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Voorwoord 
 
 
"Nederland is welvarend geworden door de gunstige ligging in een delta van grote rivieren. 
Maar zonder stevige waterkeringen zou tweederde van het land onder water staan. In dat 
kwetsbare deel wonen negen miljoen Nederlanders en wordt 65% van het nationaal inkomen 
verdiend. Het bewaken van de toestand van de waterkeringen is dan ook van levensbelang. 
Vooral de toestand van de zogenoemde primaire waterkeringen is cruciaal. Zij beschermen het 
land tegen de zee, de estuaria, de grote rivieren en het IJssel- en het Markermeer."  
Met deze boodschap begint de Landelijke Rapportage Toetsing, zoals deze door de staatsecreta-
ris in september naar de Tweede Kamer is gezonden. 
 
Studies naar klimaatsveranderingen geven aan dat we in de toekomst rekening moeten houden 
met forse zeespiegelstijgingen en verhoogde rivierafvoeren. Dit betekent dat we moeten zorgen 
dat de waterkeringen die Hollandse Delta beschermen tegen overstroming daar tegen bestand 
zijn.  
 
Maar niet alleen de gevolgen van klimaatveranderingen vragen verhoogde aandacht. Steeds 
meer is sprake van wensen voor medegebruik van de waterkeringen. Naast ecologische en 
landschappelijke wensen moet rekening gehouden worden met o.a. recreatie, wonen en land-
bouwkundig gebruik (o.a. schapen).  
 
Onze bewoners hebben vertrouwen in onze dijken zoals die na de watersnoodramp van 1953 
zijn verhoogd en versterkt. Het is de taak van het waterschap in zijn rol als waterkeringbeheer-
der om dat vertrouwen waar te maken niet alleen nu, maar ook in de toekomst.  
 
Daartoe is het waterschap actief met de waterkeringen bezig en vinden onderzoeken en maat-
regelen plaats om het gewenste veiligheidsniveau te halen. Er is een beleidskader geformuleerd 
om op korte en langere termijn de veiligheid te kunnen waarborgen. Een belangrijk aspect 
daarbij is dat we willen zorgen dat daar waar nu nog onbelemmerd versterkingen aan de water-
keringen kunnen worden uitgevoerd dit ook zo blijft. Met andere woorden ruimte reserveren 
langs de waterkeringen. 
 
Voor u ligt het eerste Beleidsplan Waterkeringen van waterschap Hollandse Delta. Een visie 
over het beheer van de waterkeringen door het waterschap. Met een beschrijving van de wijze 
waarop het waterschap invulling wil geven aan het beheer van de waterkeringen. Niet als op 
zichzelf staande, statische verhogingen in het landschap, maar als functionele verdedigingswer-
ken, die we moeten koesteren en tegelijk handhaven, onderhouden en zonodig versterken. 
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1 Inleiding 1 Inleiding 

1.1 Waterkeringstaak van Hollandse Delta 1.1 Waterkeringstaak van Hollandse Delta 
  
Het beheersgebied van Waterschap Hollandse Delta wordt omsloten door de Noordzee,  
Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas, De Noord, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Hollands 
Diep, Haringvliet, Krammer-Volkerak en Grevelingen. 

Het beheersgebied van Waterschap Hollandse Delta wordt omsloten door de Noordzee,  
Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas, De Noord, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Hollands 
Diep, Haringvliet, Krammer-Volkerak en Grevelingen. 
  

 
Figuur 1.1: Het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta 
 
Het waterschap Hollandse Delta heeft de zorg voor de veiligheid tegen overstroming binnen dit 
gebied. Voor dit doel beheert het waterschap primaire en regionale waterkeringen. Hierbij kij-
ken we niet alleen naar het nu, maar streven we ook naar duurzaamheid voor de toekomst 
(klimaat, ruimtereservering etc). 
 
Doel voor het beheer van de waterkeringen is dat de veiligheid tegen overstromingen gegaran-
deerd wordt, nu en in de toekomst. Dat betekent dat de waterkeringen in het beheerde gebied 
te allen tijde aan de vastgestelde veiligheidsnormen dienen te voldoen.  
 
De algemene democratie (integrale afweging van belangen) bepaalt de veiligheidsnorm. In zijn 
consequentie betekent dat, dat het waterschap: 
o garandeert dat binnen bepaalde termijn die veiligheidsnorm ook aanwezig is en blijft; 
o legt hierover verantwoording af aan het Rijk en provincie; 
o bouwt de eigen deskundigheid op en brengt die in; 
o bij het achterwege blijven van Rijksfinanciering geen afwachtende houding aanneemt. 
 
Dit Beleidsplan omvat de hoofdlijnen van beleid, visie en richting met betrekking tot het beheer 
van de waterkeringen. Op grond van de Keur kunnen dijkgraaf en heemraden ten aanzien van 
de vergunningverlening nadere regels, de zogenoemde beleidsregels, vaststellen. Daarbij zullen 
de beleidskaders van dit Beleidsplan als uitgangspunt dienen. 
 

 

 
 

Missie 
De missie voor waterschap Hollandse Delta is als volgt geformuleerd. Bepalend hierbij is het gebied, de 
taken, het kwaliteitsniveau en de relatie met anderen (zowel inwoners als mede-overheden) en de me-
dewerkers.  

'Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het 
oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de 
ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam 
wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruit-
strevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen 
maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekke-
lijk werkgever'.
- 1 -
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1.2 Functie Beleidsplan Waterkeringen (BPW) 
 
In de Verordening waterkering West-Nederland (gebaseerd op  art. 14 Wet op de Waterkerin-
gen) is opgenomen, dat elke waterkeringbeheerder een zgn. ‘Beheersplan Waterkering’ moet 
opstellen, waarin beschreven wordt op welke wijze de waterkeringen beheerd worden. Voor het 
waterschap Hollandse Delta is dit vertaald in een nota met de beleidskaders (hoofdlijnen van 
beleid), waarmee het waterschap het invulling geeft aan het integrale beheer van de primaire 
(dijken en duinen) en de regionale waterkeringen. Derhalve heeft deze nota ook de titel ‘ Be-
leidsplan Waterkeringen Hollandse Delta’ gekregen. 
 
Het plan beoogt inzicht te geven in de wijze waarop het waterschap: 
•  invulling geeft aan het functioneel beheer van de waterkeringen; 
•  de waterkerende functie van de keringen, nu en in de toekomst, wil waarborgen; 
•  het waterkeringbelang afweegt tegen andere belangen; 
•  op basis van dit beleid komt tot een afgewogen programma aan onderhouds- en verbete-

ringsmaatregelen. 
 
Andere Beheersplannen Waterkering bestaan vaak uit een Statisch en een Dynamisch deel. In 
het Statisch deel worden de strategische beleidslijnen uitgezet. Het Dynamisch deel bestaat uit 
een jaarlijks aan te passen actie- en uitvoeringslijst van beleidsvoornemens. Zo’n actiepro-
gramma vormt ook een onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan, als onderdeel van de Beleids-
cyclus. Om verwarring en/of doublures te voorkomen wordt in dit Beleidsplan het Dynamisch 
deel niet opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de jaarlijkse beleidscyclus. 
 
 
1.3 Kader van de waterkeringstaak 
 
De zorg voor de waterkeringen omvat diverse activiteiten, zoals het vaststellen van beleid, het 
vertalen van beleid naar functie-eisen, het toetsen aan normen en randvoorwaarden, het  

Figuur 1.2: Cyclus van de waterkeringenzorg 
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opzetten en bijhouden van legger, beheerregister en keur, toezicht houden op activiteiten van 
derden (voor zover relevant voor de waterstaatkundige taken van het waterschap), inspecteren, 
monitoren, plannen, ontwerpen, aanleggen, onderhouden, verbeteren, enz.  
 
Deze zorg kan worden gezien als een cyclisch proces. Deze cyclus omvat de volgende 4 onder-
delen: beleidsontwikkeling, planvorming, uitvoering en evaluatie. De evaluatie kan aanleiding 
geven om het beleid te handhaven, het beleid aan te passen of om nieuw beleid te formuleren. 
Tenminste één keer per vijf jaar zal het Beleidsplan worden herzien. Een tussentijdse herziening 
kan echter ook nodig blijken door veranderende externe omstandigheden. Dit wordt geïllu-
streerd in figuur 1.2. 
 
 
1.4 Vaststelling van het plan  
 
Het waterschap is een doelcorporatie die voor de uitoefening van haar taak een algemeen be-
stuur de Verenigde Vergadering van hoofdingelanden) heeft en een dagelijks bestuur (het Col-
lege van Dijkgraaf en Heemraden). De vaststelling van het plan geschiedt met toepassing van 
de Inspraakverordening van het waterschap Hollandse Delta en afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb).  
 
Dit betekent dat het Beleidsplan Waterkeringen in ontwerp wordt vastgesteld door het college 
van dijkgraaf en heemraden. Vervolgens wordt het Beleidsplan gedurende zes weken ter visie 
gelegd. Na het doorlopen van de inspraakprocedure waarin belanghebbenden hun zienswijzen 
kenbaar kunnen maken wordt het Beleidsplan Waterkeringen waar nodig aangepast en voorge-
legd aan de Verenigde Vergadering, die het Beleidsplan definitief vaststelt. Het besluit tot vast-
stelling wordt binnen vier weken na het nemen ervan aan Gedeputeerde Staten van de provin-
cie Zuid-Holland gezonden. 
 
 
1.5 Leeswijzer 
 
Het Beleidsplan Waterkeringen heeft de volgende opzet: 
 
• Hoofdstuk 2 beschrijft het beheersgebied met de primaire en regionale waterkeringen; 
•  In hoofdstuk 3 wordt een korte beschrijving gegeven van de wet- en regelgeving en de lan-

delijk en regionaal vastgesteld beleidslijnen; 
• Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de ontwikkelingen, die momenteel spelen, en 

die in de nabije toekomst effect kunnen hebben op de beleidskaders van het waterschap; 
•  Hoofdstuk 5 beschrijft de beleidskaders, waarmee het waterschap invulling geeft aan de wa-

terkeringstaak; 
• In hoofdstuk 6 staan de belangrijkste knelpunten en risico’s beschreven; 
• Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 nader ingegaan op de communicatie en voorlichting, de verde-

re invulling van de beleidskaders en de overgangssituatie. 
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2 De waterkeringen in Hollandse Delta 

2.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van wat Waterschap Hollandse Delta beheert. Wat exact 
bij het waterschap in beheer is staat in detail beschreven in de legger. Bij elke waterkering 
wordt in de legger in ieder geval aangegeven: 
a. een lengteprofiel en dwarsprofielen, waarin de afmetingen, waaraan de waterkering moet 

voldoen; 
b. een omschrijving van de kunstwerken en de bijzondere constructies die deel uitmaken van 

de waterkering;  
c. situatietekeningen met daarop aangegeven de ligging van de waterkering met het profiel 

van vrije ruimte en de onderscheidene grenzen waarbinnen de keur van het waterschap van 
toepassing is; 

d. wie met het onderhoud is belast (onderhoudsplichtigen). 
Voor onderstaande beschrijving van het beheersgebied is onderscheid gemaakt in de primaire 
keringen (dijken en duinen) en de regionale keringen. 
 
 
2.2 Beheersgebied algemeen 
 
Het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta bestaat uit zeven dijkringgebieden. In 
de Wet op de Waterkering is een dijkringgebied gedefinieerd als een gebied dat door een stelsel 
van primaire waterkeringen en/of hoge gronden beveiligd is tegen overstroming, in het bijzon-
der bij hoge stormvloed van zee, bij hoge afvoer van een van de grote rivieren, bij hoog water 
op het IJsselmeer of bij een combinatie daarvan. Voor het beheersgebied van Hollandse Delta 
zijn de volgende dijkringgebieden van belang: 
 
o IJSSELMONDE    (dijkringgebied 17) 
o PERNIS    (dijkringgebied 18) 
o ROZENBURG   (dijkringgebied 19) 
o VOORNE-PUTTEN   (dijkringgebied 20) 
o HOEKSCHE WAARD  (dijkringgebied 21) 
o EILAND VAN DORDRECHT  (dijkringgebied 22) 
o GOEREE-OVERFLAKKEE  (dijkringgebied 25) 
 
Op onderstaande kaartjes zijn de primaire en regionale keringen in beheer bij Hollandse Delta 
weergegeven. 
 
