
 

  COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN 
 GECOMBINEERDE COMMISSIE  BMZ/SKK 
 ALGEMEEN BESTUUR 

     Agendapunt 4.2

Onderwerp: Consultatie concept-Keur Nummer: 817509 

In D&H: 27-05-2014 Steller: Jannes van Hove/Michiel Anten 
 BMZ  11-06-2014 Telefoonnummer: (030) 634 58 38 In Cie: 
 SKK  - Afdeling: Bestuursondersteuning 

In AB: -   
Portefeuillehouder: Van der Vorm    

 
Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
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 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
Hieronder vindt u een memo met de stand van zaken rondom de herziening van de keur. In de 
memo vindt u tevens een concept-tekst opgenomen van een voorlopige formulering van de 
zorgplicht.  
 
Aan de Commissie BMZ wordt daarbij de volgende vraag ter consultatie voorgelegd:  

1. Herkent u de uitgangspunten zoals vastgelegd in de beleidsvisie in voldoende mate in de 
gekozen structuur en (concept)formulering van de zorgplicht?  

 
Verankering ‘ja, mits’ via zorgplicht 
Zoals in de beleidsvisie weergegeven zullen we in de keur werken met een zorgplicht. Via deze 
zorgplicht willen we het uitgangspunt van ‘ja, mits’ verankeren.  
 
Insteek van deze zorgplicht is dat deze altijd geldig is en primair dient als ‘vangnet’ Daarnaast dient 
deze als een soort basis-gedragsregel voor onze ingelanden. Soms zijn er voor een specifieke 
activiteit geen algemene regels, vergunningplicht of verbod opgenomen, als keuze of bijvoorbeeld 
door toekomstige ontwikkelingen of innovaties. Ook dan kan het waterschap handhaven, namelijk 
op basis van de altijd geldende (en voldoende geduide) zorgplicht.  
 
Dit principe heeft u tijdens de consultatieronde in september 2013 eerder ontvangen, maar voor de 
volledigheid ziet dat er als volgt uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: systematiek huidige en toekomstige keur 
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Formulering zorgplicht 
Inmiddels is een eerste concept- van de nieuwe keur geformuleerd. In de komende maanden zal 
de tekst van de keur verder worden getoetst. Ook zal deze nauwkeurig worden afgestemd met de 
algemene regels en beleidsregels, zodat deze één begrijpelijk, logisch en afgestemd geheel 
vormen. De tekst zal daarom mogelijkerwijs nog wijzigen.  
 
Hieronder vindt u hoofdstuk 2 van de nieuwe concept-keur waarin de zorgplicht, algemene regels, 
vergunningplicht en verbod worden geborgd. Vanwege het conceptuele karakter van de nieuwe 
keur ontvangt u andere hoofdstukken, met daarin bijvoorbeeld de hoofdelijke aansprakelijkheid, 
onderhoudsplicht, bevoegdheden bij calamiteiten en strafbepalingen, op een later moment. 
  
 
 

Hoofdstuk 2. Handelingen in watersystemen 
Artikel 2.1 Zorgplicht (ja, mits)  

1 Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem te verrichten of te laten verrichten met 
uitzondering van de handelingen als bedoeld in de artikelen 2.2, 2.3 en 2.4.  

2 Degene die de in het eerste lid toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs 
had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen 
ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. 

3 Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige effecten voor het watersysteem als 
bedoeld in het tweede lid wordt verstaan: 

a. het voorkomen van een overstroming, wateroverlast en/of waterschaarste; 
b. het voorkomen van aantasting van de bestaande staat van een waterkering; 
c. het voorkomen van belemmeringen in de doorstroming in de watergang; 
d. het voorkomen van hinder bij onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem. 
e. het voorkomen dat een verslechtering van de chemische en/of ecologische waterkwaliteit 

optreedt; 
f. het voorkomen van verzilting, verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater 

tussen van elkaar gescheiden grondwaterlichamen als gevolg van grondwateronttrekkingen. 
g. het voorkomen van een belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het 

watersysteem. 
 

