
847860 

 

 

 

Concept- Inspraaknotitie  
ontwerp-  

Beleidsvisie Waterkeringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting 
Gedurende de periode van 4 juni tot en 
met 15 juli 2014 heeft de inspraak op het 
ontwerp Beleidsvisie Waterkeringen 
plaatsgevonden. Tijdens de 
inspraakperiode zijn 2 reacties 
binnengekomen. In deze inspraaknotitie 
worden deze zienswijzen behandeld. 





Consultatieronde vóór de inspraakperiode 
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” (DM 808430) en als daar 
aanleiding voor was ook in de concept Beleidsvisie Waterkeringen.  
Daarna zijn beide documenten op 22 april 2014 besproken in het college en op 6 mei 2014 ter 
consultatie in de commissie BMZ behandeld.  

Inspraakperiode 
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. Deze zienswijzen worden behandeld in voorliggende 
inspraaknotitie. 

Toelichting inspraaknotitie 
In deze inspraaknotitie zijn de zienswijzen en het antwoord van het waterschap opgenomen. 
Ook is aangegeven of de zienswijze tot een wijziging van de Beleidsvisie Waterkeringen heeft 
geleid. De inspraaknota bestaat uit drie kolommen: 
1. Reactie inspreker: 

In deze kolom zijn de binnengekomen zienswijzen opgenomen. De reacties zijn kort 
samengevat. 

2. Reactie waterschap: 
In deze kolom is het commentaar van het waterschap weergegeven. 

3. Aanpassing: 
In deze kolom is aangegeven of de zienswijze tot een aanpassing van de Beleidsvisie 
Waterkeringen leidt. 

Vastgesteld 
Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in de vergadering van 22 oktober 2014 de 
“Beleidsvisie Waterkeringen” en deze bijbehorende inspraaknotitie vastgesteld. 
 
 
 
 



Reactie inspreker Reactie waterschap Aanpassing 
 

Provincie Utrecht 
Provincie vraagt om de kaart 
met keringen kritisch te 
bekijken. De situatie bij de 
stadsgracht van Woerden 
komt niet overeen met de 
verordening. 
 

 
De kaart wijkt inderdaad af van de kaart bij de Waterverordening HDSR. De 
waterkering langs de noordelijke singel van Woerden is ten onrechte als regionale 
waterkering aangegeven. 

 
De kaart is aangepast. 

UW Samenwerking 
(is de ambtelijke 
samenwerking tussen de 
gemeenten Montfoort en 
IJsselstein) 
 
De dijkzone langs de 
Gekanaliseerde Hollandse 
IJssel (dus ook de zone langs 
de Kop IJsselveld) wordt in de 
beleidsvisie aangeduid als 
indirecte primaire kering. De 
minister heeft in een brief aan 
gemeente Oudewater (d.d. 3 
juni 2014) aangegeven dat zij 
voornemens is het voorstel 
van de Deltacommissie over 
het aanpassen van de status 
van de kering langs de 
Gekanaliseerde Hollandse 
IJssel te verwerken in de 
partiële herziening van het 
Nationaal Waterplan (NWP). 
Hoe is dit voornemen in de 
beleidsvisie verwerkt? 

Het waterschap heeft ook deze brief van de minister ontvangen waarin zij aangeeft 
voornemens te zijn deze status wijziging voor de Gekanaliseerde Hollandse IJssel te 
verwerken in het Nationaal Waterplan (NWP). 
 
Aanleiding voor de statusverandering 
De aanleiding voor dit voornemen van de minister is de voorkeursstrategie voor 
Centraal Holland, die in het Deltaprogramma (regioproces Nederrijn-Lek) is 
uitgewerkt. In deze strategie wordt de veiligheid van het gebied gerealiseerd door 
Nederrijn- en Lekdijk aan een strenge norm te laten voldoen. De categorie C-
waterkering verliest de status van primaire waterkering, maar houdt mogelijk wel een 
regionale functie. Dat houdt in, dat een lichter regime voor de waterkering zal gaan 
gelden, waardoor onder andere de keurzones minder breed kunnen worden. 
 