 
2.2.1 Primaire waterkeringen van de dijkringgebieden 

Dijkringgebied 17 en 18, IJsselmonde en Pernis  

Figuur 2.1: Dijkringgebied 17 (IJsselmonde) en dijkringgebied 18 (Pernis) 
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Dijkringgebied 17, IJsselmonde, grenst aan de oostzijde aan de rivier de Noord, aan de zuidzij-
de aan de Oude Maas en aan de noordkant aan de Nieuwe Maas. De waterkering heeft een tota-
le lengte van 62 kilometer en valt in categorie a (direct buitenwater kerend). De dijkring bevat 
een aantal kunstwerken. De kering bestaat uit klei, een combinatie van zand en klei of bijzon-
dere constructies. Wat het karakter van de primaire waterkeringen betreft kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen de waterkeringen die in Rotterdam-Zuid zijn gelegen, en waterkeringen 
die daarbuiten zijn gelegen. In Rotterdam-Zuid wordt de waterkering gekenmerkt door de aan-
wezigheid van veel bebouwing en infrastructuur. De waterkering heeft in dit gebied een aantal 
verschijningsvormen, die uiteenlopen van een “normale” dijk tot een verticale (dam)wandcon-
structie. Buiten Rotterdam-Zuid is de waterkering duidelijk herkenbaar. Er is over het algemeen 
sprake van groene dijken, met op of naast de kruin een weg, en buitendijks een voorland. Het 
dijkringgebied moet volgens de Wet op de Waterkering voldoen aan een gemiddelde overschrij-
dingskans van 1/4.000 per jaar. Gezien het karakter van het gebied wordt door het waterschap 
een overschrijdingskans van 1/10.000 jaar gehanteerd (zie § 5.2). 
 
Dijkringgebied 18, Pernis, ligt aan de Nieuwe Maas en aan de Eems- en Prins Willem Alexander-
haven. Het dijkringgebied wordt omsloten door 5,2 km primaire waterkering van categorie a. In 
het dijkringgebied komen geen waterkerende kunstwerken voor. De kering bestaat uit zand met 
daarop een kleilaag. De bekleding wordt gevormd door een grasmat of verharding. Het is een 
bijzondere dijkring, die is gelegen rondom de kern Pernis. Dit voormalige dorp dat bestuurlijk 
tot de gemeente Rotterdam behoort, heeft door de bijzondere geografische ligging een eigen 
dijkring, een situatie die vrijwel uniek is in Nederland. Deze Pernisse Ringdijk is aangelegd in de 
periode 1959 tot 1974.  
Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkring een gemiddelde overschrijdingskans 
van 1/10.000 per jaar.  
 
 
Dijkringgebied 19 en 20, Rozenburg en Voorne Putten 

Figuur 2.2: Dijkringgebied 19 (Rozenburg) en dijkringgebied 20 (Voorne Putten) 
 
Dijkringgebied 19, Rozenburg bestaat uit de bebouwde kom van de Gemeente Rozenburg en 
wordt aan de westzijde begrensd door het Calandkanaal, aan de zuidzijde door het Europoort-
gebied, aan de oostzijde door het Botlekgebied en aan de noordzijde door de Nieuwe Waterweg. 
De primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 
8,1 km. De primaire waterkering is van de categorie a. In de waterkeringen bevindt zich 2,4 km 
aan langsconstructies, deze maken onderdeel uit van het dijklichaam. 
Het water langs de dijken aan het Calandkanaal en de zuidzijde van Rozenburg staat in verbin-
ding met de Noordzee. De dijken langs de Nieuwe Waterweg en het Botlekgebied liggen tijdens 
hoogwater achter de gesloten stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Het dijkringgebied 
heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/10.000 per 
jaar. 
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Dijkringgebied 20, Voorne-Putten omvat globaal het eiland Voorne-Putten met aan de noord-
zijde het Hartelkanaal, aan de oostzijde de Oude Maas en het Spui, aan de zuidzijde het Ha-
ringvliet en aan de westzijde de Noordzee. De Noordzee en het Haringvliet zijn buitenwater. De 
kering bestaat uit ongeveer 54 km dijken en 17 km duinen van categorie a. Via de Hartelkering 
en de Europoortkering is dit gebied verbonden met dijkring 19, Rozenburg, en via de Haring-
vlietdam met dijkringgebied 25, Goeree-Overflakkee. Er zijn 11 waterkerende kunstwerken in 
het gebied. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde over-
schrijdingskans van 1/4.000 per jaar. 
 
 
Dijkringgebied 21, Hoeksche Waard  

Figuur 2.3: Dijkringgebied 21 (Hoeksche Waard) 
 
Dijkringgebied 21, Hoeksche Waard, omvat het eiland de Hoeksche Waard met aan de noord-
zijde de Oude Maas, aan de oostzijde de Dordtsche Kil, het Hollands Diep en het Haringvliet aan 
de zuidzijde en het Spui aan de westzijde. De primaire waterkeringen in het gebied hebben een 
totale lengte van 69,4 km en vallen allen onder categorie a. De dijkring bevat 154 kunstwerken. 
De keringen hebben hoofdzakelijk een grasbekleding met hier en daar wat steenbekleding en/of 
bestorting. Bij de dijken langs het Haringvliet en iets minder langs de Oude Maas is veelal een 
voorland aanwezig. De dijken langs Spui en Dordtsche Kil zijn veelal schaardijken (water tegen 
het talud). 
Het dijkringgebied heeft volgens de wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans 
van 1/2.000 per jaar.  
 
 
Dijkringgebied 22, Eiland van Dordrecht 
Dijkringgebied 22, Eiland van Dordrecht, omvat het Eiland van Dordrecht. Het gebied wordt aan 
de noordwestzijde begrensd door de Oude Maas, aan de noordoostzijde het Wantij, aan de 
oostzijde door de Nieuwe Merwede, aan de zuidzijde door het Hollands Diep en aan de westzijde 
door de Dordtsche Kil.  
De primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 37,9 
km. De primaire waterkering is van de categorie a. In de waterkeringen bevinden zich 17 kunst-
werken. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrij-
dingskans van 1/2.000 per jaar. 
 
 

 
 - 6 -



Beleidsplan Waterkeringen  december 2006 
 

Figuur 2.4: Dijkringgebied 22 (Eiland van Dordrecht) 
 
 
Dijkringgebied 25, Goeree-Overflakkee 

Figuur 2.5: Dijkringgebied 25 (Goeree-Overflakkee) 
 
Dijkringgebied 25, Goeree-Overflakkee, omvat het gehele eiland Goeree-Overflakkee en grenst 
aan de Noordzee, de Haringvliet, het Volkerak, de Krammer en de Grevelingen. De waterkerin-
gen bestaan uit dijken en duinen van de categorie a (26,25 km dijken en 18,05 km duinen) en 
dijken van categorie c (51,85 km). Verder zijn er 14 kunstwerken aanwezig, waarvan 7 in de 
categorie a primaire waterkering en 7 in de categorie c primaire waterkering. Langs de Noord-
zee bestaat de waterkering voor het grootste gedeelte uit duingebied. Het gedeelte ter hoogte 
van het Flaauwe Werk (ongeveer lopend van strandpaal 11 tot 13) bestaat uit een zeedijk met 
asfaltbekleding evenals de Mr. Snijderdijk nabij de buitenhaven van Stellendam. Langs het Ha-
ringvliet liggen verschillende soorten dijken. De waterkering bestaat uit een gedeelte met as-
faltbekleding en een gedeelte met grasbekleding. Van de asfaltdijken heeft de binnenzijde een 
grasbekleding, evenals het voorland. Tevens is langs het Haringvliet een gedeelte duinwaterke-
ring aanwezig. De dijken langs het Grevelingen en Krammer-Volkerak zijn meerdijken. In de 
zuidwesthoek van het eiland hebben ze grasbekleding, aan de (zuid)oostkant gaat het om dij-
ken met asfaltbekleding.  
Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans 
van 1/4.000 per jaar. 
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2.2.2 Duinen als primaire waterkering 

Langs de Noordzee bestaat de waterkering voor het grootste gedeelte uit duingebied en betref-
fen de duinen van Voorne en die van Goedereede.  
 
De duinen van Voorne hebben een hoge natuurwetenschappelijke waarde. De duinen, die als 
gevolg van de aanleg van de Haringvlietdam begin jaren zeventig, aan de rivierzijde zijn komen 
te liggen, krijgen langzamerhand een geheel eigen karakter. Het overgangsgebied van de 
duinvorming naar dijken, het zogenaamde Quackgors, heeft een geheel eigen natuurwaarde. 
Dit gebied fungeert als fourageer en rust plaats voor veel vogels. Dit gebied is ook aange-
wezen als een natuurgebied. 
Tussen de Noordzee en het Oostvoornse Meer ligt een smalle duinregel genaamd de Brielse 
Gatdam. In het voor de Brielse Gatdam liggend gebied is als gevolg van aanslibbing een wa-
dachtig gebied ontstaan waar veel watervogels verblijven. Dit gebied is aangewezen als vo-
gel- en habitatrichtlijn gebied. In dit gebied komen ook zeehonden voor. 
Op de zogenaamde Punt van Voorne vindt een voortdurende zandafslag plaats. De zandba-
lans is hier al jarenlang negatief. In het verleden is meerdere malen een zandsuppletie uitge-
voerd. De meest recente zandsuppletie is in 2005 uitgevoerd. Doordat er een ruime zand-
buffer voor het kritieke grensprofiel is aangebracht kan het voortdurende zandafslag pro-
ces op een natuurlijke wijze plaats vinden. De toegestane hoeveelheid zandafslag kan 
plaats blijven vinden totdat de basiskustlijn wordt doorsneden. Bresvorming vindt dan ook 
plaats over een grote lengte. 
 
De duinen van Goeree strekken zich uit van de buiten haven van Stellendam tot de Brouwers-
dam. De ontwikkeling van dit gebied kent een lange historie. In het meer recentere verleden 
zijn na de watersnoodramp van 1953 duinversterkingen uitgevoerd door het aanbrengen van 
diverse duinverzwaringen aan de landzijde tot de benodigde delta hoogte ( 8,0 tot 8,5 + NAP). 
Verder is de harde waterkering “Het Flaauwe werk” in 1984-1985 versterkt. In het kader van de 
afsluitingswerken van het Haringvliet (1970) is ter hoogte van de Stellendamse buitenhaven 
een gedeelte harde waterkering aangebracht (Meester Snijderdijk). Naast genoemde werk-
zaamheden zijn diverse suppleties uitgevoerd om te zorgen dat de waterkering het gewenste 
veiligheidsniveau heeft. Ter hoogte van het Flauwe Werk zijn in 2005 de laatste zandsuppleties 
uitgevoerd. 
De duinen van Goeree vormen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en worden aange-
merkt als uiterst waardevol duingebied. Dit vanwege de verscheidenheid aan vegetatietypen en 
de aanwezigheid van zeer veel zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten. 
 
 
2.2.3 Regionale waterkeringen 

Er zijn drie soorten regionale waterkeringen: 
• Compartimenteringdijken; 
• Boezemkaden; 
• Voorliggende waterkeringen (voorlandwaterkeringen, zomerkaden). 
 
Compartimenteringsdijken 
De compartimenteringsdijk is een tweede waterkering achter de primaire waterkering en heeft 
geen direct buitenwaterkerende functie. De compartimenteringsdijk geeft een zekere mate van 
bescherming van verder gelegen polders bij een eventuele doorbraak van de primaire water-
kering en beperkt dus het geïnundeerde gebied. Ook fungeert deze kering als vluchtweg en is 
een middel bij herstel van de primaire waterkering. 
Voor compartimenteringsdijken geldt nog geen normering. Een aantal compartimenterings-
dijken is tevens boezemkade. De compartimenteringsdijken die het waterschap beheert zijn 
over het algemeen dijken met een grasbekleding. 
 
