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AGENDAPUNT 3.3 

ONTWERP

Onderwerp:  vaststellen concept inspraaknotitie en  
  ontwerp Beleidsvisie Waterkeringen  

Nummer: 847793 

In D&H: 02-09-2014 Steller: A. Mulder 
 BMZ  30-09-2014 Telefoonnummer: (030) 634 59 19 In Cie: 
 SKK   Afdeling: Planvorming en Advies 

In AB: 22-10-2014   
Portefeuillehouder: Poelmann en van der Maat Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel

Gelezen:       

- de ontwerp Beleidsvisie Waterkeringen; 

- de concept inspraaknotitie ontwerp Beleidsvisie Keringen; 

gelet op de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juni 2014 (DM 837981); 

 

stelt het college u voor om 
 
 
de Beleidsvisie Waterkeringen en de bijbehorende inspraaknotitie vast te stellen 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
 
 
 
Reactie college op advies commissie
 
 
 
 



 
 

 
   

 

 
 
 
 
INLEIDING 
 
De ontwerp Beleidsvisie Waterkeringen (bijlage 1) geeft inzicht hoe de waterveiligheid wordt geborgd de 
komende jaren. Samen met het keurkwartet vormt deze beleidsvisie het beleid van het waterschap op het 
gebied van waterkeringen. Deze beleidsvisie is tevens input voor het nieuwe waterbeheerplan van het 
waterschap en sluit aan op de lange termijn strategie voor waterveiligheid die in het Deltaprogramma wordt 
ontwikkeld. 
 
De commissie BMZ heeft op 6 mei 2014 aangegeven het eens te zijn met de uitwerking in 3 hoofdthema’s: 

 Veiligheid tegen overstromingen; 
 Duurzaam beheer van waterkeringen; 
 Medegebruik van waterkeringen. 

 
Binnen het thema “veiligheid tegen overstromingen” wil de commissie BMZ meer nadruk op de proactieve rol 
van het waterschap in de tweede en derde laag van de meerlaagsveiligheid. Dit is in de ontwerp Beleidsvisie 
Waterkeringen aangepast.  
 
De commissie BMZ was het niet eens met de voorgestelde lijn om te streven gronden voor primaire 
waterkeringen (buitentalud) in eigendom te krijgen en voor regionale waterkeringen, waar de kans op falen 
het grootst is, bij voorkeur grond in eigendom te verkrijgen. In lijn met de nota strategisch grondbeleid is bij 
het thema “Duurzaam beheer van waterkeringen” de ontwerp Beleidsvisie Waterkeringen aangepast. De 
volgende tekst is opgenomen: “voor het gebruik van gronden voor de primaire en regionale waterkeringen bij 
voorkeur te streven naar beheerafspraken met de eigenaar (vestigen zakelijk recht) in plaats van de 
aankoop van grond”.  
 
Vervolgens heeft het college op 20 mei 2014 de ontwerp Beleidsvisie Waterkeringen vrijgegeven voor de 
inspraak. De visie heeft van 4 juni tot en met 15 juli 2014 ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. 
Deze zienswijzen worden behandeld in de “Concept inspraaknotitie ontwerp- Beleidsvisie Waterkeringen” 
(bijlage 2). Deze zienswijzen hebben betrekking op de status van 2 specifieke trajecten waterkering.  
 
 
ARGUMENTEN 
 

 De beleidsvisie geeft duidelijkheid over hoe het waterschap zijn waterkeringstaak wil uitvoeren. 
 De beleidsvisie sluit aan op de lange termijn strategie voor waterveiligheid die in het 

Deltaprogramma wordt ontwikkeld. 
 De beleidsvisie sluit aan op het besluit van het college van 1 juli 2014 om te anticiperen op de 

toekomstige wijziging van de status van de categorie C waterkeringen langs de Gekanaliseerde 
Hollandse IJssel tussen Utrecht en Hekendorp, door bij vergunningverlening niet uit te gaan van de 
keurzones in de legger, maar van de zones die nodig zijn voor een regionale waterkering. 

 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
 

 Waterbeheerplan “Water Voorop!” (2009)  
 De nota Strategisch grondbeleid (2011).  

 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
 
Dit bestuursvoorstel over de Beleidsvisie Waterkeringen heeft geen directe financiële consequenties. 
Investeringsprojecten, zoals kadeverbeteringsprojecten, die gebaseerd worden op de Beleidsvisie kunnen 
wel financiële consequenties hebben.  
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KANTTEKENINGEN  

In de ontwerp- Beleidsvisie Waterkeringen staat dat we de kering langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 
tussen Hekendorp en Utrecht, die nu nog de status van primaire kering heeft, bij vergunningverlening 
behandelen als een regionale waterkering. Dit conform het besluit van het college van 1 juli 2014 (DM 
827569). Tot de formele verankering van de statuswijziging (medio 2017) loopt dit besluit vooruit op de 
regelgeving. Dat brengt het risico mee, dat toch een ander besluit wordt genomen, waardoor verleende 
vergunningen achteraf niet handig blijken. Door het grote draagvlak, het bestuurlijk overleg en de brief van 
de Minister (DM 837981, bijlage 3) is dit risico zo klein mogelijk gemaakt. 
 
UITVOERING  
(niet van toepassing)
 
COMMUNICATIE  

 Medeoverheden in ons beheergebied en enkele maatschappelijke partijen zijn in de periode 3 
februari tot en met 19 februari 2014 schriftelijk geconsulteerd over de ontwerp Beleidsvisie 
Waterkeringen. Beide provincies, Rijkswaterstaat, 18 gemeenten en 3 maatschappelijke 
organisaties zijn hiervoor benaderd. 
Partijen onderschrijven het belang van een goede samenwerking en vroegtijdige afstemming bij 
relevante beleidsontwikkelingen en projecten. De reacties op de consultatie zijn verwerkt in het 
document “Reacties op consultatie ontwerp beleidsvisie Waterkeringen” (DM808430) en als daar 
aanleiding voor was ook in de concept Beleidsvisie Waterkeringen. 
 

 Het college heeft vervolgens op 20 mei 2014 de ontwerp Beleidsvisie Waterkeringen vrijgegeven 
voor de inspraak. De visie heeft van 4 juni tot en met 15 juli 2014 ter inzage gelegen. Er zijn 2 
zienswijzen ingediend. 
 

 Op grond van de brief van de Minister (bijlage 3) en het grote draagvlak voor de voorkeursstrategie 
heeft het college op 1 juli 2014 besloten te anticiperen op de toekomstige wijziging van de status 
van de categorie C-waterkeringen tussen Utrecht en Hekendorp, door bij vergunningverlening niet 
uit te gaan van keurzones in de legger, maar van de zones die nodig zijn voor een regionale 
waterkering. De betrokken gemeenten zijn per brief geïnformeerd over dit besluit. Daarnaast zijn 
provincie en Rijk, die bij de voorbereiding van dit besluit betrokken waren, geïnformeerd. Ook de 
beheerders van aangrenzende waterkeringen zijn in het kader van de Project Overstijgende 
Verkenning (POV) Centraal Holland geïnformeerd over dit besluit 

 
BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk       

1. Ontwerp- Beleidsvisie Waterkeringen (DM 708694) 
2. Concept Inspraaknotitie ontwerp Beleidsvisie Waterkeringen (DM 847860) 
3. Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juni 2014 (DM 837981) 
 
TER INZAGE 

 nee 
 ja, namelijk       

 
 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur J. Goedhart 
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