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Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisgeving  
 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
In de vergadering van 11 november 2014 heeft het college van D&H besloten in te stemmen met de 
Voortgangsnotitie uitwerkingstraject Keur 2015 en deze ter kennisname aan de commissie BMZ voor te 
leggen. 
 
Eerdere consultaties en AB-besluiten: 
- AB-besluit dd 3 juli 2013: (DM 648516) Rekenkamercommissie-rapport “De Keur gekeurd” vastgesteld 
- Commissie BMZ dd 3 september 2013: (DM 706562) positief advies over het uitgangspunt “ja, mits” 
- AB-besluit dd 18 december 2013: (DM 742685) Beleidsvisie Keur vastgesteld 
- Commissie BMZ dd 2 september 2014:  

o (DM 817509) Tussenrapportage Keur 2015 Consultatie Cie BMZ over de invulling van de 
nieuwe keur volgens de principes uit de Beleidsvisie Keur 

o (DM 843265) Procesnotitie Keur 2015 met weergave van het proces en doorkijk in de planning 
 
Inleiding 
Begin 2014 is een start gemaakt met het opstellen van de nieuwe keur voor HDSR, gebaseerd op de 
uitgangspunten die zijn geformuleerd in de Beleidsvisie Keur 2013. Toen is tevens afgesproken om uw 
commissie gedurende het jaar regelmatig te informeren over de voortgang hiervan. In uw 
commissievergadering van 2 september is de eerste tussenreportage besproken. Er zijn toen vragen gesteld 
die in essentie draaiden om de volgende onderwerpen:  
 geeft de zorgplicht niet teveel vrijheid, houdt het waterschap nog grip? 
 hoe en in welke mate wordt het AB bij de uitwerking en vaststelling van de nieuwe keur betrokken? 
 
In deze notitie wordt de huidige stand van zaken weergegeven. Ook wordt de planning inzichtelijk gemaakt 
voor de verdere besluitvorming in 2015. De vragen vanuit de commissie worden gelijktijdig behandeld. 
 
Waar staan we nu? 
Het uitwerken van de nieuwe keur en bijbehorende regels vordert gestaag. Waar mogelijk en wenselijk 
wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van Rijnland. Daar zijn inmiddels de keur + bijbehorende regels 
ter inspraak gelegd. 
De volgende zaken zijn relevant om te melden: 
 Minder vergunningen, meer algemene regels: veel handelingen waar nu de vergunningplicht voor geldt 

worden in de toekomst gereguleerd door algemene regels, eventueel met een meldplicht. Dat betekent 
een verschuiving van voorwaarden die eerder in vergunningen werden gesteld naar voorschriften in 
algemene regels. Dit geeft als resultaat een uitgebreid pakket aan algemene regels (het boekje wordt 
niet dunner maar wél duidelijker). Dat zal ertoe leiden dat administratieve lasten en -handelingen voor 
ingelanden èn voor het waterschap minder zullen worden. Zie de bijlage voor voorbeelden. 

 Daadwerkelijke deregulering vindt plaats door waar mogelijk de beschermingszones van tertiaire 
watergangen en die van primaire watergangen die varend worden onderhouden te laten vervallen. De 
haalbaarheid hiervan wordt momenteel getoetst. Dat betekent dat daar dan ook geen regels gelden. 
Ook wordt gekeken of hoogwatervoorzieningen en onderbemalingen opgenomen kunnen worden in 
peilbesluiten zodat ze niet steeds, bij wijziging van het peilbesluit, apart vergund hoeven te worden. 

 Met betrekking tot de zorgplicht en de vraag of daarmee “de deur niet wagenwijd open wordt gezet”: het 
is belangrijk om zich er rekenschap van te geven dat het waterschap nog steeds alle écht risicovolle  
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handelingen reguleert, door middel van algemene regels waar het kan en met een vergunningplicht of 
soms zelfs een verbod waar het moet. Regulering via alleen de zorgplicht gebeurt vooral dáár waar het 
gaat om handelingen met een laag risico. Bijvoorbeeld: het uitvoeren van boringen of het plaatsen van 
peilbuizen bij een watergang. Of het houden van een evenement binnen de waterstaatszone (maar niet 
op het dijklichaam) van een waterkering.  

 Handhaven van de zorgplicht is mogelijk, minder naar de letter en meer naar de geest/bedoeling van de 
regels. Van belang hierbij is dat voor degene die een activiteit uitvoert duidelijk is wanneer al dan niet 
gehandeld wordt in strijd met de zorgplicht. De handhaafbaarheid wordt expliciet getoetst tijdens het 
proces van het opstellen van de keur. 