Boezemkaden 
De boezemkaden beschermen het achterliggend gebied tegen permanent hoogwater in de boe-
zem en zorgen tevens voor de instandhouding van de boezem zelf. Boezemkaden functioneren 
continu en beschermen plaatselijk aanzienlijke belangen. Een aantal boezemkaden is tevens 
compartimenteringsdijk. 
In de provinciale verordening waterkeringen zijn alle boezemkaden genormeerd, behoudens de 
boezemkaden op IJsselmonde. Voor deze laatste boezemkaden wordt nog een onderzoek uitge-
voerd, waarvan de resultaten in 2007 worden verwacht. 
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De boezemkaden die het waterschap beheert zijn over het algemeen dijken met een grasbekle-
ding. 
 
Voorliggende waterkering 
Voorliggende waterkeringen beschermen buitendijks gelegen gebieden tegen hoogwater en zor-
gen voor een vermindering van de belasting op de achterliggende primaire waterkeringen. Er 
zijn vijf voorliggende waterkeringen die de volgende buitendijkse polders beschermen:  

•  polders Zuidoord en Beningerwaard op Voorne-Putten. 
• Leenheerenpolder op de Hoeksche Waard (4 km waterkering) en  
• Noordbovenpolder op het Eiland van Dordrecht (2 km waterkering) 
• Crézeepolder op IJsselmonde 
• Bovenstraat op IJsselmonde. 

 
Tabel 2.1: Waterkeringen Hollandse Delta in cijfers 

Dijkring gebied Primaire waterkering 
Comparti-
menterings-
dijken  

Boezem-
water-ke-
ringen 

Voorliggen-
de water-
keringen 

 
IJsselmonde (17) 

 
62,1 km 

 
43,3 km 

 
12,3 km 

 
4 km 

Pernis (18) 8,4 km -- -- -- 

Rozenburg (19) 8,2 km -- -- -- 

Voorne & Putten 
(20) 

54,1 km  
en 17 km duin 

 
61,3 km 

 
24,8 km  

 
3,3 km 

Hoekse Waard (21) 69 km 139 km 37 km 4 km 
Eiland van Dordrecht 
(22) 

 
37 km 

 
22 km 

 
-- 

 
2 km 

Goeree-Overflakkee 
(25) 

78 km  
en 18 km duin 

 
58 km 

 
24 km 

 
-- 

Regionale TOTAAL  323,6 km 98,1 km 13,3 km 
Waterkeringen 
TOTAAL 

308,6 km  
35 km duin 

435 km 

 
 
2.3 Opbouw van de zonering 
 
Waterkeringen en het aangrenzend gebied worden onderverdeeld in een aantal zones, waarvoor 
specifieke regels gelden. Onderstaande figuur (2.6) geeft een overzicht van de zones die voor-
komen binnen het gebied van Hollandse Delta.  
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Figuur 2.6: Zonering 
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Dit geldt in het algemeen voor de dijken en minder voor duinen waar de zones meer variëren. 
Voor de verschillende soorten waterkeringen (primaire keringen, regionale keringen en boe-
zemkaden) is de exacte omvang van de zones vastgelegd in de Legger van het waterschap. De 
gebods- en verbodsbepalingen die gelden in die zones zijn vastgelegd in de Keur van het water-
schap. 
 
 
2.4 Eigendomssituatie van het waterschap 
 
Een gedeelte van de primaire waterkeringen en de regionale waterkeringen is in eigendom van 
het waterschap. De onderstaande kaart geeft een overzicht van de (delen van) waterkeringen 
die het eigendom zijn van het waterschap Hollandse Delta. 
 

Figuur 2.7: Overzicht waterkeringen, die in eigendom zijn van het waterschap 
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3 Wet- en regelgeving waterkeringen  

3.1 Relevante wetten en regelgeving 
 
Voor de uitvoering van onze beheerstaak is een aantal wetten en nadere regelgeving in de vorm 
van beleidslijnen van belang. Deze wetten en beleidslijnen functioneren als randvoorwaarde 
voor onze beheerstaak. De meest relevante wet- en regelgeving en externe beleidslijnen zijn in 
onderstaande tabel genoemd.  
 
Tabel 3.1: Relevante wetten en regelgeving 
Europa Rijk 
Vogel- en Habitatrichtlijn 
Europese Kaderrichtlijn Water 
Nieuw: 
Hoogwaterrichtlijn 
 

Waterstaatswet  
Waterschapswet 
Wet op de waterkering (herzien 2005) 
Hydraulische Randvoorwaarden /  
Voorschrift toetsen op veiligheid (VTV) 
Ruimte voor de Rivier 
Beleidslijn Ruimte voor de Rivier 
Vierde Nota Waterhuishouding 
Derde Kustnota 
Waterbeleid 21ste eeuw 
Besluit Beheer Haringvlietsluizen 
Wet beheer rijkswaterstaatswerken 
Verder wet- en regelgeving t.a.v.: 
 - Landschap, Natuur en Cultuur 
 - Planologie (o.a. Nota Ruimte) 
 - Milieuwetgeving 
Nieuw: 
Waterwet 
Hoogwater Informatie Systeem (HIS) 

Provincie Gemeente 
Provinciale verordening Waterkeringen 
Bruisend Water 
Visie Hollandse kust 
Deltanatuur 

Bestemmingsplan 
Watertoets 
Gemeentelijke beleidsplannen 

 
 
3.2 Algemeen bestuurlijk kader 
 
De wet, de bestuurlijke organisatie en de uitvoering van het beleid vormen de hechte veranke-
ring van het waterkeren in het maatschappelijk bestel. Als algemeen aanvaard uitgangspunt bij 
de beleidsuitvoering geldt een multifunctionele benadering, waarbij de waterkerende functie 
niet in het gedrang mag komen. 
 
De zorg voor het waterkeren in het beheersgebied van Hollandse Delta is verdeeld over drie 
bestuurslagen: het Rijk, de provincie en Hollandse Delta zelf. De inliggende gemeenten spelen 
een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening (onder andere als vertegenwoordiger van andere 
belangen bij waterkeringen zoals wonen en werken) en in het geval van een dreigende calami-
teit.  
 
Hollandse Delta is als waterschap primair verantwoordelijk voor de waterkeringen onder haar 
beheer. Het Rijk (Min.van Verkeer & Waterstaat) heeft hierin een normerende taak en de pro-
vincie heeft een toezichthoudende taak. Voor regionale keringen geldt dat de provincie een 
normerende taak heeft. Het Rijk (Min.van Verkeer & Waterstaat) voert het oppertoezicht en is 
tevens verantwoordelijk voor de handhaving van de ligging van de kustlijn.  
 
Ook beleidskaders van de departementen VROM, EZ en LNV zijn van belang voor de waterke-
ringzorg.  
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3.3 Europees beleid en wetgeving 
 
De rol van Europa wordt groter, voor waterkeringen als geheel maar voor het kustbeheer in het 
bijzonder. Hieronder wordt de relevante bestaande Europese regelgeving behandeld. Voor de 
nieuwe Hoogwaterrichtlijn, die momenteel opgesteld wordt, wordt verwezen naar § 4.5. 
 
Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn 
Grote delen van de kustzone en de duinen vallen onder Vogel en/of Habitatrichtlijn van de Eu-
ropese Commissie. Dit betekent dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om de bescher-
mingszones in stand te houden en te voorkomen dat de kwaliteit ervan verslechtert. Deze bin-
dende richtlijnen zijn ingegeven door het verontrustende feit dat in Europa steeds meer plan-
ten- en diersoorten worden bedreigd. De Vogelrichtlijn heeft tot doel alle in het wild levende 
vogelsoorten en daarvoor aangewezen gebieden te beschermen. De Habitatrichtlijn heeft tot 
doel het waarborgen van de biologische diversiteit door de instandhouding van de natuurlijke 
habitats van de wilde flora en fauna. Evenals de Vogelrichtlijn maakt de Habitatrichtlijn onder-
scheid in te beschermen soorten en gebieden. 
 
Europese Kaderrichtlijn Water (2000) 
Deze richtlijn schetst een kader met als oogmerk de bescherming van het oppervlaktewater en 
grondwater, ten einde aquatische en terrestische ecosystemen voor verdere achteruitgang te 
behoeden en de beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en grondwater van voldoende 
kwaliteit voor duurzaam gebruik te waarborgen. De maatregelen die op grond van deze richtlijn 
zullen worden genomen kunnen van invloed zijn op de waterhuishouding, en daarmee op de 
waterstanden. Daarmee is deze richtlijn indirect van invloed op het beheer van de waterkerin-
gen. In welke mate dit voor Hollandse Delta relevant is zal in het jaar 2015 bekend zijn. 
 
 
3.4 Rijksbeleid en wetgeving 
 
3.4.1 Waterstaat 

Waterstaatswet 1900 
Deze wet regelt de waterstaatswetgeving in ons land. Bij wet van 16 mei 2002 is paragraaf 17 
van de wet vervangen door algemene regels inzake voorbereiding op en optreden bij gevaar 
voor waterstaatswerken. 
 
Waterschapswet (1992) 
Waterschappen zijn functionele democratische bestuursorganisaties die als hoofdtaak het we-
ren, beheersen en beheren van het water hebben. Artikel 2 van de Waterschapswet belast de 
waterschappen met de zorg voor de waterkeringen. Dat betekent dat de waterschappen de pri-
maire publiekrechtelijke verantwoordelijkheid dragen voor de aanleg, het beheer en onderhoud 
van de waterkeringen in hun gebied.  
 
Wet op de waterkering (1996-2005) 
De Wet op de waterkering heeft een tweeledig karakter. Allereerst geeft de wet de kaders voor 
de beveiliging tegen overstromingen van dijkringgebieden door primaire waterkeringen en de 
wijze waarop deze bestuurlijk wordt gerealiseerd en in stand gehouden. De wet verschaft in 
belangrijke mate de wettelijke grondslag voor het realiseren en in stand houden van 'de veilig-
heid tegen overstromingen'. De wet geldt voor de dijkringgebieden en de primaire waterkerin-
gen die in de bijlage van de Wet op de waterkering zijn opgenomen.  
 
In de tweede plaats verschaft de wet de bestuurlijk-juridische instrumenten voor een versnelde 
versterking van primaire waterkeringen om eerste maal aan de vereiste veiligheid te voldoen. 
Voor dijkversterkingswerken die onder de Wet op de waterkering vallen geldt de normale wet-
geving: de vergunningsstelsels, m.e.r.-plicht en onteigeningswet zijn van toepassing. Evenwel 
voorziet de wet in een gecoördineerde besluitvorming en rechtsbescherming. 
 
Tevens verplicht de Wet op de waterkering de beheerders van primaire waterkeringen om een 
vijfjaarlijkse toetsing uit te voeren. Ten aanzien van de toetsing geldt een rapportageplicht, 
waarbij Gedeputeerde Staten van de provincie de 5-jaarlijkse rapportages van de waterkering-
beheerder over de waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen beoordeelt. Ge-
deputeerde Staten rapporteert vervolgens aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. 
 
Als een waterkering niet meer aan de eisen voldoet vindt verbetering plaats. De waterkering-
beheerder biedt verbeteringsplannen in het kader van de Wet op de waterkering ter goed-
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keuring aan bij het Bevoegd Gezag, zijnde Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de 
waterkering ligt. Hierbij is het Besluit m.e.r. uit de Wet milieubeheer (Wmb) van belang. In dit 
Besluit staat onder meer wanneer een m.e.r.-procedure of een m.e.r.-beoordeling plaatsvindt. 
Op termijn komt de Wet op de Waterkering te vervallen en wordt vervangen door Integrale  
Waterwet. 
 
Hydraulische randvoorwaarden (2001)/Voorschrift toetsen op veiligheid (2001-2006) 
Nederland wordt tegen overstromingen door de Noordzee, de grote rivieren, het IJsselmeer en 
het Markermeer beschermd door zogenaamde primaire waterkeringen. De Wet op de waterke-
ring ziet er op toe dat deze waterkeringen iedere vijf jaar worden getoetst of zij het volgens 
deze wet vereiste beschermingsniveau bieden. Voor deze toetsing vormen de vastgestelde hy-
draulische randvoorwaarden met het Voorschrift toetsen op veiligheid (VTV), het uitgangspunt. 
Op basis van de hydraulische randvoorwaarden zijn waterstanden en golfcondities van kracht 
die de waterkeringen nog veilig moeten kunnen keren. Door onder andere veranderingen in 
klimaat, morfologie en inzichten hebben hydraulische randvoorwaarden en toetsingvoorschriften 
een beperkte 'geldigheidsduur'. Daarom is in de Wet op de waterkering aangegeven dat, in 
aansluiting op de periodieke toetsing, deze elke vijf jaar opnieuw worden vastgesteld. De maat-
gevende afvoer van de Rijn te Lobith is conform de HR 2001 verhoogd van 15.000 m3/s naar 
16.000 m3/s. 
 
