Utrecht (brief van 26 mei 

2009) 
3. C.Floor, Universiteitsweg 11, 3732 HX De Bilt (brief van 28 mei 2009) 
 
De onder 3 genoemde zienswijze bevat geen inhoudelijke reactie, maar een verzoek om uitstel ten 
behoeve van een nadere oriëntatie. Binnen de hiervoor gegeven termijn van 10 dagen is geen 
inhoudelijke onderbouwing ontvangen. Deze zienswijze kan derhalve buiten behandeling blijven.  
Wat betreft de andere zienswijzen wordt per onderdeel een reactie gegeven en wordt aangegeven of de 
zienswijze heeft geleid tot wijziging van het ontwerpbesluit. 
 

2 Commentaar per zienswijze 

2.1 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
 
Samenvatting zienswijze 
1. Verzocht wordt aan art. 2.5, lid 3, ‘uiterwaarden’ toe te voegen. Uiterwaarden hebben de functie 

om rivierwater te bergen en af te voeren. Het is vanzelfsprekend dat hiervoor geen norm kan 
gelden. 

2. Verzocht wordt de kaart op bijlage 1 aan te passen. In afwijking van de geldende kaart die behoort 
bij de Verordening waterkering West-Nederland zijn de kaden langs de Singels in de gemeente 
Woerden opgenomen als regionale waterkering. Tot nu toe zijn deze niet als een regionale 
waterkering beschouwd en ook niet als zodanig door HDSR beheerd. Er wordt vanuit gegaan dat 
het hier om een vergissing gaat. 

 
Onderdeel 1

Commentaar 
Op grond van artikel 2.8 van de Waterwet moeten bij provinciale verordening normen waterkwantiteit 
worden gesteld met betrekking tot de daarbij aan te wijzen gebieden. Die normen gelden uiteraard niet 
voor het in die gebieden gelegen watersystemen. Om iedere discussie daarover uit te sluiten is dat in  
de toelichting op dat artikel (zie punt 6 van de toelichting op het eerste, tweede en derde lid) 
aangegeven. Daarbij is tevens aangegeven dat dat ook geldt voor buitendijks gelegen, tot het 
hoofdwatersysteem behorend gebied.  
 
Conclusie 
Geen aanpassing.  
 
Onderdeel 2
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Commentaar 
De kaden langs de Singels zijn inderdaad ten onrechte opgenomen op de kaart in bijlage 1. Deze 
vergissing is hersteld. 
 
Conclusie 
De in bijlage 1 bij de ontwerpwaterverordening opgenomen kaart is aangepast.  
 

2.2  Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht 
 
Samenvatting zienswijze 
Artikel 2.5 Normen waterkwantiteit 
1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn ingericht 

gelden geen normen voor de NBW-gebieden of gebieden die voorlopig zijn aangewezen, de 
Natura 2000-gebieden en de bestaande natuurgebieden uit het Streekplan. Zo wordt wel erg 
gemakkelijk voorbijgegaan aan de vaak ontoereikende kwaliteit van het te bergen water. Gevraagd 
wordt op dit punt aanvullende bepalingen op te nemen om de kwetsbare natuur veilig te stellen. 

2. In de toelichting (p.13) komt naar voren dat er 5 risicoklassen worden onderscheiden, maar er 
worden er slechts 3 genoemd. De vraag is dus waar die andere categorieën gelden en welk risico 
daar als acceptabel gezien wordt. 

3. Bij stedelijke uitbreiding (toelichting p.13) wordt aangegeven dat de norm automatisch opschuift 
vanaf het moment dat het besluit van de gemeenteraad om de grens van de bebouwde kom te 
wijzigen onherroepelijk is. Dat is niet terecht. Uit oogpunt vaneen robuust klimaatbestendig en 
duurzaam waterbeheer is het ongewenst dat in buitendijksgebied of in diepliggende polders de 
risiconormen voor overstromingen gekoppeld zijn aan bebouwd gebied. In de normen behoren de 
bij de lage ligging passende hogere risico’s tot uitdrukking te blijven komen, zoals past bij het 
principe van de lagenbenadering. 

4. Uitgangspunt voor de verordening is de in het NBW-actueel beschreven situatie volgens het 
midden-scenario 2050 voor klimaatontwikkeling van het KNMI. Wij vragen ons af of dat niet bij 
voorbaat achterhaald is, aangezien het KNMI ondertussen zelf uitgaat van het extreme scenario als 
meest waarschijnlijke ontwikkeling. 

Artikel 4.1 Legger waterstaatswerken 
5. Toelichting p.17: Hier wordt (naast de legger van de waterkeringen) alleen gesproken overde 

legger van de oppervlaktewaterlichamen (zie vergelijkbare punt bij artikel 4.4 aanwijzing 
gebieden peilbesluiten). Het is vreemd dat alleen in deze waterlichamen leggers en peilbesluiten 
moeten worden opgesteld. Of moeten dit los worden zien van de in de KRW gebruikte 
terminologie en worden ook gewoon de kleine wateren en tussenliggende gebieden bedoeld? 

6. In de verordening is nergens een artikel te vinden over de op te stellen keur en wat daarin geregeld 
moet worden. Alleen in de toelichting bij de legger komt het begrip even naar voren. Overigens 
blijft in de toelichting ook onduidelijk of de keur gekoppeld is aan de legger van de 
waterstaatswerken (komt voort uit de Waterwet) of die van de onderhoudswerken (komt voort uit 
de Waterschapswet) of beide. Wij vragen hierover meer toelichting en een verwijzing naar de plek 
waar de keur als instrument beschreven wordt. Of is het een vergissing en hoort de keur gewoon in 
de provinciale Waterverordening een plek te krijgen? 

Artikel 4.5 inhoud peilbesluit 
7. Op p.19 wordt vermeld dat in de toelichting bij het peilbesluit inzicht moet worden gegeven in de 

verhouding tussen de gekozen oppervlaktewaterstanden t.o.v. het optimale grond- en 
oppervlaktewaterregime. Wordt met gekozen oppervlaktewaterstanden GGOR bedoeld? In dat 
geval dient niet ‘gekozen’ maar ‘gewenst’ als begrip te worden gehantereerd. 

Artikel 5.2 registratieplicht 
8. De grens voor de registratieplicht van grondwateronttrekkingen waarvoor het waterschap 

verantwoordelijk is, wordt gesteld op 12.000 m3 pj, bij tijdelijke onttrekkingen12.000 m3 in 
totaliteit. Daaronder kan het waterschap zelf bepalen waarvoor registratie verplicht is. Wij vragen 
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ons af of die grens is ingegeven puur vanwege de wens zo min mogelijk administratie bij te 
houden of ligt er ook een risico-inschatting aan ten grondslag? Het wordt wenselijk geacht zeker 
in verdrogingsgevoelige gebieden ook kleinere onttrekkingen te laten registreren. Indiener pleit er 
voor hiervoor in de verordening criteria op te nemen. 

 
9. Indiener vraagt de opmerkingen, vragen en aanbevelingen in de definitieve verordeningen te 

verwerken. Hij rekent erop dat dit waar relevant ook in de waterverordeningen voor de andere 
Utrechte waterschappen zijn doorwerking krijgt. 