4 Aan de in de voorgaande leden voorgeschreven zorgplicht wordt in ieder geval voldaan, wanneer de 
handeling wordt verricht overeenkomstig een door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
vastgestelde erkende maatregel. 

5 Degene die handelingen verricht met de effecten als bedoeld in lid 2 is verplicht alle maatregelen te treffen 
die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden, ten einde die nadelige effecten te voorkomen, dan wel 
indien daarvan reeds sprake is, al het mogelijke te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan 
te maken. Indien de negatieve effecten het gevolg zijn van een ongewoon voorval, worden de maatregelen 
onverwijld genomen. Het college kan aanwijzingen geven over die maatregelen.  

6 Degene die handelingen verricht als bedoeld in het vorige lid meldt die effecten en de maatregelen die hij 
voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen, zo spoedig mogelijk aan het college. 

 
Artikel 2.2 Algemene regels (ja, tenzij) 

  
1 Bij het verrichten van de in lid 2 van dit artikel bedoelde handelingen wordt door degene die de handeling 

verricht of laat verrichten voldaan aan voorwaarden die zijn opgenomen in een door het college van 
Dijkgraaf en Hoogheemraden voor die handeling opgesteld document met regels op grond van de keur. 
Deze kunnen mede inhouden een aanvullende vergunningplicht dan wel een algeheel verbod voor het 
verrichten van (delen van) die handelingen. 

2 Het is met in acht neming van de voorwaarden als bedoeld in het vorige lid toegestaan de volgende 
handelingen in het watersysteem te verrichten of te laten verrichten: 

a.  
b.   
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3 Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden kan bij algemene regels bepalen dat de handeling vooraf 
moet worden gemeld, dat metingen dienen te worden verricht danwel gegevens te worden registreerd en 
daarvan opgave moet worden gedaan aan het college, wanneer:  

a. de handeling wijzigingen aan het watersysteem tot gevolg heeft welke in de legger en/of het 
beheersregister moeten worden opgenomen; of 

b. het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden toezicht bij de uitvoering van de handeling 
noodzakelijk acht. 

 
Artikel 2.3 Vergunningplicht (nee, tenzij) 

1 Het is alleen toegestaan met een vergunning van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden, conform 
hetgeen hierover is beschreven in de 'het document met regels op grond van de Keur', om de volgende 
handelingen in het watersysteem te verrichten of te laten verrichten: 

a.  
b.   

 

Artikel 2.4 Absoluut verbod (nee) 
1 Het is verboden om, conform hetgeen hierover is beschreven in 'het document met regels op grond van 

de Keur', de volgende handelingen in het watersysteem te verrichten of te laten verrichten: 
a.  
b.   

 
 
 

Figuur 2: concept-formulering zorgplicht  

 
Toelichting artikel 2.1 
In artikel 2.1 lid 1 staat kortgezegd het ‘ja’ van de ‘ja, mits’ vermeld, te weten dat alles in principe is 
toegestaan als het waterschap geen aanvullende regels heeft opgesteld. De ‘mits’ staat in lid 2, 
namelijk dat er geen negatieve gevolgen mogen zijn voor het watersysteem. Lid 3 geeft vervolgens 
duiding wat we met die negatieve gevolgen bedoelen. Met lid 4 worden ‘erkende maatregelen’ in 
het leven geroepen. Dit is een middel waarmee het college kan duiden wat in specifieke situaties 
wordt bedoeld met de zorgplicht. Door het in de keur op te nemen krijgt een erkende maatregel 
formele status, waarmee ingelanden rechtszekerheid hebben bij het volgen van die regel.  
 
Deze vier onderdelen vormen in feite de kern van de zorgplicht.  
 