 
Betrokkenheid van het bestuur bij besluitvorming: 
Ter beantwoording van de vraag over hoe het AB betrokken zal worden bij de besluitvorming over de Keur 
en bijbehorende regels, wordt op 18 februari een voorstel hierover aan het AB voorgelegd. Hierin zullen 
verschillende mogelijkheden naast elkaar worden gezet met hun voor-en nadelen. 
 
Planning  
27 januari 2015 
Commissie BMZ 

Consultatie commissie BMZ over een eerste concept van de nieuwe keur en 
algemene regels. Daarbij voorstel over hoe AB betrokken kan worden bij 
besluitvorming over de Keur en bijbehorende algemene regels en beleidsregels.  

18 februari 2015 
Algemeen Bestuur 

Besluit in AB over betrokkenheid AB bij besluitvorming over Keur en regels. 

2015 Keur, Algemene Regels en Beleidsregels gereed voor besluitvorming. 
Begin 2016 Besluitvorming Keur, Algemene Regels en Beleidsregels 
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BIJLAGE: 
 
Overzicht van huidige set regels: 
 
Nu zijn er 21 onderwerpen/handelingen te onderscheiden waarvoor het waterschap algemene regels en 
beleidsregels heeft (die elkaar gedeeltelijk overlappen). 
 
De Algemene regels betreffen 18 onderwerpen, waarvan 2 betrekking hebben op waterkeringen, 1 op 
grondwater en 15 op oppervlaktewaterlichamen. 
 
De Beleidsregels betreffen 15 onderwerpen, waarvan 4 betrekking hebben op waterkeringen, 10 op 
oppervlaktewaterlichamen, 1 op grondwater. 
 
Overzicht nieuwe situatie: 
 
In totaal zijn er 35 onderwerpen/handelingen waarvoor regelgeving is/wordt gemaakt, deze kunnen bestaan 
uit alleen zorgplicht en/of algemene regels en/of vergunningplicht en/of verbod. De zorgplicht is overigens 
altijd van toepassing. 
 
Algemene regels: 
De algemene regels betreffen 28 van de 35 handelingen (7 handelingen hebben géén alg. regel maar wel 
zorgplicht en/of vergunningplicht en/of verbod). Van de 28 handelingen hebben 12 alléén alg. regels voor 
waterkeringen, 9 voor zowel waterkeringen als watersysteem, 6 alleen voor watersysteem en 1 voor 
grondwater. Er komen dus vooral voor waterkeringen nieuwe algemene regels bij, te weten voor 21 
handelingen tov 2 in de huidige situatie. Daarbij moet vermeld worden dat er bij een aantal handelingen nog 
onderscheid gemaakt wordt tussen realiseren en verwijdering (zoals bijvoorbeeld het realiseren of het 
verwijderen van een brug). Dit kan leiden tot specifieke algemene regels voor elk van deze twee. 
 
Voorbeelden van deregulering en vermindering administratieve lasten: 
 
Waterkeringen: 
Bij waterkeringen zijn in de huidige situatie zo goed als alle handelingen vergunningsplichtig. Er worden nu 
voor de nieuwe keur afwegingen gemaakt over het daadwerkelijk risico van handelingen, onderscheid 
makend in verschillende typen waterkeringen: primaire keringen, regionale keringen, zomerdijken, etc. Dit 
leidt ertoe dat in de toekomst voor praktisch alle handelingen algemene regels gelden wanneer het 
risiconiveau dat toelaat. Bijvoorbeeld wanneer handelingen niet op of in het dijklichaam zelf plaatsvinden 
maar nog wel binnen de bredere zone waterstaatswerk. Of wanneer ze buiten de gesloten dijkperiode 
plaatsvinden. Ook geldt in de toekomst voor zgn. “verheelde waterkeringen” (waterkeringen waarvan de 
hoogte van de achterliggende gronden op natuurlijke wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte 
van de waterkering zijn gelegen) voor bijna alle handelingen alleen de zorgplicht. 
 
Watersysteem: 
Kabels en leidingen: onder de huidige regelgeving is er voor het aanleggen of verwijderen van kabels en 
leidingen een raamprocedure waarin de initiatiefnemer hiervoor vergunning moet aanvragen. Dit leidt ertoe 
dat er nu jaarlijks een grote hoeveelheid vergunningsaanvragen moet worden behandeld voor kabels en 
leidingen, naar schatting ruim 20% van het totaal aan vergunningverlening. In de toekomst wordt dit 
vervangen door een algemene regel. Hiermee kan de werklast van de organisatie op het onderdeel kabels 
en leidingen naar verwachting voor minstens de helft worden gereduceerd. Ook voor de kabelbedrijven 
betekent dit minder administratieve lasten.  