 
Onderdeel 1

Commentaar 
Wij erkennen het probleem dat het in natuurgebieden te bergen water niet overal de vereiste kwaliteit 
heeft. De oplossing van dit probleem geschiedt evenwel niet via de normering waterkwantiteit, maar 
via het planvormingsspoor (zie hoofdstuk 11 van het ontwerp van het Provinciaal Waterplan 2010-
2015 en ). Overeenkomstig het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn geen normen 
opgenomen voor natuurgebieden. Zoals in de toelichting op artikel 2.5 is gesteld (zie punt 6 van de 
toelichting op het eerste, tweede en derde lid) laat dit de ruimte om voor de Natura 2000-gebieden 
beheerplannen vast te stellen, waarbij voor elk van die gebieden maatwerk kan worden geleverd. Die 
maatregelen kunnen mede waterhuishoudkundige maatregelen met de daarbij behorende 
waterkwaliteitsaspecten bevatten. 
 
Conclusie 
Geen aanpassing.  
 
Onderdeel 2

Commentaar 
In de toelichting op het eerste, tweede en derde lid worden 2 risicoklassen onderscheiden voor het 
gebied binnen en bebouwde kom, en 3 risicoklassen voor het gebied buiten de bebouwde kom. Dat 
zijn in totaal derhalve 5 risicoklassen. 
 
Conclusie 
Geen aanpassing.  
 
Onderdeel 3

Commentaar 
Via het ruimtelijke ordeningsspoor wordt bepaald waar stedelijke uitbreidingen worden gerealiseerd. 
Bij de besluitvorming daarover worden met behulp van het instrument watertoets tevens de 
wateraspecten en het daarvoor geformuleerde beleid betrokken. In dat verband en bij de inrichting van 
het stedelijk gebied speelt een doelstelling als een robuust, klimaatbestendig en duurzaam waterbeheer 
een rol. Derhalve niet bij de normering waterkwantiteit. 
In het geval er feitelijk sprake is van een stedelijke uitbreiding en derhalve van een permanente 
wijziging van het landgebruik moet in het kader van de normering kenbaar en eenduidig worden 
vastgelegd wanneer de gebiedsnorm verschuift naar de hoogste norm, de ‘bebouwingsnorm’ van 1/100 
per jaar. Hierbij is om praktische redenen gekozen voor de grens van de bebouwde kom. De normering 
is hierbij volgend De genoemde doelstelling is hierbij dan ook niet relevant. 
 
Conclusie 
Geen aanpassing. 
 
Onderdeel 4
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Commentaar 
In artikel 1, lid 2, onder a, van het NBW-Actueel is uitdrukkelijk gesteld dat voor reeds berekende 
wateropgaven de NBW-partijen vasthouden aan het uitgangspunt van het ‘midden klimaatscenario 
2050’ daterende uit 2000, hetgeen qua opgave overeenkomt met het KNMI’06 klimaatscenario.Om 
tijdig te kunnen inspelen op veranderingen van het klimaat hebben de NBW-partijen afgesproken (zie 
onderdeel c van genoemd artikellid) de toetsing van het watersysteem periodiek te herhalen. Dit 
gebeurt voor het eerst in 2012, mits nieuwe inzichten in de klimaatsverandering door het IPCC dan 
hebben geleid tot een aanpassing van de KNMI’06-scenario’s. Dan zal besluitvorming door de NBW-
partijen volgen hoe deze inzichten te gebuiken bij de herijking van de wateropgave. Aldus is 
voldoende verzekerd dat ingespeeld kan worden op de klimaatsveranderingen. 
 
Conclusie 
In de laatste alinea van de toelichting op het zesde lid zal de letterlijke tekst van artikel 1, lid 2, onder 
a, van het NBW-Actueel (zie de hiervoor in cursief weergegeven tekst) worden opgenomen. 
 
Onderdeel 5

Commentaar 
Volgens de begripbepalingen van de Waterwet moet onder oppervlaktewaterlichaam worden verstaan: 
samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige 
stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna. De verplichting tot het 
vaststellen van de leggerplicht geldt derhalve voor alle regionale wateren. Ditzelfde geldt voor de 
peilbesluiten, voor zover het gaat om regionale wateren die zijn gelegen in de op kaart aangegeven 
gebieden.  
 
Conclusie 
Geen aanpassing. 
 
Onderdeel 6

Commentaar 
In de toelichting bij titel 4.1 (Legger) is aangegeven dat de legger bepalend is voor het 
toepassingsbereik van de waterschapskeur en dat de legger en de keur samen het instrumentarium 
vormen waarmee het waterschap handelingen kan tegengaan die nadelig kunnen zijn voor het 
functioneren van waterstaatswerken. 
Hieraan wordt ter verduidelijking nog het volgende toegevoegd. 
De keur bevat de gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer 
zijnde waterstaatswerken. In de legger is bepaald welke waterstaatswerken dat zijn en welke 
beschermingszones daarbij horen. In de legger worden tevens de onderhoudsplichtigen en de 
onderhoudsverplichtingen aangewezen. 
Het instrument keur is geregeld in de Waterschapswet (artikelen 78, eerste lid, 80 en 81) en het 
instrument legger in zowel de Waterschapswet (onderhoudsregeling (artikel 78, tweede lid)) als de 
Waterwet (vereisten met betrekking tot de inhoud en vorm). Op grond van artikel 5.1 van de Waterwet 
kunnen bij of krachtens provinciale verordening nadere voorschriften worden gegeven ten aanzien van 
de inhoud, vorm en periodieke herziening van de legger en kan tevens vrijstelling worden verleend 
van bepaalde verplichtingen betreffende de inhoud van de legger. 
 
De keur is vrijwel uitputtend geregeld in de Waterschapswet. In aanvulling daarop wordt op 
provinciaal niveau uitsluitend iets geregeld met betrekking tot de procedure. Dat gebeurt op 
wetstechnische gronden door een wijziging van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 2008. In het ontwerpbesluit tot wijziging van dat reglement is ten aanzien van de keur 
bepaald dat het ontwerp van het besluit tot vaststelling of wijziging van een keur aan gedeputeerde 
staten wordt gezonden. Die reglementswijziging is opgenomen in dit statenvoorstel. Kortheidshalve 
wordt verwezen naar de bijbehorende nota van toelichting.  
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Conclusie 
Geen aanpassing. 
 

Onderdeel 7

Commentaar 
Bij de voorbereiding van het peilbesluit vormt het optimale grond- en oppervlaktewaterregime 
(OGOR) uitgangspunt. Vanwege alle bij het peilbeheer betrokken belangen moet een afweging 
worden gemaakt en blijkt in de praktijk dikwijls dat OGOR niet haalbaar is. De uitkomst is dan het 
gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR). Daarom is in de toelichting aangegeven dat 
inzicht moet worden gegeven in de verhouding tussen de gekozen oppervlaktewaterstanden (GGOR) 
ten opzichte van OGOR. 
 
Conclusie 
Geen aanpassing. 
 
Onderdeel 8

Commentaar 
Artikel 5.2 is aangepast in verband met een wijziging van het Waterbesluit. Op grond van artikel 6.11 
van dat besluit moet elke onttrekking van grondwater worden gemeld bij het bevoegd gezag en moet 
de onttrokken hoeveelheid grondwater worden gemeten en geregistreerd. Bij verordening kunnen 
gevallen worden aangewezen waarin die verplichtingen niet gelden. In het nieuwe artikel 5.2 is 
bepaald dat het algemeen bestuur bedoelde vrijstellingsmogelijkheid niet kan toepassen voor 
onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 m3 per jaar en voor tijdelijke onttrekkingen of 
infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3. Dit is dezelfde grens die in het oude artikel 5.2 voor de 
registratieplicht was opgenomen. Deze grens is aangehouden, omdat hiermee wordt verzekerd dat de 
provincie een vrijwel compleet beeld van alle grondwateronttrekkingen verkrijgt. 
Een meld-, meet- en registratieplicht voor grondwateronttrekkingen kleiner dan 12.000 m3 is vanuit 
een oogpunt van grondwaterbeheer niet nodig vanwege de geringe effecten van kleinere 
onttrekkingen. Het is daarbij niet relevant waar een dergelijke onttrekking plaatsvindt.  
 