Deltawet (1958) 
Deze wet vormt de wettelijke grondslag voor de afsluiting van de zeearmen tussen de Wester-
schelde en de Nieuwe Waterweg. Tevens vormt zij de grondslag voor de versterking van de 
hoogwaterkering langs de kust en die langs de wateren van de benedenrivierengebied en de 
delta waarop het tij nog invloed heeft. De wet verplicht de waterkeringbeheerder (Rijk of water-
schap) tot het uitvoeren van genoemde werken. Verder bevat de wet een bijdrageregeling om 
te voorzien in de kosten van uitvoering van de noodzakelijke werken. Er staan nog twee ver-
sterkingen in het kader van deze wet op het programma, daarna komt deze wet te vervallen. 
 
Ruimte voor de rivier 
Het project Ruimte voor de Rivier beoogt te komen tot duurzame bescherming tegen hoogwater 
door de rivieren weer de ruimte te gunnen die ze nodig hebben, met dijkverhoging als sluitstuk 
van hoogwaterbescherming. Vanwege de stijging van de zeespiegel in het benedenrivierenge-
bied blijven nieuwe dijkverhogingen waarschijnlijk nodig. 
 
Beleidslijn Ruimte voor de rivier (1996)  
De beleidslijn Ruimte bevat een toetsingskader waaraan nieuwe activiteiten in het winterbed 
van de grote rivieren aan moeten voldoen ten behoeve van zowel veiligheid van het achterland 
en het behoud van de ruimte die de rivier nodig heeft bij maatgevend hoogwater. Elke activiteit 
in het winterbed van de rivier heeft een vergunning nodig in kader van de Wet beheer rijkswa-
terstaatswerken. Daarvoor is tevens een goede afweging in het ruimtelijk spoor (streekplannen 
en bestemmingsplannen) noodzakelijk. 
Deze beleidslijn wordt in 2007 vervangen door Beleidslijn Grote Rivieren. Verder zijn er nieuwe 
beleidslijnen aangekondigd voor het kust, meren en deltagebied. 
 
Vierde Nota waterhuishouding (1998)  
Het nationaal beleid op de waterhuishouding is op hoofdlijnen aangegeven in de Vierde Nota 
Waterhuishouding. De hoofddoelstelling is “het hebben en houden van een veilig en bewoon-
baar land en het instandhouden en versterken van gezonde veerkrachtige watersystemen, 
waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd.” 
 
Derde Kustnota (2000)  
De 3e Kustnota beschrijft het beleid dat voor de kust gevoerd gaat worden. Gekozen is voor het 
voortzetten van het dynamisch handhaven van de kust. De (basis)kustlijn wordt voornamelijk 
door middel van zandsuppleties gehandhaafd, waarbij ruimte is voor de natuurlijke dynamische 
processen die spelen. Gericht op het herstel van de natuurlijke dynamiek en natuurwaarden in 
het duingebied zullen beheer en onderhoud worden afgestemd. 
Een aandachtspunt dat in de nota aan bod komt is de toenemende druk op de kust, zowel van-
uit zee als vanuit de landzijde. Vanwege de klimaatverandering, die onder meer een stijging 
van de zeespiegel tot gevolg heeft, zijn in de toekomst bredere en sterkere waterkeringen no-
dig. Tevens vraagt de verdergaande ontwikkeling van het land achter de keringen op termijn 
om hogere veiligheidsnormen, en daarmee bredere keringen. Om duurzame veiligheid te bieden 
zal op de toekomstige ruimtevraag geanticipeerd moeten worden. Voor ruimtelijke reserverin-
gen wordt 200 jaar vooruit gekeken op basis van een pessimistisch scenario voor de zeespie-
gelstijging. 
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Waterbeleid 21e eeuw 
Het kabinet heeft zich met het Kabinetsstandpunt “Anders omgaan met water; waterbeleid 21e 
eeuw” op hoofdlijnen achter het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw gesteld; het 
is nodig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en bodemda-
ling, in plaats van te reageren. In het standpunt wordt onder meer verwoord dat voor de aan-
pak van wateroverlast en het handhaven van de veiligheid een goede combinatie van techni-
sche en ruimtelijke maatregelen noodzakelijk is. De ruimte die voor water beschikbaar is dient 
te worden vergroot. Ruimte die, naar huidig inzicht, op termijn nodig is voor de bescherming 
tegen overstromingen en wateroverlast, moet nu al voor dit doel worden gereserveerd. Het ka-
binet gaat uit van de klimaatscenario's van het ICCP en de Commissie Waterbeheer 21e eeuw, 
en kijkt ca 100 jaar vooruit. Daarnaast dienen ruimtelijke besluiten o.m. getoetst te worden op 
de effecten op veiligheid en wateroverlast, en dient deze toetsing bij de integrale afwegen te 
worden betrokken. 
 
Het Rijk, de provincies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van waterschap-
pen hebben in februari 2001 een startovereenkomst getekend met daarin een aantal gemeen-
schappelijke uitgangspunten voor het waterbeleid. In de overeenkomst wordt eveneens aange-
geven op welke wijze het waterbeleid zal worden vormgegeven. Zo wordt onder meer aangege-
ven dat de uitgangspunten zullen worden toegepast in ruimtelijke plannen, zoals het streekplan 
en bestemmingsplannen, en dat ruimtelijke plannen zullen worden getoetst op alle van belang 
zijnde waterhuishoudkundige aspecten. 
 
Besluit Beheer Haringvlietsluizen 
Op 5 juni 2000 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het "Besluit Beheer Haring-
vlietsluizen" (ook wel Kierbesluit genoemd) vastgesteld. Dit besluit is ingegeven door de wens 
om de getijdewerking in het Deltagebied van Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch en het 
overgangsgebied tussen zout en zoet water zoveel mogelijk in ere te herstellen. Het op een kier 
zetten van de sluizen wordt gezien als een eerste stap. Omdat eerst de belangen voor de o.a. 
zoetwatervoorziening veilig moeten worden gesteld kan het sluisbeheer pas gewijzigd worden in 
2008. Een volgende stap voor het aanpassen van het sluisbeheer vereist een nieuw besluitvor-
mingstraject en zal pas over 10 à 15 jaar worden aan de orde zijn. 
Met het in stappen wijzigen van het sluisbeheer zijn direct voordelen te behalen voor de natuur 
en kan praktijkervaring worden opgedaan. De effecten van het op een kier zetten van de slui-
zen zullen uitgebreid worden gevolgd. Afspraken over verplichtingen van betrokkenen op het 
gebied van beheren, signaleren, meten, berekenen, overleg en informatievoorziening worden 
nader in protocollen vastgelegd. 
Ten aanzien van de kust van Goeree en van Voorne zijn met name de morfologische effecten 
van belang. 
 
Wet Beheer Rijkwaterstaatswerken 
De Rivierenwet is een van de wettelijke regelingen die randvoorwaarden stelt aan de uitvoering 
van verbeteringsplannen. Doel van de Rivierenwet is de verzekering van de goede staat van de 
belangrijkste rivieren en stromen te weten: 
• de Rijn, de Maas, de Schelde, de Eems en de Dollard en alle rivieren en stromen die hun wa-

ter naar één van deze rivieren afvoeren; 
• de Oosterschelde; 
• De Hollandse IJssel beneden de afdamming bij Gouda; 
• de Overijsselse Vecht; 
• het Zwarte Water en het Zwolsche Diep; 
• benedenstroomse deel van de Donge. 
 
Bepaalde handelingen in zowel het zomer- als het winterbed zijn in voornoemde rivieren en 
stromen verboden.  
 
3.4.2 Landschap, Natuur en Cultuurhistorie (LNC) 

Natuurbeschermingswet (1998) 
Deze wet regelt de gang van zaken ter bescherming van natuur en landschap. De wet bevat 
onder meer de bepalingen m.b.t. het Natuurbeleidsplan dat door het Rijk moet worden opge-
steld. Tevens bevat de wet de bepalingen met betrekking tot de aanwijzing van beschermde 
natuurmonumenten en de daarbij behorende gevolgen, zoals het vergunningplichtig zijn van 
handelingen die niet in een beheersplan voor het betreffende gebied zijn opgenomen. Het be-
doelde beheersplan dient volgens de Natuurbeschermingswet behoud, herstel of ontwikkeling 
van natuurschoon of natuurwetenschappelijke betekenis tot doel te hebben. 
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Natuurbeleidsplan en de 2e Structuurnota Groene Ruimte 
Het Tweede Structuurschema Groene Ruimte kondigt aan dat het Rijk een nota voor de kustzo-
ne voorbereidt, zowel om te voldoen aan de EU-aanbeveling over geïntegreerd beheer van 
kustgebieden, als om invulling te geven aan de vraagstukken die op de langere termijn spelen. 
“Het gaat in deze nota onder meer over uitbreiding van de ruimtelijke veiligstelling, algemene 
kwaliteitsverbetering van de kust en vergroten van de bereikbaarheid van de kust.” Deze be-
leidsagenda vormt de eerste aanzet tot een dergelijke nota. 
 
Flora en Faunawet (2002) 
Deze wet richt zich op de bescherming van in het wild levende planten en dieren. De bescher-
mingsformules voor planten- en diersoorten van de Habitat- en Vogelrichtlijn zijn hierin veran-
kerd. 
 
Met de Flora- en faunawet worden een groot aantal planten en dieren die van nature in Neder-
land voorkomen beschermd. Het aantal soorten dat via deze wet is beschermd, is na 1 april 
2002 toegenomen en het beschermingsregime is strenger geworden. In de wet is onder andere 
opgenomen dat beschermde soorten niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en dat 
het niet is toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadi-
gen, te vernielen of te verstoren.  
 
Nota Belvedère 
De nota Belvédère geeft een visie op de wijze waarop met de cultuurhistorische kwaliteiten van 
het fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting kan worden omgegaan. Ook geeft 
de nota aan welke maatregelen getroffen moeten worden om hieraan te voldoen.  
 
De voorgestelde beleidsstrategie voor dit gebied betreft het instandhouden van de cultuurhisto-
rische identiteit via Streekplan en bestemmingsplannen en de continuering van de PKB-
bescherming. Ook het ontwikkelen van de cultuurhistorische identiteit door aan te sluiten bij 
bestaande initiatieven als waterbeheer, natuurontwikkeling en (agrarisch) natuurbeheer wordt 
voorgesteld. 
 
3.4.3 Planologie 

Wet op de ruimtelijke ordening (1962)  
Het planologisch beleid van het Rijk, de provincies, de gemeenten, en de regio's vindt de wette-
lijke grondslag in de Wet op de ruimtelijke ordening. De wet bevat onder andere de bepalingen 
met betrekking tot de provinciale streekplannen, en de gemeentelijke structuur- en bestem-
mingsplannen. 
 
Besluit op de ruimtelijke ordening (1985)  
In het Besluit op de ruimtelijke ordening staan nadere bepalingen voor de uitvoering van de 
Wet op de ruimtelijke ordening. Het gaat daarbij onder meer om bepalingen die betrekking 
hebben op het streekplan en de gemeentelijke structuur- en bestemmingsplannen. 
 
Een voor Hollandse Delta belangrijk artikel is Artikel 10, waarin wordt bepaald dat gemeenten 
bij de voorbereiding van een structuur- of bestemmingsplan overleg dienen te voeren met de 
besturen van de bij het plan betrokken waterschappen, en waar nodig met andere betrokken 
overheden. 
 
Nota Ruimte 
In de Nota Ruimte (Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening zijn de nieuwe principes van het 
waterbeheer overgenomen en wordt de rol van water in dit beleidsveld expliciet behandeld. Drie 
doelstellingen uit het waterbeleid die als ruimtelijke opgaven worden geïdentificeerd zijn het:  
• vergroten van de veiligheid; 
• beperken van wateroverlast en  
• veiligstellen van de zoetwatervoorraad. 
 