Statuswijziging pas in 2017 officieel in werking 
Het klopt dat de kering langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel in de concept-
beleidsvisie als primaire kering is aangeduid. Deze status heeft deze kering op dit 
moment. Rekeninghoudend met de procedures die moeten worden doorlopen voor 
deze statuswijzing treedt deze wetswijziging (uiteindelijk de verankering in de 
Waterwet) naar verwachting pas in 2017 in werking. De status van de kering langs 
de Gekanaliseerde Hollandse IJssel tussen Utrecht en Hekendorp kan dus officieel 
pas in 2017 wijzigen in een categorie C-waterkering. 
 
Motie Bisschop c.s. 
Door gemeenten langs de waterkering is verzocht om bij vergunningverlening nu al 
te anticiperen op de voorkeursstrategie. Daarmee wordt voorkomen dat onnodig 
grote beperkingen aan ruimtelijke ontwikkelingen worden opgelegd ter bescherming 
van een waterkering die een heel andere functie zal krijgen. Hierover is in de 
Tweede Kamer een motie ingediend (motie Bisschop c.s.). 
 

Deze zienswijze is 
aanleiding de tekst aan 
te passen. 
 
In hoofdstuk 2, “Laag 
1: preventie” is een 
kader toegevoegd met 
daarin een korte 
toelichting op de 
consequentie van dit 
voornemen van de 
minister om de 
voorkeursstrategie voor 
Centraal Holland te 
verwerken in de 
partiële herziening van 
het Nationale 
Waterplan.  
 
én 
 
Op de “overzichtskaart 
waterkeringen” is het 
bewuste traject 
aangegeven als 
“primaire waterkering; 
categorie C”.  



Bestuurlijk overleg 
Naar aanleiding van de motie heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Rijk, 
provincie, waterschap en enkele gemeenten. Het waterschap heeft daarbij om 
duidelijkheid gevraagd dat deze wijziging inderdaad wordt doorgevoerd, zodat 
besluiten later niet teruggedraaid hoeven te worden. Op 3 juni 2014 heeft de 
Minister van Infrastructuur en Milieu in een brief aan het waterschap bevestigd, dat 
zij van plan is de voorkeursstrategie op te nemen in het gewijzigde Nationaal 
Waterplan en de Waterwet. De Minister stelt dat vergunningverlening een 
bevoegdheid is van het waterschap, maar dat zij zich kan voorstellen dat hierbij 
rekening wordt gehouden met de voorgenomen beleidswijziging.  
 
Waterschap anticipeert op toekomstige statuswijziging 
Op grond van deze informatie en het grote draagvlak voor de voorkeursstrategie 
heeft het college van het waterschap in de vergadering van 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. In de praktijk betekent dit dat voor een aanzienlijk kleinere 
zone langs de waterkeringen de beperkingen op grond van de keur gelden. De 
exacte breedte van deze zone varieert langs de dijk en zal per situatie worden 
afgeleid. 
 
Het waterschap verwacht met dit besluit tegemoet te komen aan het verzoek van de 
gemeenten en duidelijkheid te hebben gecreëerd voor ruimtelijke ontwikkelingen 
langs de waterkering. 
 
De bestuurlijke besluitvorming vond plaats tijdens de inspraakperiode van de 
concept-Beleidsvisie Waterkeringen en was daarom nog niet opgenomen in het 
document. Er zal een passage worden opgenomen om deze nieuwe werkwijze toe 
te lichten  
 
De betrokken gemeenten zijn inmiddels per brief geïnformeerd over dit besluit.  
Daarnaast zijn provincie en Rijk, die bij de voorbereiding van dit besluit betrokken 
waren, geïnformeerd evenals de beheerders van aangrenzende waterkeringen. 
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