Conclusie 
Geen aanpassing wat betreft de grens van 12.000 m3. De aanpassing van artikel 5.2 houdt verband met 
een wijziging van het Waterbesluit. 
 
Onderdeel 9

Commentaar 
De betrokken buurprovincies hebben ermee ingestemd dat de bij onderdeel 4 genoemde wijziging ook 
wordt aangebracht in de toelichting bij de waterverordeningen voor AGV, WVE en WRL.  
 
Conclusie 
De bij onderdeel 4 genoemde wijziging is ook aangebracht in de toelichting bij de waterverordeningen 
voor AGV, WVE en WRL. 
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Bijlage 12 
 

Commentaarnota naar aanleiding van zienswijzen in verband met de ontwerp 
Waterverordening waterschap Vallei en Eem 
 
1 INLEIDING 
 
Op 31 maart 2009 hebben Gedeputeerde Staten (verder GS) van Gelderland en Utrecht de ontwerp 
Waterverordening waterschap Vallei en Eem en de ontwerp verordening tot wijziging van het 
Reglement voor het waterschap Vallei en Eem vastgesteld ten behoeve van inspraak. 
 
De ontwerpverordeningen hebben voor het geven van zienswijzen ter inzage gelegen van 14 april tot 
en met 25 mei 2009. Deze commentaarnota wordt vastgesteld door GS van Gelderland en Utrecht. 
 
LTO Noord heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In deze notitie 
wordt de zienswijze van LTO Noord besproken. Per onderdeel van de zienswijze wordt een reactie 
gegeven en wordt aangegeven of op grond daarvan wordt voorgesteld de ontwerpverordening te 
wijzigen. Degenen die in het kader van de inspraak hebben gereageerd, ontvangen een exemplaar van 
deze commentaarnota.  
 
2 SAMENVATTING VAN DE ZIENSWIJZEN EN COMMENTAAR 
 
LTO Noord 

Normering voor maïs 
 
Samenvatting zienswijze 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven dat de norm voor grasland 1/10 jaar zal zijn. Deze norm herkent 
inspreker vanuit de werknormen van het NBW. Het verbaast inspreker dat, anders dan bij de 
werknormen, onder ‘grasland’ ook maïs wordt verstaan. Daarmee wordt de zorgplicht die de 
waterbeheerder heeft op het vlak van het voorkomen/beperken van ontoelaatbare wateroverlast door 
inundatie vanuit het oppervlaktewater, sterk verminderd in relatie tot andere akkerbouwgewassen.  

• Gezien de economische gevolgen daarvan vindt inspreker het ontoelaatbaar dat maïs op één 
lijn wordt geplaatst met grasland. Indien maïs gedurende een korte tijd inundeert kan dat tot 
gevolg hebben dat het hele gewas voor dat jaar verloren gaat. Dit terwijl de ondernemer wel 
de nodige kosten heeft gemaakt voor grondbewerking, zaaigoed, onkruidbestrijding, 
bemesting etc. 

• Er wordt uitgegaan van het zogenoemde maaiveldcriterium. Voor grasland is dat 5%; voor 
akkerbouw is dat 1%. Door maïs onder grasland te scharen, werkt ook het maaiveldcriterium 
in het nadeel van maïs.  

• In andere provincies (zoals Noord-Brabant) neemt het gewas maïs geen uitzonderingspositie 
in en wordt terecht gezien als akkerbouwgewas. Met de bepaling in de nu voorliggende 
ontwerp waterverordening worden grondgebruikers van de waterschapsgebied Rijn en IJssel, 
Vallei en Eem, Veluwe en Rivierenland in een nadeliger positie geplaatst. 

 
Inspreker verzoekt om artikel 2.4, derde lid, zodanig te wijzigen dat maïs dezelfde garanties tegen 
inundatie krijgt als overige akkerbouwgewassen. 
 
Commentaar 
Bij de normering voor maïs hebben wij de landelijke richtlijnen overgenomen. Zo heeft de 
Adviesgroep Normering Wateroverlast in 2006 aangegeven dat de graslandnorm voor maïs volstaat als 
maïs als voedergewas deel uitmaakt van weidebouw. Deze gronden zijn, qua waarde, dan ook meer 
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vergelijkbaar met grasland dan akkerbouw. In deze Adviesgroep hadden onder andere zitting: WLTO, 
LLTB en de Unie van Waterschappen. Verschillende provincies, waaronder Utrecht, Zuid-Holland en 
Noord-Holland, hanteren dit uitgangspunt.  
Daarnaast zal de agrariër, bij toepassing van wisselteelt, veelal al rekening houden met mogelijke 
risico’s op schade; maïs op de laaggelegen nattere percelen zal hierbij worden gemeden. In andere 
situaties, met name op de zandgronden, zal het risico op inundatie in de praktijk al gering zijn in 
verband met een grotere geaccidenteerdheid van het maaiveld. Ook al geldt een algemene 
graslandnorm van 1 op 10 dan zal op de hogere gelegen percelen  het feitelijke beschermingsniveau 
veelal groter zijn en ook blijven, vergelijkbaar met akkerbouw. Wij zullen artikel 2.4, lid 3 om 
bovengeschetste redenen niet aanpassen. 
 

Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van artikel 2.4, derde lid, van de ontwerp Waterverordening 
waterschap Vallei en Eem. 

Normering in relatie tot antiverdroging 
 
Samenvatting zienswijze 
In een groot aantal gebieden worden de komende jaren maatregelen getroffen ter bestrijding van de 
verdroging van natuurgebieden (N2000, Natte Natuurparels). Vaak hebben deze maatregelen een 
uitstraling in de omgeving, in die zin dat de grondwaterstand structureel hoger wordt en daarmee de 
bergingscapaciteit in de bodem kleiner. Dat kan leiden tot situaties waarin de bergings- en 
afvoercapaciteit van de waterlopen te laag is, met als gevolg een grotere kans op inundaties. 
Inspreker is van oordeel dat anti-verdrogingsmaatregelen geen invloed mogen hebben op de kans op 
inundatie en dat de NBW-norm gewoon van toepassing is (tenzij om andere redenen daarvan wordt 
afgeweken). Dat kan dus betekenen dat extra maatregelen nodig zijn om de capaciteit van het 
watersysteem op peil te houden. Inspreker vraagt of ons college die mening deelt en zo ja, hoe dit 
wordt geborgd. 
 
Commentaar 
De normering regionale wateroverlast beoogt een minimum beschermingsniveau te bieden tegen 
inundatie vanuit het oppervlaktewater als gevolg van extreme neerslag. Dit betekent dat het 
watersysteem tenminste hieraan dient te voldoen.  
Het waterschap zal dan ook niet alleen bij verdrogingsbestrijdingsprojecten, maar ook bij andere 
(ruimtelijke) projecten, rekening houden met de normen regionale wateroverlast om het watersysteem 
op orde te houden c.q. te brengen. Dit kan ertoe leiden dat bij ingrepen in het watersysteem (ten 
behoeve van natuurherstel en/of stedelijke uitbreiding) ook lokaal aanvullende maatregelen moeten 
worden genomen ter behoud van voldoende waterbergingsruimte. Bij ruimtelijke plannen hanteert het 
waterschap hiervoor de watertoets. 
De gebieden die worden vernat voor verdrogingsbestrijding omvatten overigens maar enkele 
procenten van een stroomgebied. Daarnaast zullen de gronden rondom de te vernatten natuurgebieden 
(bijvoorbeeld TOP-lijst) in extreem natte situaties ook zonder vernatting al te maken hebben met 
wateroverlast. Dit verschil zal niet groot zijn, omdat de bodem al verzadigd is. 
 