Nieuw in de Nota Ruimte is het contourenbeleid, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen 
rode contouren rond bebouwd gebied, groene contouren rond waardevolle 'groene' gebieden en 
balansgebieden tussen de rode en groene contouren. 
Binnen de rode contouren – die door de gemeenten in samenspraak met de provincie moeten 
worden vastgesteld - ligt de bestaande bebouwing en de benodigde ruimte voor uitbreiding. 
Wonen en werken moeten hierin geaccommodeerd worden. 
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Binnen gebieden met een groene contour worden bijzondere natuurwaarden of eenheden met 
cultuurhistorische of archeologische monumenten in stand gehouden. Provincies en gemeenten 
wordt gevraagd de groene contouren in de streek- en bestemmingsplannen vast te leggen. 
 
Voor ingrepen binnen of nabij deze gebieden die de waarden kunnen aantasten – waaronder 
infrastructuur en windturbinecomplexen - geldt dat deze niet zijn toegestaan, tenzij er geen 
reële alternatieven zijn én er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang.  
 
Beleidsagenda 'Naar integraal kustzonebeleid' (2001) 
In 2001 is de beleidsagenda 'Naar integraal kustzonebeleid' door de vier betrokken departe-
menten(V&W, LNV, EZ en VROM), in interactie met overige betrokken overheden (provincies, 
gemeenten en waterschappen) opgesteld. Deze beleidsagenda beschrijft zes beleidsopgaven 
met mogelijke oplossingsrichtingen.  
 
De volgende initiatieven hebben geleid tot de beleidsagenda: 
• Kust op koers (voorstudie naar een beleidsagenda door de bovengenoemde departemen-

ten); 
• De Vierde Nota Waterhuishouding; 
• De Derde Kustnota; 
• De Vijfde Nota RO; 
• De tweede structuurnota Groene Ruimte; en 
• De Strategische visie Hollandse Kust 
 
3.4.4 Milieuwetgeving 

Milieuwetgeving 
Voor waterkeringbeheer en –verbetering zijn met betrekking tot milieuwetgeving met name de 
volgende wetten van belang: Wet Milieubeheer (1993) Wet bodembescherming (1986)Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewateren (1971). De Wet Milieubeheer (Wmb) regelt o.a. de m.e.r. (mi-
lieueffectrapportage)-procedure en toepassing van materialen conform het op de Wmb geba-
seerde Bouwstoffenbesluit. De Wet bodembescherming (Wbb) behelst preventieve bescherming 
als ook sanering van de bodem. Dit laatste speelt met name bij versterkingstrajecten. De Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) speelt met name een rol daar waar mogelijk sprake 
is van verontreiniging van het aanliggende oppervlaktewater, zoals bij oevervoorzieningen of 
toepassing van kleischermen. 
 
 
3.5 Provinciaal beleid en wetgeving 
 
Provinciale Verordening Waterkeringen 
Conform artikel 2 van de Waterschapswet heeft de provincie de bevoegdheid tot het opheffen 
en het instellen van waterschappen, tot regeling van hun gebied, taken, inrichting, samenstel-
ling van hun bestuur en categorieën van omslagplichtigen en tot de verdere reglementering van 
het waterschap.  
 
De voornaamste provinciale verordening op het gebied van de waterkeringszorg is de 'Provin-
ciale Verordening Waterkeringen'. Deze verordening is voor een deel bepalend voor de invulling 
die de waterbeheerder aan zijn taak geeft. Zo stelt de provinciale verordening onder meer: 
• dat de beheerder verplicht is een Beleidsplan Waterkeringen op te stellen; 
• aan welke vereisten zowel de legger als het beheersregister moeten voldoen; 
• dat een waterbeheerder verplicht is een calamiteitenplan op te stellen. 
 
Verder stelt de verordening nadere regels vast inzake beheersplannen, overzichtskaarten, leg-
gers, beheersregisters, verslagen en calamiteitenplannen. 
 
Een andere taken van de provincie die van belang zijn voor de waterkeringszorg zijn onder 
meer de ruimtelijke ordening, het beleid op het gebied van natuur en landschap en het bodem- 
en ontgrondingenbeleid. De provincie geeft op hoofdlijnen en voor een langere termijn (10-30 
jaar) richting aan de ruimtelijke indeling van het gebied. In het streekplan wordt voor een peri-
ode van tien jaar vastgelegd waar en hoeveel ruimte beschikbaar is voor verschillende functies. 
Concreet wordt het streekplan uitgewerkt in de bestemmingsplannen van gemeenten. 
 
Bruisend Water (provincie Zuid-Holland, 1998) 
Bruisend Water is een gezamenlijke visie van de Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse 
waterschappen over het waterbeheer in de toekomst (tijdhorizon 2050). Voor vijf thema's (wa-
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ter en ruimtelijke ordening, veiligheid, duurzaam stedelijk waterbeheer, zoetwatervoorziening 
en duinen en binnenduinrand) wordt aangegeven dat met het waterbeheer en de ruimtelijke 
inrichting in de provincie moet worden geanticipeerd op fysieke ontwikkelingen als klimaatver-
andering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Water moet een meer sturende rol krijgen bij de 
inrichting van Zuid-Holland. 
 
Visie Hollandse Kust 2050 
De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben dit project opgestart om samen met ande-
re overheden, maatschappelijke organisaties en burgers de problemen van, en oplossingen voor 
de kustzone in kaart te brengen, om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de kli-
maatveranderingen. Bij een analyse van het nu en in de toekomst aanwezige veiligheidsniveau 
zijn enkele zwakke plekken gevonden in de kust. 
 
Deltanatuur 
Er zijn verschillende getijdenatuurprojecten, zoals de Zuiderdieppolder op Goeree-Overflakkee, 
de Alberts-, Pieters-, Leendertspolder (APL-polder) in de Hoeksche Waard en de Crezeepolder 
op IJsselmonde. Een aandachtspunt hierbij is dat eventuele dijkproblemen in een aantal geval-
len kunnen meeliften op deze projecten. Dit kan een win-win opleveren.  
 
Overige provinciale beleidslijnen: 
• Streekplan; 
• Provinciaal Beleidsplan Groen, Water en Milieu; 
• Nota Planbeoordeling. 
 
 
3.6 Gemeentelijk beleid 
 
Bestemmingsplan 
Een belangrijk instrument is het bestemmingsplan. Dit plan is bindend waar het de functietoe-
wijzing van zowel het stedelijk als het landelijk gebied van een gemeente betreft. Verankering 
van de waterkeringszones in het bestemmingsplan van de gemeente(n) versnelt en vereenvou-
digt het beheer van de waterkering.  
 
Binnen het beheersgebied vigeren de bestemmingsplannen van de volgende gemeenten: 
• Albrandswaard • Dirksland • Korendijk • Rozenburg 
• Barendrecht • Dordrecht • Middelharnis • Spijkenisse 
• Bernisse • Goedereede • Oostflakkee • Strijen 
• Binnenmaas • s-Gravendeel • Oud-Beijerland  • Westvoorne 
• Brielle • Hellevoetsluis • Ridderkerk • Zwijndrecht 
• Cromstrijen • Hendrik Ido Ambacht • Rotterdam  

 
Watertoets 
Door middel van een watertoets kan het waterschap het inundatierisico laten beoordelen als 
gevolg van gebruiksfunctiewijziging. Een dergelijke wijziging kan namelijk een hoger risico op 
wateroverlast leiden, waardoor wellicht zwaardere/hogere dijken nodig zijn. De kosten van deze 
versterking van de waterkering zijn voor de initiatiefnemer. De verantwoordelijkheid van het 
werk blijft bij waterschap. 
 
Overige gemeentelijke beleidsplannen 
Het gemeentelijk beleid dat betrekking heeft op een waterkering en omliggende gebieden is 
beschreven in de landschapsbeleidsplannen of groenstructuurplannen van de betreffende ge-
meente. De meeste gemeenten beschikken over deze plannen. Een landschapsbeleidsplan 
schept op gemeentelijk niveau een kader dat richting geeft aan de verschillende initiatieven en 
maatregelen gericht op behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het landschap in de 
meest brede betekenis van het woord. Dit gemeentelijk landschapsbeleidsplan is voor een be-
langrijk deel voorwaardenscheppend voor de beheersvormen op en rond de waterkering. 
 
Sommige gemeenten beschikken over een toeristisch beleidsplan waarin zaken als het gebruik 
van het strand, het aantal strandpaviljoens en het aantal strandslagen is geregeld. Dit heeft 
invloed op het het recreatief medegebruik van de waterkeringen.  
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3.7 Algemene beleidslijnen Waterschap 
 
Binnen het kader van wetten, richtlijnen en verordeningen heeft de waterkeringbeheerder een 
zekere mate van vrijheid om invulling te geven aan het waterkeringbeheer. Daarbij gelden wel 
een aantal eigen beleidslijnen. De belangrijkste terreinen waarop het waterschap zelf beleid kan 
formuleren zijn hieronder kort weergegeven. 
 
Keur, Legger en Beheersregister 
Naast nationale wetgeving is ook de Keur van de waterkeringbeheerder zelf van belang. In de 
Keur stelt de waterkeringbeheerder regels aan onder andere activiteiten in, op of aan de water-
kering. De bepalingen ten aanzien van afmetingen worden vastgelegd in de Legger, terwijl on-
derhoudsverplichtingen e.d. vastgelegd worden in het Beheersregister. 
 
Vergunning- c.q. ontheffingsverlening en keurhandhaving 
Aan de algemene regels, die in de Keur zijn opgenomen kan het bestuur onder bepaalde voor-
waarden ontheffing/vergunning verlenen. De richtlijnen voor de ontheffingsverlening hebben 
betrekking op: 
• beplanting; 
• bebouwing; 
• pijpleidingen en kabels; 
• overige activiteiten in, op en aan waterkeringen. 
 
Handhaving heeft betrekking op de naleving van bij keur, vergunning of ontheffing gestelde 
regels en voorschriften. Ingevolge de Waterschapswet kan de handhaving geschieden met ge-
bruikmaking van strafvervolging en/of van bestuursrechtelijk optreden. De Waterschapswet 
geeft in artikel 61 het waterschapsbestuur de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang. 
De toepassing van bestuursdwang betreft de handhaving van regels die het waterschapsbestuur 
uitvoert; dit zijn bijvoorbeeld wetten, provinciale verordeningen en keuren. De algemene rege-
ling van bestuursdwang en dwangsom is te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Hierop zal verderop in deze nota dieper worden ingegaan. Daarnaast worden in artikel 85 van 
de Waterschapswet opsporingsbevoegdheden van de overtreding van bij keuren strafbaar ge-
stelde feiten, toebedeeld aan door het bestuur aangewezen ambtenaren. Dit is de strafrechtelij-
ke kant van handhaving. Momenteel wordt gewerkt aan de nota “Algemeen handhavingsbeleid” 
waarin beschreven wordt hoe met handhaving wordt omgegaan en in welke situatie op welke 
wijze wordt opgetreden. 

Aanpalende beleidsvelden 
Het waterschap heeft reeds op een aantal aanpalende beleidsvelden beleid geformuleerd. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
- Calamiteitenbeleid (o.a. calamiteitenzorg en bestrijdingsplannen); 
- Communicatiebeleid; 
- Duurzaamheidsbeleid; 
- Cultuurbeleid (o.a. waterkerende kunstwerken met cultuurhistorische waarden). 
Daar waar relevant wordt hierna dit beleid opgenomen of wordt hier melding van gemaakt. 
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4 Wat komt er op ons af 

4.1 Inleiding 
 
Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen. De 
druk op de ruimte neemt toe dus ook op de ruimte die nodig is voor het keren van het water. 
Het klimaat verandert waardoor op hogere rivier- en zeestanden moet worden gerekend. Wa-
terkeringsbeleid verandert in waterveiligheidsbeleid. Dit uit zich vooral in een nieuwe risicobe-
nadering: bij overstroming wordt niet alleen gekeken naar de kans dat dit optreedt, maar ook 
naar de gevolgen (risico = kans x effect). 
Verder zijn er ontwikkelingen die vanuit de EU naar ons toekomen en over het Hoogwater In-
formatie Systeem (HIS). Het waterschap zal in de planperiode versterkingen van de primaire 
waterkering hebben uitgevoerd en zijn begonnen met de toetsing van regionale waterkeringen. 
Tot slot zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed een de nieuwe waterwet en aan de ont-
wikkelingen binnen het waterschap. 
 