De laatste twee leden van artikel 2.1 staan ook in de huidige keur (artikel 3.16) en vermelden dat 
we van ingelanden verwachten dat ze eventuele negatieve effecten direct melden én er 
redelijkerwijs alles aan doen om die effecten te voorkomen of ongedaan te maken.  
 
Toelichting artikelen 2.2, 2.3 en 2.4 
In de artikelen 2.2, 2.3 en 2.4 wordt het bestaan van de algemene regels geborgd, vergelijkbaar 
met artikel 3.14 uit de huidige keur. Hiermee geven we verder invulling aan de nieuwe structuur, 
namelijk de bevoegdheid om aanvullende criteria en voorschriften vast te stellen in algemene 
regels maar ook om een vergunningplicht of een verbod in te kunnen voeren. Overigens wordt in 
lid 3 van artikel 2.2 de mogelijkheid van een meldingsplicht vastgelegd. Ook dit is conform de 
huidige keur (artikelen 3.13 en 3.14).  
 
Aan deze drie artikelen zal nog een lijst met onderwerpen, op hoofdlijnen, worden toegevoegd 
waarvoor algemene regels respectievelijk vergunningplicht of verboden zijn vastgesteld. Hiermee 
legt het Algemeen Bestuur vast dát er regels zijn, maar kan zij de detail-invulling en vaststelling bij 
het College neerleggen1. Dit past bij het principe van een keur op hoofdlijnen die gebruikt wordt als 
kaderstellend instrument. Bovendien werkt voor ingelanden een lijst met onderwerpen en een 
verwijzing naar de algemene regels sterk verduidelijkend.  
 
Formulering en duidelijkheid 
De formulering van effecten in artikel 2.1 lid 3 is gericht op het functioneren van het systeem 
(doelvoorschrift) in plaats van op de middelen die we daarvoor inzetten (keringen, watergangen, 

                                                      
1 Dit is tevens conform artikel 83 lid 3 Waterschapswet, waarin staat dat het algemeen bestuur het vaststellen van algemene 
regels voor in de keur aangewezen onderwerpen kan delegeren aan het dagelijks bestuur.  
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kunstwerken). Bij keringen hebben we er echter voor gekozen om expliciet de term ‘staat van de 
waterkering’ (middel) toe te voegen, vanwege de duidelijkheid en het grote risico dat ermee 
gemoeid is. Een lastig vraagstuk is of we van ingelanden kunnen verwachten dat ze de relatie 
leggen tussen veiligheid en bijvoorbeeld beweiding van een kering. De zorgplicht is daarom nader 
geduid, bijvoorbeeld met behulp van erkende maatregelen. Hiermee is het voor ingelanden zo 
duidelijk mogelijk gemaakt en is dat als risico zo veel mogelijk beperkt.  
 
Voor de volledigheid merken we wel op dat de keur een juridisch instrument is en blijft en daarom 
ook de formulering uiteindelijk juridisch voldoende sterk moet zijn. Conform de beleidsvisie werken 
we aan begrijpelijke teksten. De toegankelijkheid van de keur vergroten we verder via onder meer 
de website. 
 
Handhaafbaarheid zorgplicht  
Is handhaving op basis van een zorgplicht mogelijk? Ja, in principe kan dat. Een onderzoek van de 
Universiteit van Utrecht2 onderbouwt dat handhaving mogelijk is: “De zorgplicht kán rechtsreeks 
worden gehandhaafd indien het watersysteembelang door een handeling wordt geschaad, 
waarvan degene die de handeling verricht dat redelijkerwijs had kunnen overzien”. Ook de Afdeling 
Bestuursrechtspraak Raad van State (AB RvS) heeft zich uitgelaten over de mogelijkheid om te 
handhaven op basis van een zorgplicht. De conclusie van de ABRvS3 is duidelijk: handhaving op 
de zorgplicht is mogelijk, maar het bevoegd gezag moet op enig moment concreet maken aan 
welke eisen moet worden voldaan.  
 