Verder is in het Nationaal Bestuursakkoord Water afgesproken dat de waterschappen het watersysteem 
periodiek toetsen om tijdig te kunnen inspelen op klimaatsveranderingen. Bijvoorbeeld als er nieuwe 
inzichten bestaan in de klimaatsverandering.  
We delen dan ook uw mening dat de gestelde normen, in relatie tot anti-verdrogingsmaatregelen, van 
toepassing blijven, wat kan betekenen dat lokaal extra maatregelen benodigd kunnen zijn om het 
watersysteem ook op langere termijn op orde te houden. 
 
Conclusie 
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De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in de tekst van de ontwerp Waterverordening waterschap 
Vallei en Eem. 
 
Geen normopvulling 
 
Samenvatting zienswijze 
Op veel plaatsen is momenteel sprake van een hogere vrijwaring tegen inundatie dan dat nodig is 
ingevolge de nu voorgestelde normering. Ondernemers hebben vaak hun bedrijfsvoering aangepast 
aan die situatie. In veel gevallen vertaalt zich dat ook in de waarde van grond in het economische 
verkeer. 
In de toelichting op de ontwerp waterverordeningen in Gelderland staat bij het artikel over de normen 
waterkwaliteit (artikel 2.3 resp. 2.4) opgenomen dat bepaalde gebieden vaak al een hoger 
beschermingsniveau hebben vanwege strengere ontwateringnormen die in het verleden zijn 
gehanteerd, bijvoorbeeld in verband met ruilverkavelingen. Inspreker is van oordeel dat de overheid in 
dit soort situaties dezelfde inspanning moet leveren als in het verleden. Er mag geen sprake zijn van 
normopvulling. Inspreker vraagt om bevestiging of ons college deze mening deelt. 
 

Commentaar 
De normering regionale wateroverlast beoogt een minimum beschermingsniveau tegen inundatie 
vanuit het oppervlaktewater als gevolg van extreme neerslag. Dit betekent niet per definitie dat sprake 
zal zijn van normopvulling. Het is immers primair aan het waterschap om verdere invulling te geven 
aan deze normering; het waterschap kan er namelijk voor kiezen om het huidig beschermingsniveau 
voor bepaalde gebieden expliciet te handhaven.  
Van normopvulling door het waterschap kan sprake zijn als het waterschap zijn beheer en/of 
waterhuishoudkundig systeem significant aanpast, bijvoorbeeld bij verdrogingsbestrijdingsprojecten. 
Het waterschap kan, in dit geval bij de nadere afweging van betrokken belangen, ervoor kiezen 
om ook maatregelen te nemen om het huidig beschermingsniveau te handhaven. In alle andere 
situaties, waarbij het waterschap zijn waterbeheer niet significant wijzigt zal het huidig 
beschermingsniveau gehandhaafd blijven. Dit omvat het merendeel van het beheersgebied.  
In relatie tot de verwachte klimaatsveranderingen zal het waterschap echter geen gebiedsbrede 
maatregelen nemen om het huidig beschermingsniveau te handhaven. Dit vraagt immers een te 
kostbare en te grote ruimtelijke claim. Dit laatste vormde ook bij de vaststelling van de werknormen 
uit het Nationaal Bestuursakkoord Water een belangrijk uitgangspunt. We hebben dit uitgangspunt 
overgenomen. Om deze reden delen wij niet uw mening het huidige beschermingsniveau te allen tijde 
te handhaven. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van de tekst van de ontwerp Waterverordening waterschap 
Vallei en Eem. 
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Bijlage 13 
 
Commentaarnota naar aanleiding van zienswijzen in verband met de ontwerp 
Waterverordening waterschap Rivierenland en de ontwerpverordening tot wijziging van het 
Reglement voor het waterschap Rivierenland 
 
1 INLEIDING 
 
Op 31 maart 2009 hebben Gedeputeerde Staten (verder GS) van Gelderland, Utrecht en Noord-
Brabant de ontwerp Waterverordening waterschap Rivierenland en de ontwerp verordening tot 
wijziging van het Reglement voor het waterschap Rivierenland vastgesteld ten behoeve van inspraak. 
GS van Zuid-Holland hebben de ontwerp Waterverordening waterschap Rivierenland vastgesteld. 
 
De ontwerpverordeningen hebben voor het geven van zienswijzen ter inzage gelegen van 14 april tot 
en met 25 mei 2009. Deze commentaarnota wordt vastgesteld door GS van Gelderland, Utrecht, Zuid-
Holland en Noord-Brabant. 
 
LTO Noord, het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland en mevrouw 
Lakerfeld van Dorp hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In 
deze notitie worden de zienswijzen besproken. Per onderdeel van de zienswijzen wordt een reactie 
gegeven en wordt aangegeven of op grond daarvan wordt voorgesteld de ontwerpverordening te 
wijzigen. Degenen die in het kader van de inspraak hebben gereageerd, ontvangen een exemplaar van 
deze commentaarnota.  
 
2 SAMENVATTING VAN DE ZIENSWIJZEN EN COMMENTAAR 
 
2.1 LTO Noord (mede namens ZLTO)

Normering voor maïs 
 
Samenvatting zienswijze 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven dat de norm voor grasland 1/10 jaar zal zijn. Deze norm herkent 
inspreker vanuit de werknormen van het NBW. Het verbaast inspreker dat, anders dan bij de 
werknormen, onder ‘grasland’ ook maïs wordt verstaan. Daarmee wordt de zorgplicht die de 
waterbeheerder heeft op het vlak van het voorkomen/beperken van ontoelaatbare wateroverlast door 
inundatie vanuit het oppervlaktewater, sterk verminderd in relatie tot andere akkerbouwgewassen.  

• Gezien de economische gevolgen daarvan vindt inspreker het ontoelaatbaar dat maïs op één 
lijn wordt geplaatst met grasland. Indien maïs gedurende een korte tijd inundeert kan dat tot 
gevolg hebben dat het hele gewas voor dat jaar verloren gaat. Dit terwijl de ondernemer wel 
de nodige kosten heeft gemaakt voor grondbewerking, zaaigoed, onkruidbestrijding, 
bemesting etc. 

• Er wordt uitgegaan van het zogenoemde maaiveldcriterium. Voor grasland is dat 5%; voor 
akkerbouw is dat 1%. Door maïs onder grasland te scharen, werkt ook het maaiveldcriterium 
in het nadeel van maïs.  

• In andere provincies (zoals Noord-Brabant) neemt het gewas maïs geen uitzonderingspositie 
in en wordt terecht gezien als akkerbouwgewas. Met de bepaling in de nu voorliggende 
ontwerp waterverordening worden grondgebruikers van de waterschapsgebied Rijn en IJssel, 
Vallei en Eem, Veluwe en Rivierenland in een nadeliger positie geplaatst. 