 
4.2 Druk op ruimte neemt toe 
Ruimte is schaars in Nederland en de behoefte aan meervoudig ruimtegebruik neemt dan ook 
toe. De druk op medegebruik van de waterkeringen is hoog. Te denken valt aan recreatie en 
natuur, maar ook bebouwing. Vanuit het rijk wordt daarnaast ruimte gegeven voor ontwikkeling 
in buitendijkse gebieden. Bouwen in uiterwaarden wordt onder strenge voorwaarden en op de 
daartoe aangewezen locaties vanaf 2005 weer toegestaan. De Commissie Bescherming en Ont-
wikkeling Buitendijkse gebieden in Kustplaatsen (Commissie Poelman) adviseerde in oktober 
2005 om het bestaande, historisch gegroeide beschermingsniveau in buitendijkse gebieden 
langs de kust te gaan garanderen. Samen met een aantal praktische aanbevelingen om be-
staande bouwbelemmeringen te verlichten én een actieve communicatiecampagne wordt met 
dit advies een eind gemaakt aan de al jaren bestaande onduidelijkheid en rem op investeringen. 
 
Het waterschap zal hierop moeten anticiperen met duidelijke regels voor vergunningverlening. 
Buitendijks kan er ten aanzien van veiligheid onderscheid worden gemaakt in twee soorten ver-
antwoordelijkheden: die voor de veiligheid van de waterkering en die tegen inundatie van bui-
tenwater. Hier wordt de eerste bedoelt. De tweede wordt behandeld onder 5.3.1, pagina 27. 
Het is nodig duidelijk aan te geven wat niet mag, maar het wordt ook steeds belangrijker om 
aan te geven wat wél mag en onder welke voorwaarden. Het waterschap moet goed kunnen 
onderbouwen waarom 'neen' ook echt 'neen' is! 
 
In de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (treedt naar verwachting begin 2007 in werking) 
krijgt de gemeente een veel meer sturende rol en de Provincie hoeft de bestemmingsplannen 
niet meer goed te keuren. Wel zal de Provincie randvoorwaarden stellen. Gemeentes moeten 
eens in de 10 jaar de bestemmingsplannen vernieuwen. Dit is hét moment om beschermingszo-
nes in de bestemmingsplannen te wijzigen. 
 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen is een Watertoets verplicht. Hierin moet het inundatierisico 
worden behandeld. Het wijzigen van een gebruiksfunctie kan tot een hoger risico op waterover-
last leiden, wat hogere/zwaardere dijken noodzakelijk kan maken. De kosten van aanpassingen 
aan de waterkeringen zijn voor rekening van de initiatiefnemer, maar de verantwoordelijkheid 
blijft bij het waterschap. Het advies van het waterschap op de Watertoets komt in de Waterpa-
ragraaf van het bestemmingsplan te staan. 
 
Specifiek voor duinen is het volgende van belang. Permanente bebouwing vóór de waterkering 
loopt het risico schade op te lopen bij stormvloeden. Het waterschap is thans zeer terughou-
dend in het toestaan van nieuwe bouwactiviteiten. Toch is er een grote maatschappelijke druk. 
Momenteel voert het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek uit naar de extra risico's van 
bebouwing op het duin, waarbij het zandvolume in het dwarsprofiel van de waterkering niet 
verandert. 
 
 
4.3 Klimaatsverandering 
Ons klimaat verandert. We krijgen te maken met extremere neerslaggebeurtenissen, waardoor 
hogere rivierwaterstanden kunnen optreden. Daarnaast stijgt ook de zeespiegel. Als gevolg van 
klimaatverandering kan het zijn dat de normen voor de waterkeringen in de toekomst ver-
zwaard moeten worden, waardoor maatregelen aan de keringen waarschijnlijk nodig zijn. Het 
Waterschap zal er voor moeten zorgen dat eventuele maatregelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld 
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door er nu al ruimte voor te reserveren. Ook is het belangrijk om met dijkversterkingen die nu 
uitgevoerd worden ook al een blik in de toekomst te werpen. 
 
 
4.4 Veiligheidsbeleid is in ontwikkeling 
 
Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) 
Binnen Hollandse Delta zijn er 7 dijkringen met beschermingsnormen van 1:2.000, 1:4.000 en 
1:10.000, d.w.z. de dijken moeten bestand zijn tegen een waterstand, die met een kans van 
gemiddeld eens per 2.000, 4.000 resp. 10.000 jaar kan voorkomen. Elke vijf jaar worden de 
dijken getoetst of ze nog aan deze norm voldoen. Dit is zo vastgelegd in de Wet op de waterke-
ringen. 
 
Deze systematiek heeft zijn nadelen. Het blijkt dat de waarde van het te beschermen gebied en 
het aantal inwoners binnen de dijkringen enorm is toegenomen. Ook is er meer inzicht ontstaan 
in de diverse bezwijkmogelijkheden van een dijkring. Hierdoor is het nu beter mogelijk om de 
kans op overstromen of bezwijken van de waterkering te berekenen. Er blijft echter altijd een 
onzekerheid bestaan. 
 
Het maatschappelijk risico is het product van de kans op overstroming maal de effecten van 
een dergelijk voorval (risico = kans x effect). Doel van het onderzoek 'Veiligheid Nederland in 
Kaart' (VNK) is om deze risicobenadering verder uit te werken. 
In 2001 is een onderzoek 'Veiligheid Nederland in Kaart' gestart naar alle 53 dijkringen van Ne-
derland. Voor 16 dijkringen (waarvan één in ons gebied, nl. van Goeree-Overflakkee) is de 
overstromingskans nu bepaald en zijn globaal de maatschappelijke risico's in beeld gebracht. 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het IPO en de UvW hebben afgesproken dat ook de 
overige dijkringen en drie Maaskaden in een vervolg onderzoek worden onderzocht. 
 
Bij de normering van de boezemkaden is reeds rekening gehouden met het concept dat het risi-
co tegen overstroming ook afhankelijk is van de mogelijke gevolgen. Hierdoor wordt het 'water 
als ordenend principe' versterkt. En hoewel besluiten in het kader van de Ruimtelijke Ordening 
aan de algemene democratie (provincie, gemeente) is voorbehouden, wordt het belang van de 
functionele democratie (waterschap) hierin steeds belangrijker. De uitvoering van de 'water-
toets' zal in de toekomst dan ook steeds meer aandacht vragen. 
 
Ruimte voor de rivier 
De Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de rivier is bedoeld om het rivierensysteem 
in Nederland geschikt te maken om een debiet van 16.000 m3/s (bij Lobith) veilig te kunnen 
afvoeren. De meeste huidige keringen zijn gedimensioneerd op een lager debiet. Deels worden 
met ruimtelijke maatregelen de waterstanden, behorend bij het hogere debiet verlaagd, deels 
worden dijken opgehoogd. De uitvoering hiervan staat gepland in de periode 2006 – 2015. 
Voor het beheersgebied van Hollands Delta is vooral de maatregel waarbij water wordt afgeleid 
naar het Krammer-Volkerak en het optimaliseren van het beheer van de stormvloedkeringen 
van belang. De uitvoering van de PKB kost ruim twee miljard euro. 
 
Hoogwater Informatie Systeem (HIS) 
Het HoogwaterInformatieSysteem (HIS) moet op gebruiksvriendelijke manier informatie bieden 
om de rampenbestrijding bij overstromingen te ondersteunen. 
Het HIS is een geautomatiseerd informatiesysteem, dat actuele en eenduidige informatie biedt 
over: 
• de bedreigde plekken in de waterkeringen tijdens een hoogwatersituatie; 
• de mogelijke gevolgen bij het falen van één of meerdere van de bedreigde plekken; 
• de effecten van maatregelen om slachtoffers en schade te beperken. 
 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat het Rijk (ministerie van Verkeer en 
Waterstaat) de programmatuur voor het HIS ontwikkelt en onderhoudt. Provincies en water-
schappen zijn verantwoordelijk voor het vullen van het HIS met gegevens uit hun regio en de 
implementatie van het systeem.  
 
Communicatie over veiligheid 
Communicatie over de veiligheid wordt steeds belangrijker. Burgers en ondernemers hebben 
recht op informatie over de mogelijke risico's die gepaard gaan met het leven en werken in een 
delta. Dit geldt voor zowel binnen- als buitendijks. Actieve communicatie vanuit de overheid is 
gewenst (zie ook § 5.4). 
 

 
 - 20 -



Beleidsplan Waterkeringen  december 2006 
 

 
4.5 Europese wet- en regelgeving 
 
Hoogwaterrichtlijn 
In het kader van het EU hoogwateractieprogramma is een richtlijn hoogwaterbescherming in 
ontwikkeling. Na vaststelling van de wet hebben de lidstaten 2 jaar voor de implementatie. 
 
Een Europese aanpak biedt de komende jaren met de verwachte toename van risico's als ge-
volg van klimaatverandering een extra instrument om de samenwerking op het gebied van 
hoogwaterbescherming met de aan ons aangrenzende landen te versterken. Samenwerking 
vindt reeds plaats in de Rijn en Maas commissies, maar EU regelgeving maakt de grensover-
schrijdende samenwerking juridisch verplichtend en zal hierdoor bestuurlijk beter worden ver-
ankerd. 
 
Doel is de gevolgen van overstromingen te reduceren. De hoogwaterrichtlijn beschrijft het be-
stuurlijk instrumentarium voor het aanpakken van de overstromingsproblematiek. Dit instru-
mentarium bestaat uit een drietal aspecten, het maken van een voorlopige overstromingsrisico-
beoordeling, het opstellen van overstromingskaarten en overstromingsrisicobeheersplannen. 
Daarnaast verplicht de richtlijn tot grensoverschrijdende coördinatie. De richtlijn gaat uit van 
het principe van 'niet afwentelen'. Voor Nederland en de waterschappen is dit het meest essen-
tiële onderdeel uit de richtlijn. Het afwentelen van hoogwaterproblematiek op benedenstrooms 
gelegen gebieden geeft voor Nederland problemen. Daarnaast is Nederland dichtbevolkt. Daar-
door kan het effectief zijn om vanuit de stroomgebiedbenadering bovenstrooms maatregelen te 
nemen. 
 
Het voorstel gaat uit van een overstromingsrisicobenadering waarbij de lidstaten beschermings-
niveaus moeten vaststellen. De richtlijn gaat in op het vaststellen van normen en het nemen 
van maatregelen om te voldoen aan de gestelde normen. Nog niet duidelijk is in hoeverre de 
hoogwaterbescherming op Europees niveau geregeld wordt en wat aan de lidstaten overgelaten 
wordt. De nieuwe richtlijn vormt een stimulans voor Nederland om naar een overstromings-
risicobenadering over te stappen. 
 
 
4.6 Hoogwaterbeschermingsprogramma 
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld door de Rijksoverheid. Het 
bepaald welke maatregelen aan keringen (bv dijkversterkingen) mogelijk zijn. Het waterschap 
kan via de Unie en de IPO invloed uitoefenen.  
Het Rijk heeft te weinig geld om alle noodzakelijke maatregelen die voortkomen uit de vijfjaar-
lijkse Toetsing, tijdig (bij voorkeur vóór de volgende toetsronde) uit te voeren. Het Rijk zal 
daarom keuzes moeten maken welke keringen welke prioriteit hebben. Bij de waterkeringenbe-
heerders bestaat behoefte aan een transparante landelijke prioriteringssystematiek. Het Rijk 
heeft een dergelijke systematiek, gebaseerd op faalkans van de afgekeurde dijkvakken, ontwik-
keld.  
Naar aanleiding van het vastgesteld Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt het waterschap 
haar meerjarige waterkeringsversterkingsprogramma op waarbij naast faalkans ook op andere 
aspecten een prioriteitstelling van de te versterken dijkvakken wordt gemaakt. 
De tweede toetsronde is afgerond en de derde toetsronde wordt gestart. Daarvoor worden 
nieuwe voorschriften ontwikkeld (bijv. voor kunstwerken), terwijl ook de hydraulische rand-
voorwaarden worden bijgesteld. Door verder onderzoek moeten de dijkvakken die nu nog “geen 
oordeel” scoren, in de derde toetsing wel tot een oordeel leiden ('goed', 'voldoende' of 'onvol-
doende'). 
 