Daarom is het belangrijk dat we als waterschap voldoende duiden wat die zorgplicht dan betekent. 
Duiding van de zorgplicht gebeurt op verschillende plaatsen. In de keur zelf duiden we de term 
‘negatieve effecten op het watersysteem’ meteen nader in artikel 2.1, lid 3. Ook in de toelichting bij 
de keur leggen we dit uit. Daarnaast kunnen we middels erkende maatregelen op specifieke 
onderwerpen verder uitwerken wat de zorgplicht inhoudt. Ten slotte zal ook in 'het document met 
regels op grond van de Keur’ in de toelichting verder worden aangegeven wat de zorgplicht op 
specifieke onderwerpen betekent.  
 
Overigens is in de uitwerking van de keur, algemene regels en beleidsregels ook rekening 
gehouden met een nadere toetsing op onder meer handhaafbaarheid. Aangezien toetsing van de 
keur alleen in combinatie met de algemene regels en beleidsregels kan gebeuren, zal dit pas op 
een later moment plaatsvinden. 
 
Deregulering  
Als uitgangspunt heeft u in de beleidsvisie aangegeven te streven naar deregulering en minder 
administratieve lasten voor ingelanden en waterschap. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gewerkt met 
algemene regels die uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. 
 
De uitwerking in algemene regels is een forse klus. Inmiddels beginnen de eerste resultaten 
zichtbaar te worden. In de beleidsvisie stond al beschreven dat naar verwachting ‘het boekje’ er 
niet dunner op zal worden, maar wél duidelijker. Ook verwachten we dat we op onderwerpen een 
goede vermindering van administratieve lasten kunnen realiseren, zowel voor ingelanden als voor 
het waterschap. Hoe uiteindelijk het totaalplaatje eruit komt te zien is nog even afwachten.  
 
Samenwerking andere waterschappen  
De samenwerking met de drie andere waterschappen van Schieland en de Krimpenerwaard, 
Rijnland en Delfland loopt. Op een aantal onderwerpen onderzoeken we welke regels we kunnen 
uitlijnen. Er zijn op dit moment nog geen concrete resultaten terug te melden.  
 
Met hoogheemraadschap van Rijnland vindt daarnaast intensieve samenwerking plaats over de 
invulling van het ‘ja, mits’ principe. Zo hebben we gebruik kunnen maken van de afwegingen en 
teksten die Rijnland in een eerder stadium heeft ontwikkeld in haar keur. De tekst van de zorgplicht 
hierboven is goeddeels ontleend van de concept-keur van hoogheemraadschap Rijnland, 
                                                      
2 R. Uylenburg e.a., Algemeen geregeld, goed geregeld? Een onderzoek naar de effecten van algemene regels ten 
opzichte van een vergunningenstelsel in de watersector, 2010, p. 56-57 en 61-62. 
3 Afd. Bestuursrechtspraak Raad v State, Uitspraak 201012817/1/M1, 10 augustus 2011 (WS Brabantse Delta).  

817509 - 4 - 



 

817509 - 5 - 

 
 

waarmee we ook een zo uniform mogelijke keur kunnen opstellen. Andersom profiteert Rijnland 
van de ervaringen en afwegingen die binnen De Stichtse Rijnlanden worden gemaakt, zodat we 
beide voordeel ondervinden van de samenwerking.  
 
Vervolg en planning  
In de volgende voortgangsrapportage eind 2014 ontvangt u een overzicht van de onderwerpen 
waar we verwachten verdere deregulering te kunnen realiseren. In de planning is momenteel 
opgenomen dat u in de eerste helft van 2015 de concept-keur met de concepten van Algemene 
Regels en Beleidsregels ter consultatie ontvangt voordat deze in de inspraakprocedure terecht 
komen. Het vaststellen van de nieuwe Keur zal in de volgende bestuursperiode gebeuren. 
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