 
Inspreker verzoekt om artikel 2.4, derde lid, zodanig te wijzigen dat maïs dezelfde garanties tegen 
inundatie krijgt als overige akkerbouwgewassen. 
 
Commentaar 
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Bij de normering voor maïs hebben wij de landelijke richtlijnen overgenomen. Zo heeft de 
Adviesgroep Normering Wateroverlast in 2006 aangegeven dat de graslandnorm voor maïs volstaat als 
maïs als voedergewas deel uitmaakt van weidebouw. Deze gronden zijn, qua waarde, dan ook meer 
vergelijkbaar met grasland dan akkerbouw. In deze Adviesgroep hadden onder andere zitting: WLTO, 
LLTB en de Unie van Waterschappen. Verschillende provincies, waaronder Utrecht, Zuid-Holland en 
Noord-Holland, hanteren dit uitgangspunt.  
Daarnaast zal de agrariër, bij toepassing van wisselteelt, veelal al rekening houden met mogelijke 
risico’s op schade; maïs op de laaggelegen nattere percelen zal hierbij worden gemeden. In andere 
situaties, met name op de zandgronden, zal het risico op inundatie in de praktijk al gering zijn in 
verband met een grotere geaccidenteerdheid van het maaiveld. Ook al geldt een algemene 
graslandnorm van 1 op 10 dan zal op de hogere gelegen percelen het feitelijke beschermingsniveau 
veelal groter zijn en ook blijven, vergelijkbaar met akkerbouw. Wij zullen artikel 2.4, lid 3 om 
bovengeschetste redenen niet aanpassen. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van artikel 2.4, derde lid, van de ontwerp Waterverordening 
waterschap Rivierenland. 

Normering in relatie tot antiverdroging 
 
Samenvatting zienswijze 
In een groot aantal gebieden worden de komende jaren maatregelen getroffen ter bestrijding van de 
verdroging van natuurgebieden (N2000, Natte Natuurparels). Vaak hebben deze maatregelen een 
uitstraling in de omgeving, in die zin dat de grondwaterstand structureel hoger wordt en daarmee de 
bergingscapaciteit in de bodem kleiner. Dat kan leiden tot situaties waarin de bergings- en 
afvoercapaciteit van de waterlopen te laag is, met als gevolg een grotere kans op inundaties. 
Inspreker is van oordeel dat anti-verdrogingsmaatregelen geen invloed mogen hebben op de kans op 
inundatie en dat de NBW-norm gewoon van toepassing is (tenzij om andere redenen daarvan wordt 
afgeweken). Dat kan dus betekenen dat extra maatregelen nodig zijn om de capaciteit van het 
watersysteem op peil te houden. Inspreker vraagt of ons college die mening deelt en zo ja, hoe dit 
wordt geborgd. 
 
Commentaar 
De normering regionale wateroverlast beoogt een minimum beschermingsniveau te bieden tegen 
inundatie vanuit het oppervlaktewater als gevolg van extreme neerslag. Dit betekent dat het 
watersysteem tenminste hieraan dient te voldoen.  
Het waterschap zal dan ook niet alleen bij verdrogingsbestrijdingsprojecten, maar ook bij andere 
(ruimtelijke) projecten, rekening houden met de normen regionale wateroverlast om het watersysteem 
op orde te houden c.q. te brengen. Dit kan ertoe leiden dat bij ingrepen in het watersysteem (ten 
behoeve van natuurherstel en/of stedelijke uitbreiding) ook lokaal aanvullende maatregelen moeten 
worden genomen ter behoud van voldoende waterbergingsruimte. Bij ruimtelijke plannen hanteert het 
waterschap hiervoor de watertoets. 
De gebieden die worden vernat voor verdrogingsbestrijding omvatten overigens maar enkele 
procenten van een stroomgebied. Daarnaast zullen de gronden rondom de te vernatten natuurgebieden 
(bijvoorbeeld TOP-lijst) in extreem natte situaties ook zonder vernatting al te maken hebben met 
wateroverlast. Dit verschil zal niet groot zijn, omdat de bodem al verzadigd is. 
 
Verder is in het Nationaal Bestuursakkoord Water afgesproken dat de waterschappen het watersysteem 
periodiek toetsen om tijdig te kunnen inspelen op klimaatsveranderingen. Bijvoorbeeld als er nieuwe 
inzichten bestaan in de klimaatsverandering.  
We delen dan ook uw mening dat de gestelde normen, in relatie tot anti-verdrogingsmaatregelen, van 
toepassing blijven, wat kan betekenen dat lokaal extra maatregelen benodigd kunnen zijn om het 
watersysteem ook op langere termijn op orde te houden. 
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Conclusie 
De zienswijze leidt niet tot wijzigingen in de tekst van de ontwerp Waterverordening waterschap 
Rivierenland. 
 
Geen normopvulling 
 
Samenvatting zienswijze 
Op veel plaatsen is momenteel sprake van een hogere vrijwaring tegen inundatie dan dat nodig is 
ingevolge de nu voorgestelde normering. Ondernemers hebben vaak hun bedrijfsvoering aangepast 
aan die situatie. In veel gevallen vertaalt zich dat ook in de waarde van grond in het economische 
verkeer. 
In de toelichting op de ontwerp waterverordeningen in Gelderland staat bij het artikel over de normen 
waterkwaliteit (artikel 2.3 resp. 2.4) opgenomen dat bepaalde gebieden vaak al een hoger 
beschermingsniveau hebben vanwege strengere ontwateringnormen die in het verleden zijn 
gehanteerd, bijvoorbeeld in verband met ruilverkavelingen. Inspreker is van oordeel dat de overheid in 
dit soort situaties dezelfde inspanning moet leveren als in het verleden. Er mag geen sprake zijn van 
normopvulling. Inspreker vraagt om bevestiging of ons college deze mening deelt. 
 
Commentaar 
De normering regionale wateroverlast beoogt een minimum beschermingsniveau tegen inundatie 
vanuit het oppervlaktewater als gevolg van extreme neerslag. Dit betekent niet per definitie dat sprake 
zal zijn van normopvulling. Het is immers primair aan het waterschap om verdere invulling te geven 
aan deze normering; het waterschap kan er namelijk voor kiezen om het huidig beschermingsniveau 
voor bepaalde gebieden expliciet te handhaven.  
Van normopvulling door het waterschap kan sprake zijn als het waterschap zijn beheer en/of 
waterhuishoudkundig systeem significant aanpast, bijvoorbeeld bij verdrogingsbestrijdingsprojecten. 
Het waterschap kan, in dit geval bij de nadere afweging van betrokken belangen, ervoor kiezen 
om ook maatregelen te nemen om het huidig beschermingsniveau te handhaven. In alle andere 
situaties, waarbij het waterschap zijn waterbeheer niet significant wijzigt zal het huidig 
beschermingsniveau gehandhaafd blijven. Dit omvat het merendeel van het beheersgebied.  
In relatie tot de verwachte klimaatsveranderingen zal het waterschap echter geen gebiedsbrede 
maatregelen nemen om het huidig beschermingsniveau te handhaven. Dit vraagt immers een te 
kostbare en te grote ruimtelijke claim. Dit laatste vormde ook bij de vaststelling van de werknormen 
uit het Nationaal Bestuursakkoord Water een belangrijk uitgangspunt. We hebben dit uitgangspunt 
overgenomen. Om deze reden delen wij niet uw mening het huidige beschermingsniveau te allen tijde 
te handhaven. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van de tekst van de ontwerp Waterverordening waterschap 
Rivierenland. 
 