 
4.7 Regionale keringen worden belangrijker 
Op 1 februari 2006 heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland de 'Verordening waterkering 
West-Nederland' vastgesteld. Naast de primaire waterkeringen zijn hierin ook de regionale ke-
ringen opgenomen. De provincie zal binnenkort een uitspraak doen over het tijdpad waarin de 
regionale keringen getoetst moeten worden. 
In de verordening zijn reeds toetsnormen voor boezemkaden opgenomen. De toets- en ont-
werpnormen voor de overige regionale keringen zijn nu in ontwikkeling. In deze verordening 
wordt ook bepaald dat het waterschap dient te zorgen dat de betreffende regionale waterkering 
blijvend aan de norm voldoet en dat van de regionale keringen leggers en beheersregisters 
worden opgesteld. Deze zorg zal in de komende jaren van het waterschap veel inspanning ver-
gen. 
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4.8 Wet op de Waterkering en Waterwet 
De huidige Wet op de Waterkering is gewijzigd. Dit uit zich onder andere in een gecoördineerde 
vergunningverlening door de Provincie. Verder heeft in de herziene wet het Voorschrift Toetsen 
op Veiligheid (VTV) de status van voorschrift gekregen, in plaats van leidraad zoals in de oude 
wet het geval was. Op termijn komt de Wet op de Waterkering te vervallen en wordt vervangen 
door een integrale, nieuwe Waterwet. 
 
De Waterwet wordt waarschijnlijk per 1 januari 2007 van kracht en moderniseert en integreert 
de bestaande wetgeving op het gebied van waterbeheer. Het wetsvoorstel brengt meerdere 
veranderingen in de waterwetgeving. Het watersysteem staat centraal en de doelstellingen van 
het waterbeheer zijn gericht op het duurzaam goed functioneren van het watersysteem. De wa-
terkeringen hebben echter vooralsnog een onderbelichte rol in het watersysteem. Het primaat 
van de waterkering moet eenduidig vastgelegd worden. 
 
Rijk en provincies zorgen vooral voor het strategische beleid en de normstelling op nationaal 
respectievelijk regionaal niveau. Ook zorgen zij voor de noodzakelijke doorwerking van water in 
aanpalende gebieden zoals milieu, (natte) natuur en ruimte en stellen zij de functies van de 
watersystemen vast. De waterschappen zijn belast met het regionale operationele waterbeheer. 
Gemeenten hebben enkele taken in het waterbeheer die betrekking hebben op de inrichting van 
het stedelijke gebied.  
Samenwerking vormt de basis voor het bereiken van de doelstellingen van de Waterwet. Deze 
samenwerking is niet vrijblijvend. Om pro-actief te kunnen sturen of bijsturen biedt het wets-
voorstel diverse instrumenten waaronder een vernieuwd planstelsel.  
 
De huidige diverse vergunningstelsels op het gebied van water worden gebundeld. Er komt één 
watervergunning voor alle handelingen in het watersysteem. Voor het bevoegde gezag betekent 
het dat de vergunning aan álle aspecten van het waterbeheer moet worden getoetst (o.a. Keur 
en WVO). Verantwoordelijkheden blijven, waar zij nu zijn. 
Het wetsvoorstel verbetert de doorwerking van water in andere beleidsterreinen, met name het 
ruimtelijke domein.  
 
 
4.9 Interne kaders en ontwikkelingen 
 
Het eigen beleid van de beheerder voor het waterkeringbeheer geeft invulling aan de vrijheid 
die de waterbeheerder binnen het kader van wetten, verordeningen, leggers en richtlijnen 
heeft. Naast nationale wetgeving is met name de Keur, de leggers en dit Beleidsplan Waterke-
ringen van de waterkeringbeheerder zelf van belang. De Keur kent specifieke gebods en ver-
bodsbepalingen met betrekking tot de waterkeringen. In de leggers staan de plaats, afmetingen 
en beschermingszones van de waterkeringen aangegeven. In het Beleidsplan Waterkeringen 
staan de beleidskaders aangegeven waarbinnen het beheer, de ontheffing/vergunning, de 
handhaving, et cetera wordt geregeld. De nadere invulling van deze beleidskaders vindt via be-
leidsregels plaats die door het college van Dijkgraaf en Heemraden worden vastgesteld. 
 
Kennisontwikkeling 
Voor een goed beheer van de waterkeringen en door de terugtrekkende houding van de hogere 
overheden wordt de eigen kennisontwikkeling binnen het waterschap steeds belangrijker. Bin-
nen het waterschap is een kennistekort geconstateerd. Deels wordt dit veroorzaakt door het 
verdwijnen van inhoudelijke kennis met het verdwijnen van mensen, maar deels wordt het ken-
nistekort ook veroorzaakt door nieuwe ontwikkelingen. Het risicomanagement, de ruimtelijke 
ordening en juridische aspecten vormen slechts enkele voorbeelden van beleidsvelden, die 
steeds belangrijker worden voor het beheer van de waterkeringen. Kennisontwikkeling en ken-
nismanagement zal in de komende jaren steeds meer aandacht vragen. 
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5 Beleidskaders waterkeringen 

5.1 Inleiding 
 
Nu de huidige situatie (hoofdstuk 2.), het wettelijk kader (hoofdstuk 3) en de nieuwe ontwikke-
lingen (hoofdstuk 4) in beeld zijn gebracht kunnen de beleidskaders voor de waterkeringen 
worden verwoord. Voor enkele beleidskaders wil het waterschap extra aandacht vragen. Deze 
zijn als beleidsopgaven gedefinieerd. Deze beleidsopgaven zullen jaarlijks in het kader van het 
meerjaren beleidsplan worden geëvalueerd. 
 
 
5.2 Algemene beleidskaders voor waterkeringen 
Het algehele beleidskader is dat de waterkeringen blijvend bescherming bieden tegen overstro-
ming. In een in ruimtelijk opzicht dynamisch gebied als dat van Hollandse Delta wil het water-
schap robuust veilige waterkeringen beheren. Daartoe 
• voldoen de waterkeringen aan de veiligheidsnormen; 
• blijven de huidige (over)dimensies van de 

waterkeringen behouden (zie bijv. IJsselmonde); 

BELEIDSOPGAVE 
Hollandse Delta zorgt voor veilige waterkeringen inge-
past in een dynamische omgeving!  

• is voldoende ruimte gereserveerd om toekomstige 
versterkingen mogelijk te maken. 

 

 
 
Functioneel betekent dit dat de waterkeringen minimaal 
aan de vigerende toetsingsvoorschriften voldoen. Nieuwe of 
versterkte waterkeringen voldoen minimaal aan de 
vigerende leidraden voor ontwerpen van waterkeringen.  
 
De belangrijkste functionele eisen bij deze streefbeelden 
zijn hieronder uitgewerkt voor primaire waterkeringen, 
boezemkaden, overige regionale waterkeringen en overige 
dijken. 
 
Tabel 5.1: Tijdshorizonnen voor ruimtelijke reserveringen 
en ontwerpen 
Type waterkering 
 

Tijdshorizon 

Ruimtelijke reserveringen voor primaire waterke-
ringen langs de kust (Noordzee) 

200 jaar 

Ruimtelijke reserveringen voor de overige primaire 
waterkeringen 

100 jaar 

Ruimtelijke reserveringen voor Boezemkaden 100 jaar 
Ruimtelijke reserveringen voor de overige regionale 
waterkeringen 

100 jaar (tot de resultaten van de inundatiestudie 
bekend zijn) 

Ontwerpen van grondlichamen voor dijken 50 jaar 

Ontwerpen voor constructies en kunstwerken 100 jaar 

 
Bij plannen/bouwwerken met een voorzienbare 
langere levensduur wordt verder vooruit gekeken 

 
Primaire waterkeringen 
• Voor de primaire waterkeringen van categorie a en b wordt voldaan aan de veiligheidsnorm 

zoals deze in bijlage II van de Wet op de waterkering voor dijkringgebieden 17, 18, 19, 20, 
21, 22 en 25 is aangegeven. De maatgevende hoogwaterstand voor de toetsing volgt uit de 
vigerende Hydraulische Randvoorwaarden voor primaire waterkeringen die door de Minister 
van Verkeer en Waterstaat beschikbaar worden gesteld 

• De primaire waterkeringen van categorie c bieden - op grond van artikel 3, lid 3 van de Wet 
op de waterkering - tenminste dezelfde veiligheid als op de datum van inwerkingtreding van 
deze wet.  
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• De primaire waterkeringen zijn in dusdanige staat dat het resultaat van de veiligheidstoet-
sing volgens het vigerende Voorschrift Toetsen op Veiligheid een score van voldoende of 
goed is. 

• De afmetingen van de primaire waterkeringen voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de 
vigerende Dijktafel voor de hoofdwaterkering van waterschap Hollandse Delta en de legger 
van de waterkeringen. Eventueel aanwezige overdimensies worden gehandhaafd . 

• Bij het bepalen van de ontwerpnormen geldt voor gronddijken dat 50 jaar vooruit wordt 
gekeken en voor constructies 100 jaar. Bij het bepalen van de maatgevende hoogwater-
stand wordt uitgegaan van de betreffende dijktafelhoogte (DTH). Bij het bepalen van de 
benodigde ruimtelijke reserveringen geldt voor dijken dat 100 jaar en voor de kust dat 200 
jaar vooruit wordt gekeken (zie bovenstaande tabel). Bij plannen/bouwwerken met een 
voorzienbare langere levensduur wordt verder vooruit gekeken. 

• Voor IJsselmonde (dijkring 17 geldt een norm van 1:10.000 (i.p.v. 1:4.000 volgens de 
wet). Aangezien de dijkversterking van dijkring 17 is uitgevoerd met de norm 1:10.000 en 
gezien de toekomstige waterstand wordt deze dijkring op 1:10.000 beheerd en bij nieuwe 
ontwikkelingen ontworpen op 1 op 1:10.000. 

• Bij het ontwerpen van primaire waterkeringen worden de vigerende leidraden gebruikt. Bij 
het bepalen van de ontwerp-uitgangspunten wordt gebruik gemaakt van strenge randvoor-
waarden. Dit wil o.a. zeggen: 
o een stormduur van 33 uur; 
o overslag over Haringvlietsluizen; 
o hogere faalkans Maeslantkering. 

 
Aanvullende streefbeelden primaire waterkeringen kust 
Het waterschap streeft langs de gehele kust naar een dynamisch duinbeheer en extensief on-
derhoud. Verder wordt gestreefd naar het behoud van het zandvolume binnen het profiel dat de 
primaire kering vormt.  
 
Regionale keringen: Boezemkaden 
• De boezemkaden voldoen aan de veiligheidsnormen die, nadat de boezemkaden conform de 

richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden zijn beoordeeld, in samen-
spraak met de provincie Zuid-Holland zullen worden bepaald. 

• De leggerafmetingen van de boezemkade en eventueel aanwezige overdimensies worden 
gehandhaafd. 

• Bij het bepalen van de ontwerpnormen (benodigde ruimtereservering) geldt voor gronddij-
ken dat 50 jaar vooruit wordt gekeken en voor constructies 100 jaar. Bij plannen met een 
voorzienbare langere levensduur wordt verder vooruit gekeken. 

 
Overige regionale waterkeringen 
Er zijn nog geen concrete veiligheidsnormen waaraan de overige regionale waterkeringen (zoals 
compartimenteringsdijken) moeten voldoen. Het waterschap Hollandse Delta gaat totdat deze 
er wel zijn uit van het standstil beginsel en staat alleen geen-spijt-maatregelen toe. De huidige 
afmetingen en functies van de regionale waterkeringen blijven gehandhaafd. De normen en de 
eventuele ruimtelijke reserveringen zullen in aansluiting op een inundatiestudie worden be-
paald. Bij vergunningverlening gelden voorwaarden volgens het principe “neen, tenzij ...”. 
 