2.2 College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

Het Gewenst Grondwater en Oppervlaktewater Regime en het waterbeheerplan 
 
Samenvatting zienswijze 
Artikel 3.1, eerste lid, onder e van de ontwerp-Waterverordening bepaalt dat het waterbeheerplan 
(WBP) de resultaten bevat voor het buitengebied van het GGOR.  
Inspreker heeft in een brief van 30 januari 2009 een reactie op dit onderwerp gestuurd. In de brief van 
GS van 7 april 2009 zijn GS niet ingegaan op de problemen die inspreker heeft (en blijft behouden) en 
er wordt geen oplossing geboden voor de dubbele procedures, regeldrukte en vertraging. Inspreker is 
genoodzaakt hetzelfde commentaar kenbaar te maken aan GS van Gelderland. 
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Sinds 2004 gebruikt inspreker het GGOR als opmaat voor een peilbesluit. Volgens deze aanpak 
worden het GGOR en het peilbesluit integraal en tegelijkertijd opgesteld. In 2006 zijn GS van 
Gelderland akkoord gegaan met het plan van aanpak GGOR van het Waterschap Rivierenland (verder: 
WSRL) waarin deze aanpak wordt uiteengezet. GS van Gelderland hebben aangegeven dat deze 
procedure strikt genomen niet helemaal voldoet aan de regels. Het GGOR moet eerst in het WBP 
worden opgenomen (via een partiële herziening) alvorens het bijbehorende peilbesluit kan worden 
goedgekeurd. GS van Gelderland stellen dat WSRL alle gedetailleerde GGOR’s dient op te nemen in 
het WBP. De GGOR van gebieden die nog moeten worden opgesteld moeten via partiële herzieningen 
van het WBP alsnog in het WBP worden opgenomen. 
De door GS gewenste aanpak heeft de volgende nadelen: 
1. Het leidt tot regeldrukte en vertraging. Verschillende partiële herzieningen van het WBP gaan over 
elkaar heen buitelen. De planning van de peilbesluiten zal gaan vertragen. 
2. Hetzelfde onderwerp gaat twee keer de inspraak in: eerst het GGOR in de partiële 
herzieningsprocedure van het WBP, daarna in de procedure van het peilbesluit. 
3. Deze optie schept een voor ons nadelig precedent voor de nieuwe ronde GGOR-peilbesluiten die in 
2014 weer van start gaat bij de herzieningen van de peilbesluiten. 
 
De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant kiezen voor een andere benadering. Volgens 
deze provincies volstaat een globale beschrijving van de visie van WSRL op GGOR in het WBP als 
kader voor het opstellen van peilbesluiten. Inspreker vindt dit een goede werkwijze, die akkoord is 
bevonden door de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Partiële herzieningen zijn dus 
niet nodig. Deze provincies verwachten pas in 2015 een gedetailleerde uitwerking van GGOR in het 
WBP en volstaat een globalere omschrijving in het WBP. 
 
In de brief van GS van Gelderland van 7 april 2009 wordt aangegeven dat het loskoppelen van de 
GGOR van het WBP niet haalbaar is en wordt dit afgewezen. Daarvoor worden de volgende 
argumenten genoemd: 

1. De tekst van de verordening volgt de tekst van het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel, 
dat door de betrokken waterpartijen is ondertekend. Afwijking daarvan ligt niet in de rede. 

2. GS zien samenhang tussen GGOR, functiewijzigingen en het vaststellen van natuurdoelen. De 
afweging dient plaats te vinden in een beheerplan en niet in een peilbesluit. 

3. Peilbesluiten zijn niet gebiedsdekkend in het buitengebied van het waterschap. 
 
De reactie van inspreker op deze argumenten is als volgt: 
Ad 1 
Inspreker heeft naar zijn mening voldoende gronden aangedragen waarom in zijn geval zou moeten 
worden afgeweken van het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW-A). De aanpak van GS 
van Gelderland leidt bij inspreker tot regeldrukte, dubbele procedures en de planning van peilbesluiten 
zal gaan vertragen. Daarnaast is inspreker van mening dat zijn voorstel hoe om te gaan met GGOR 
weliswaar de tekst van het NBW-A niet letterlijk volgt, maar wel aansluit bij de geest van het NBW-
A. 
 
Ad 2 
De daadwerkelijke afweging op het niveau van een perceel of peilvak wordt niet in het WBP gemaakt. 
Deze wordt conform het plan van aanpak GGOR gemaakt bij het opstellen van een GGOR als opmaat 
voor een peilbesluit. Gezien het detailniveau van de afwegingen op het niveau van een perceel of 
peilvak acht inspreker een GGOR-peilbesluit traject hiervoor bij uitstek geschikt. De wijze waarop 
inspreker de afwegingen maakt, wordt opgenomen in het WBP en is daardoor onderhevig aan 
provinciale goedkeuring. 
 
Ad 3 
Gezien de provinciale wens voor een gebiedsdekkende GGOR wordt voor zowel de 
peilbesluitgebieden als voor de niet-peilbesluitgebieden wordt een vergelijkbare aanpak gekozen om 
een GGOR op te stellen. In het eerste geval leidt de GGOR tot een peilbesluit. In het tweede geval tot 
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het vaststellen van streefpeilen. Wat inspreker betreft kunnen GS deze werkwijze in de verordening 
opnemen. 
 
Conclusie 
Inspreker constateert dat de standpunten van GS van Gelderland en inspreker in deze kwestie 
verschillen.  
Door middel van het opstellen van het plan van aanpak GGOR uit 2005 dat door GS van Gelderland is 
goedgekeurd in 2006, heeft waterschap Rivierenland geprobeerd om het gedachtegoed van GGOR 
daadwerkelijk in de praktijk van het waterbeheer te brengen door het te koppelen aan het peilbesluit. 
GGOR is daarmee een opmaat voor een peilbesluit geworden. Sinds 2004 heeft inspreker op deze 
wijze verschillende GGOR-peilbesluit trajecten doorlopen, die hebben geleid tot goed onderbouwde 
en breed gedragen peilen. Inspreker wil deze succesvolle werkwijze graag voortzetten. Ook om die 
reden verzoekt inspreker de tekst van de ontwerp-waterverordening op dit punt nog eens te 
heroverwegen. 
 
Commentaar 
In uw zienswijze geeft u aan dat de aanpak om GGOR’s via partiële herzieningen in het WBP op te 
nemen alvorens peilbesluiten kunnen worden vastgesteld, tot regeldrukte en vertraging leidt en de 
planning van peilbesluiten zal vertragen. Het loskoppelen van de GGOR van het waterbeheerplan 
(WBP) is niet haalbaar. De tekst van de verordening volgt de tekst van het Nationaal Bestuursakkoord 
Water Actueel dat door de betrokken waterpartijen in Nederland is ondertekend. Afwijking daarvan 
ligt niet in de rede. De tekst in de ontwerp Waterverordening waterschap Rivierenland ziet op de 
resultaten van het GGOR. Dit is de kapstok op basis waarvan de waterplannen van de betrokken 
provincies verdere inhoudelijke uitwerking geven. De tekst van de verordening staat een verschillende 
inhoudelijke uitwerking niet in de weg en wordt daarom gehandhaafd.  
 
In verband met de door u gestelde regeldrukte en vertraging geven Gedeputeerde Staten van 
Gelderland de volgende inhoudelijke uitwerking aan het opnemen van de resultaten van het GGOR in 
het WBP. Vóór eind 2010 moet via een partiële herziening het volgende in het WBP worden 
opgenomen: 

• een gedetailleerde GGOR voor de Gelderse TOP-lijst gebieden die vóór 2014 moeten zijn 
uitgevoerd.  

• een GGOR, die minimaal gelijk is aan AGOR (actueel grond- en oppervlaktewaterregime) 
voor alle overige Gelderse gebieden. 

 
Op deze wijze hoeft slechts één partiële herziening (in 2010) plaats te vinden op basis waarvan alle 
peilbesluiten kunnen worden vastgesteld. Het is niet noodzakelijk een gedetailleerd GGOR in het 
WBP op te nemen alvorens een peilbesluit wordt vastgesteld. Een GGOR die minimaal gelijk is aan 
AGOR volstaat. 
 
De tekst van artikel 3.1, eerste lid, onder e, van de ontwerp Waterverordening waterschap 
Rivierenland wordt naar aanleiding van bovenstaande niet gewijzigd. De hierboven beschreven 
uitwerking zal wel in de toelichting bij artikel 3.1 worden opgenomen. Verder zal de tekst met 
betrekking tot dit onderwerp in het ontwerp Waterplan Gelderland 2010-2015 op dit onderdeel worden 
aangepast. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van de toelichting bij artikel 3.1 van de ontwerp 
Waterverordening waterschap Rivierenland.  
 
Tijdelijke vrijstelling leggerverplichting primaire waterkering Diefdijk (artikel 4.1b) 
 
Samenvatting zienswijze 
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Er van uitgaande dat GS van Gelderland de bevoegdheid tot het verlenen van tijdelijk uitstel van de 
leggerverplichting voor waterkeringen (al dan niet in gewijzigde vorm) blijven behouden op grond van 
de Waterwet of de Invoeringswet Waterwet, legt inspreker het volgende voor. 
De leggers voor alle primaire keringen van inspreker zijn (nagenoeg) gereed, met uitzondering van de 
Diefdijk. Voor een omvangrijk deel van de Diefdijk wordt momenteel een dijkverbetering voorbereid. 
Inspreker wil daarom voor de gehele Diefdijk een tijdelijke vrijstelling van de gehele leggerplicht 
hebben. De huidige planning is dat de dijkverbetering van de Diefdijk in 2013 gereed is. Dit betekent 
dat de legger dan volgens het voorstel van inspreker in 2014 gereed zou moeten zijn. 
Inspreker verzoekt daarom artikel 4.1b van de ontwerp-waterverordening aan te vullen met de Diefdijk 
en uitstel van de leggerplicht te verlenen voor deze primaire waterkering (cat. C) tot 1 januari 2015 (of 
het alternatief dat binnen één jaar na de afronding van de dijkverbetering de legger wordt aangepast). 
 
Commentaar 
Ons college komt tegemoet aan uw verzoek om artikel 4.1b van de ontwerp Waterverordening 
waterschap Rivierenland aan te vullen met de Diefdijk en uitstel van de leggerplicht te verlenen voor 
deze primaire waterkering. Binnen één jaar na afronding van de dijkverbetering dient de legger te zijn 
aangepast, met als uiterste termijn 1 januari 2015. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van artikel 4.1b van de ontwerp Waterverordening waterschap 
Rivierenland. Artikel 4.1b van de ontwerp Waterverordening waterschap Rivierenland wordt 
aangevuld met de Diefdijk. 
 
Legger waterkeringen: aangeven van profiel van vrije ruimte bij het dwarsprofiel (artikel 4.1, tweede 
lid) 

Samenvatting zienswijze 
Ervan uitgaande dat de overgangstermijn van 3 jaar voor de leggerverplichtingen er niet zou komen, 
legt inspreker het volgende voor. 
Artikel 4.1, tweede lid, van de ontwerp-Waterverordening is gewijzigd ten opzichte van de tekst in de 
concept-Waterverordening (versie van 12-12-2008). De verandering houdt in dat het profiel van vrije 
ruimte niet tweedimensionaal, maar juist driedimensionaal moet worden aangegeven. Inspreker is het 
eens met deze wijziging en het is naar zijn mening een logische verbetering. 
Inspreker merkt op dat de nieuwe tekst van artikel 4.1, tweede lid, voor de waterschapspraktijk echter 
extra werk met zich meebrengt. Deze informatie (de profielen van vrije ruimte voor alle 
waterkeringen, driedimensionaal) heeft inspreker thans niet beschikbaar. Inspreker verwacht deze 
gegevens pas 2012 gereed te hebben en te kunnen vaststellen als onderdeel van de legger voor 
waterkeringen. De komende periode (t/m 2012) heeft inspreker nodig om de profielen uit te laten 
rekenen, op tekening te zetten en om de vaststellingsprocedure te doorlopen. 
Inspreker verzoekt dan ook om de tekst van de ontwerp-Waterverordening aan te passen door een 
periode van uitstel op te nemen (tot 1 januari 2013), zodat inspreker voldoende tijd heeft om te 
voldoen aan deze specifieke verplichting. 
 
Commentaar 
Wij stellen het op prijs dat u het driedimensionaal aangeven van het profiel van vrije ruimte in de 
legger een logische verbetering vindt. Wij stemmen in met uw verzoek om u tijdelijk uitstel van deze 
verplichting te geven. U wordt uitstel verleend tot 1 januari 2013. 
 
Conclusie 
De zienswijze leidt tot wijziging van artikel 6.1a van de ontwerp Waterverordening waterschap 
Rivierenland. Aan dit artikel wordt een nieuw derde lid toegevoegd waarin wordt aangegeven dat de 
verplichting tot het aangeven van het profiel van vrije ruimte in de legger, geldt vanaf 1 januari 2013. 
 
2.3 Mw. Lakerfeld van Dorp
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Samenvatting zienswijze 
1) Inspreekster heeft bezwaar tegen het feit dat het Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-

Holland de wet mogen overtreden door de watergangen te mogen dempen in verboden gebied en 
in gesloten seizoen. In de vergunning van de provincie Zuid-Holland staat vermeld dat het 
waterschap niet mag dempen na 1 maart 2009 tot eind juli en het waterschap en de provincie laten 
dempen na 2 maart en na april en op 8 mei 2009 in procedureperiode. 

2) Inspreekster heeft bezwaar tegen het opheffen door de rijksoverheid van het toezicht op naleving 
bij het waterschap, de gemeente en de provincie. 

3) Inspreekster heeft er bezwaar tegen als het waterschap het beheer krijgt op de plannen en de 
plannen ook mag uitvoeren, omdat het waterschap nu al misbruik van macht maakt. 

4) Inspreekster heeft er bezwaar tegen als er alleen maar een meldingsplicht is. 
5) Inspreekster heeft er bezwaar tegen als het Waterschap Rivierenland en de gemeente Zederik 

raamontheffingen afgeven van een heel gebied om kabels en leidingen te graven zonder 
toestemming van burgers en eigenaren. 

6) Inspreekster heeft er bezwaar tegen als de goedkeuringsbevoegdheid van GS vervalt op enkele 
waterschapsbesluiten en gemeentebesluiten omdat er nu misbruik van macht plaatsvindt. 

7) Het is onacceptabel als het waterschap en de gemeente zonder goedkeuringsbesluit van de 
provincie en of belanghebbende eigenaren sloten mag dempen en nieuwe sloten mag graven en er 
alleen maar een zogenaamde melding plaatsvindt. 

8) In het zogenaamde onderzoek van de provincie Zuid-Holland worden leugens gedicht waarbij 
wordt gemeld dat er geen calamiteiten zijn, terwijl bij de rechtbank in Den Haag ineens wel 
calamiteiten zijn aangedragen. 

9) Inspreekster heeft er bezwaar tegen als de waterschappen en de provincie Zuid-Holland opzettelijk 
geen onderzoek verrichten op aangrenzende percelen in verband met financiële 
belangenverstrengeling. 

10) Inspreekster heeft er bezwaar tegen als publicaties vervallen betreffende de waterschapsplannen, 
provinciale plannen en gemeentelijke bouw- en waterplannen. 

11) Inspreekster heeft er bezwaar tegen als schriftelijke zienswijze van zowel waterplannen als 
bouwplannen wegvalt. De inzage termijn van zes weken en de mogelijkheid zienswijzen in te 
dienen moet blijven. 

12) Inspreekster heeft er bezwaar tegen dat bij de goedkeuringsbevoegdheid van GS en 
waterschapsbesluiten het administratief beroep van de burger vervalt. Hierdoor wordt nog meer 
misbruik van macht gemaakt. 

13) Inspreekster heeft er bezwaar tegen dat de zes weken ter inzage termijn door provincie en 
waterschap wordt misbruikt zoals reeds is gebeurd met inspreekster. Het waterschap heeft de 
ontheffing eerst vier weken in zijn bezit gehouden en klein en naamloos gepubliceerd. Hierdoor 
was er nog maar een inzagetermijn van twee weken. 

14) Inspreekster heeft er bezwaar tegen dat ook de provincie Zuid-Holland en overige publicaties 
mogen verzuimen van slootdemping in verboden gebied aan de burger in de plaatselijke krant. Dit 
moet blijven.  

15) Inspreekster heeft er bezwaar tegen dat provincies en Waterschap Rivierenland en burgemeesters 
niet onpartijdig zijn. 

16) Inspreekster heeft er bezwaar tegen dat provincie, waterschap en gemeente ontheffingen en/of 
vergunningen mogen afgeven zonder bezwaarprocedure en bezwaartermijnen achterwege mogen 
laten.  

17) Inspreekster heeft bezwaar tegen onteigening zonder inspraak. 
18) Inspreekster heeft er bezwaar tegen dat het waterschap reeds eerder genomen besluiten 

onverwacht mag intrekken zonder benadering van de burger. 
19) Inspreekster heeft bezwaar tegen het wegvallen van de goedkeuringsbevoegdheid. Het waterschap 

moet gecontroleerd worden omdat ze niet onpartijdig zijn en ook de gemeente moet worden 
gecontroleerd op bestemmingsplannen en waterplannen. 

20) Inspreekster heeft er bezwaar tegen als burgemeester de komgrenzen stiekem mogen verleggen. 
Inspreekster heeft meermalen ingesproken bij de gemeente en bezwaar gemaakt. Verder heeft 
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inspreekster meermalen verzocht de watergang die deel uitmaakt van haar perceel niet te dempen 
ook in verband met overstromingsgevaar en verboden gebied. De provincie, het waterschap en de 
gemeente doen niets met de verzoeken van inspreekster. 

21) Inspreekster wil dat met de benoeming van een nieuwe burgemeester van de gemeente Zederik en 
de benoeming van een nieuwe Dijkgraaf van Waterschap Rivierengebied dat het toezicht blijft en 
in de wet is opgenomen. 

22) De provincie Zuid-Holland moet ook onafhankelijk worden gecontroleerd omdat daar zaken 
plaatsvinden die niet kunnen in verband met vriendjespolitiek. Het is belangrijk dat andere 
provincies onafhankelijk meekijken. 
 

Commentaar 
Ad 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 
Deze onderdelen van de zienswijze betreffen algemene beschouwingen van inspreekster. Zij bevatten 
geen direct commentaar op de inhoud van de ontwerp Waterverordening waterschap Rivierenland en 
de ontwerpverordening tot wijziging van het Reglement voor het waterschap Rivierenland.  
Hoewel de onderdelen van de zienswijze gewaardeerd en beschouwd worden als algemene 
uitdrukkingen van betrokkenheid, dan wel bezorgdheid van inspreekster bij de provincies, 
waterschappen en gemeenten, is het hier niet opportuun om nader in te gaan op de benoemde 
zienswijzen. 
 
Ad 2, 4, 6, 7, 12, 19 
De toezichtrelatie tussen de provincie en het waterschap wijzigt in verband met de nieuwe Waterwet. 
De Waterwet herijkt het toezichtinstrumentarium. Met de Waterwet worden hoofdstuk XIX van de 
Waterschapswet (het hoofdstuk over goedkeuring) en artikel 153 over administratief beroep geschrapt. 
Dit betekent dat besluiten van het waterschap niet langer via het reglement van het waterschap aan 
goedkeuring kunnen worden gebonden (zoals peilbesluiten) en dat besluiten niet meer gebonden zijn 
aan administratief beroep. Op basis van de ontwerpverordening tot wijziging van het Reglement voor 
het waterschap Rivierenland geldt er wel een meldingsplicht voor het waterschap voor bijvoorbeeld 
peilbesluiten en keuren. De provincie kan aan de hand van deze meldingsplicht bezien of gebruik zal 
worden gemaakt van het proactieve of reactieve toezichtinstrumentarium. Ook de provincie Zuid-
Holland zal langs de weg van meldplichtige besluiten toereikend toezicht op de waterschappen borgen. 
Het wegvallen van de goedkeuringsbevoegdheid vloeit dus voort uit de Waterwet. Deze zienswijzen 
leiden dan ook niet tot wijziging van de ontwerp Waterverordening waterschap Rivierenland en de 
ontwerpverordening tot wijziging van het Reglement voor het waterschap Rivierenland.  
 
Ad 10, 11 
De vaststelling van gemeentelijke en provinciale plannen en besluiten die niet tot één of meer 
belanghebbende personen zijn gericht, wordt op basis van de Algemene wet bestuursrecht 
gepubliceerd in een door de betreffende overheid uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-
huisblad. De ontwerp Waterverordening waterschap Rivierenland leidt er niet toe dat er publicaties 
vervallen. De verplichting om bepaalde besluiten en plannen te publiceren vloeit voort uit de 
Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. 
 
De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen bepaalde plannen en besluiten vloeit eveneens 
voort uit de Algemene wet bestuursrecht. Indien in bijvoorbeeld de Waterwet of de ontwerp 
Waterverordening waterschap Rivierenland afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing wordt verklaard, worden stukken gedurende zes weken ter inzage gelegd en kunnen 
belanghebbende gedurende deze termijn zienswijzen indienen. 
 
Ad 20 
In de ontwerp Waterverordening waterschap Rivierenland wordt met betrekking tot de normen 
waterkwantiteit (artikel 2.4) uitgegaan van het gebied van een gemeente binnen de bebouwde kom, 
bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994. Voor de bepaling van de bebouwde kom wordt 
aansluiting gezocht bij de grenzen die door de gemeenteraad in het kader van de Wegenverkeerswet 
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1994 worden vastgesteld. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat bij een wijziging van de 
bebouwde komgrens de verordening zou moeten worden aangepast. Het “stiekem verleggen van de 
komgrenzen” door de gemeenteraad is op basis van de Wegenverkeerswet 1994 niet mogelijk. 
 
Conclusie 
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van de ontwerp Waterverordening waterschap Rivierenland en 
de ontwerpverordening tot wijziging van het Reglement voor het waterschap Rivierenland. 
 