Beheer waterkeringen 
Met beheer wordt hier bedoeld het onderhoud en dagelijks beheer zoals inspecties. 
Hoe en in welke mate een waterkeringen moet worden onderhouden blijkt uit de toetsing aan 
de normen. Voorbeelden zijn het herstellen van dijkbekledingen, van keersluizen of van dijk-
grasland (alleen bij eigen eigendom) maar ook het mechaniseren/automatiseren van keerslui-
zen. Het onderhoud van waterschap aan waterkeringen is/wordt vastgelegd in een onderhouds-
plan. 
De waterkeringen en de afsluitmiddelen in de kunstwerken worden minimaal éénmaal per jaar 
geïnspecteerd. De bevindingen van de inspectie worden vastgelegd in een rapportage. De wijze 
waarop de inspectie zal plaats vinden zal nader worden bepaald. 
 
Aanvullend beheer kust 
Uitgangspunt bij het beheer van het waterschap is dat het Rijk het beleid ten aanzien van het 
dynamisch handhaven van de kust, zoals ook in de 3e kustnota is verwoord, voortzet. Het wa-
terschap voert binnen zijn beheersgebied langs de gehele kust een dynamisch duinbeheer wat 
inhoudt dat natuurlijke verstuiving wordt toegelaten. Uitgangspunt hierbij is dat het zandvolu-
me binnen waterkeringsprofiel niet wijzigt en dat bij verstuiving het grensprofiel niet wordt 
doorsneden. 
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Bij de uitvoering van (on-
derhouds)werkzaamheden 
houdt het waterschap 
rekening met de belangen 
van derden. Ten aanzien 
van groot onderhoud en 
maaiwerk is de afspraak 
met natuurbeherende 
instanties gemaakt dat 
deze werkzaamheden in 
beginsel buiten het broed-
seizoen plaatsvinden. Ver-
der is afgesproken dat 
men elkaar wederzijds 
informeert over voorge-
nomen werkzaamheden 
en de werkzaamheden 
zoveel mogelijk afstemt 
op de betrokken be-
langen. 
 
Het zandvolume van het 
duingebied bepaalt het 
waterkerend vermogen. Daarom is de toegang tot het duingebied verboden met uitzondering 
van de duinpaden en duinovergangen.  
 
Versterking primaire waterkeringen 
Uitgangspunt bij versterkingswerken van primaire waterkeringen is dat de kosten hiervan ge-
dekt worden door het Rijk vanuit het 'hoogwaterbeschermingsprogramma' (HWBP). Regionale 
belangen, bijvoorbeeld in de vorm van meeliften met een ander project, kunnen reden zijn voor 
het waterschap af te wijken van de planning van HWBP. Hierom bepleit Hollandse Delta om in 
voorkomend geval gemotiveerd af te kunnen wijken van de landelijke prioritering en wel zoda-
nig dat het voor de subsidieverlener budgettair neutraal is. Het waterschap Hollandse Delta stelt 
zich op het standpunt dat de financiering van de versterking tijdig vanuit het Rijk beschikbaar 
moet zijn conform de Wet op de Waterkeringen. Er is derhalve in principe geen vóórfinanciering 
vanuit het waterschap. 
 
Versterking regionale waterkeringen Boezemkaden 
In de Verordening waterkeringen zijn inmiddels normen voor de boezemkaden opgenomen. De 
toetsvoorschriften worden momenteel ontwikkeld. In de komende vijf jaar wordt daarom nog 
geen afronding van de toetsing van boezemkaden verwacht. Wel moet rekening worden gehou-
den met grote inspanningen van het waterschap in deze. 
 
Versterking overige regionale waterkeringen 
Normen en toetsvoorschriften voor de overige regionale waterkeringen moeten nog worden 
ontwikkeld. Versterking kan pas aan de orde zijn als de normen en toetsvoorschriften zijn vast-
gesteld en de eerste toetsing heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal dit voorlopig nog niet 
aan de orde zijn. 
 
Noodzakelijke maatregelen bij versterking waterkeringen 
Of een waterkering versterkt moet worden blijkt uit de toetsing aan de normen. Bij eventuele 
compensatie maatregelen wordt de Nadeelcompensatieregeling verleggen Kabels en Leidingen 
in en buiten Rijkswaterstaatswerken en Spoorwegwerken 1999 (NKL , vastgesteld op 12 mei 
1999) en bijbehorende nadere invullingen gehanteerd. 
 
Recreatief medegebruik waterkeringen 
Hollandse Delta ligt in een gebied waarin de recreatie aan het toenemen is. Op diverse waterke-
ringen is al spraken van recreatief medegebruik (fietspaden e.d.). Het waterschap is bereid mee 
te werken aan het in stand houden en uitbreiden van het recreatief medegebruik van waterke-
ringen mits de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. Met name voor extensief recreatief me-
degebruik (zoals wandelen of fietsen) zijn de nodige voorbeelden inmiddels ontwikkeld. 
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Eigendom van de primaire waterkeringen 
Hollandse Delta streeft in voorkomende gevallen naar het in eigendom krijgen van dijkpercelen 
die van belang zijn voor het waarborgen van de veiligheid voor het gebied. Hiervoor zijn geen 
algemene richtlijnen beschikbaar; het zal per situatie worden beoordeeld. Percelen die in eigen-
dom zijn en waarvan de waterstaatkundige belangen verdwijnen, kunnen uit oogpunt van het 
waterkeringsbelang worden vervreemd. 
 
Vergunningverlening en handhaving 
Wanneer een particulier, een bedrijf of een overheidsinstantie activiteiten wil uitvoeren op of 
aan een waterkering, moet een vergunning aangevraagd worden bij het waterschap. Tijdens het 
proces wat vooraf gaat aan het verlenen van een vergunning of ontheffing worden de belangen 
van derden afgewogen ten opzichte van de belangen van de waterkering. De functionele uit-
werking van de streefbeelden en functie-eisen relevant voor vergunningen en ontheffingen 
is/wordt opgenomen in afzonderlijke beleidsregels. Vergunningsplichtige activiteiten op of nabij 
een waterkeringen vanuit een andere waterschapstaak (waterhuishouding, wegen en waterzui-
vering) volgen de zelfde procedure als activiteiten van derden. Het is vanzelf sprekend dat het 
waterschap voor de eigen activiteiten een voorbeeldfunctie vervult. 
 
Het waterschap ziet toe op de naleving van de keur. Er vindt toezicht en controle plaats op alle 
activiteiten die plaatsvinden op de waterkeringen. Dit kan gaan om de uitvoering van werken 
waarvoor vergunning is verleend, maar ook op activiteiten waarvoor geen vergunning is ver-
leend of zal worden verleend. Indien hierbij overtredingen worden geconstateerd zal eerst be-
zien worden of de betreffende activiteiten legaliseerbaar zijn. Daarnaast kan het waterschap 
gebruik maken van zijn bevoegdheid om bestuursrechtelijke en strafrechtelijke dwangmiddelen 
toe te passen. Het waterschap heeft een algemeen handhavingsbeleid geformuleerd. Daarin is 
aangegeven hoe en wanneer de dwangmiddelen worden toegepast. 
 
 
5.3 Specifieke beleidskaders voor de primaire waterkeringen 
 
Waterkeringen hebben primair een waterkerende functie maar kunnen daarnaast mede worden 
gebruikt voor andere functie. Onder dit medegebruik worden alle functies binnen de invloedszo-
ne van de waterkering verstaan. Deze nevenfuncties van een waterkering mogen de waterke-
rende functie ervan nu en in de toekomst niet schaden. Medegebruik moet daarbij functioneel 
zijn. Waardevolle bebouwing, beplanting, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie zal 
waar mogelijk zoveel mogelijk gehandhaafd worden. In principe zal gestreefd worden naar ex-
tensief medegebruik, maar zolang de veiligheid het toelaat zal middels voorwaarden aan ver-
gunningen medegebruik worden toegestaan. Als door medegebruik de kering niet voldoet aan 
de 5-jaarlijkse toetsing, dan zullen onder andere de vergunningvoorwaarden moeten worden 
aangepast zodanig dat wel aan de Wet op de waterkering wordt voldaan. In de nabije toekomst 
zal het beleid in afzonderlijke beleidsregels worden uitgewerkt. Hier worden alleen de kaders 
aangegeven. 
 
Achtereenvolgens zal worden behandeld waterkering in relatie met: 

1. ruimtelijke ordening; 
2. kunstwerken; 
3. dijkgrasland; 
4. niet-waterkerende objecten 

• 4.1. bebouwing; 
• 4.2. beplanting/begroeiing; 
• 4.3. pijpleidingen en kabels;  
• 4.4. wegen en opritten. 

 
5.3.1 Waterkeringen en ruimtelijke ordening 

Ruimtelijke ontwikkelingen dienen zodanig plaats te vinden en gestuurd te worden dat de vei-
ligheid van de waterkering geborgd is en blijft. Om een duurzame veiligheid te kunnen borgen, 
streeft het waterschap naar voldoende ruimtereservering voor mogelijke toekomstige verster-
kingen. De huidige (over)dimensies van waterkeringen worden gehandhaafd. Om de benodigde 
ruimtelijke reserveringen te kunnen vastleggen stelt het waterschap een profiel van vrije ruimte 
op voor primaire waterkeringen en boezemkaden, dat nadat dit is vastgesteld, in de legger 
wordt opgenomen. De kernzone en de beschermingszone zoals vastgelegd in de Legger van het 
waterschap dienen eveneens te worden vastgelegd in de bestemmingsplannen van de inliggen-
de gemeenten. 
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BELEIDSOPGAVE 
Waterschap Hollandse Delta zorgt dat de kern- en beschermingszone van alle waterkeringen 
zijn opgenomen in bestemmingsplannen. 

 
Buitendijkse gebieden vallen ten aanzien van de beveiliging tegen overstroming buiten het 
taakgebied van het waterschap. Het streven van het waterschap is om in samenwerking met de 
eigenaar/beheerder van deze gebieden te zorgen dat het bestaande gebruik van buitendijkse 
gebieden in zover dit een positieve invloed heeft op de waterkering (bijvoorbeeld gorzen, opho-
gingen en bebouwingen) behouden blijft.  
 
Het waterschap onderschrijft het belang van de risicobenadering (risico = kans x gevolg). Bij de 
regionale keringen wordt dit reeds toegepast, maar de verwachting is ook dat dit voor de pri-
maire waterkeringen toegepast gaat worden (Veiligheid Nederland in Kaart VNK). Als de toe-
komstige wettelijke veiligheidsnormering van de dijkringen hierop wordt gebaseerd, wordt de 
veiligheid direct beïnvloed door een ruimtelijke ontwikkeling (door verandering van het “ge-
volg”). Daarmee wordt dus ook de afmeting en het beheer van de waterkering beïnvloed. 
 
De huidige provinciale normering van de boezemkaden is reeds gestoeld op deze risicobena-
dering. In het kader van de watertoets worden de consequenties bij de besluitvorming over de 
ruimtelijke ontwikkelingen betrokken. Het waterschap hanteert het principe dat de veroorzaker 
de kosten draagt van de uit de normaanpassing voortvloeiende maatregelen (kostenveroorza-
kers beginsel). (Zie ook § 5.4.2) 
 
5.3.2 Waterkerende kunstwerken 

Waterkerende kunstwerken maken meestal een kruising met (water-)wegen en spoorlijnen mo-
gelijk of zijn er om ruimte te besparen (bv. keermuren). Het waterschap streeft ernaar het al-
gemeen belang dat hiermee samenhangt te dienen. Het belang wordt afgewogen tegen het be-
lang van de veiligheid van het te beschermen 
gebied. De veiligheid staat te allen tijde 
voorop. Bestaande kunstwerken dienen 
minimaal te voldoen aan de vigerende 
toetsingsvoorschiften. Voor kunstwerken 
gelden de volgende streefbeelden: 
• de waterkerende functie van een nieuw 

kunstwerk moet gedurende de 
planperiode gewaarborgd zijn;  

• tijdens het ontwerp worden de 
toekomstige kosten van beheer 
geoptimaliseerd; 

• voor waterkerende kunstwerken die niet 
bij het waterschap in eigendom en/of 
onderhoud en/of bediening zijn moet een 
objectovereenkomst worden afgesloten; 

BELEIDSOPGAVE 
Waterschap Hollandse Delta wil het eigendom en/of onderhoud en/of bediening hebben van 
grote, hoogwater kerende kunstwerken (behoudens de rijkskunstwerken)!  

• het waterschap streeft naar het in eigendom en/of onderhoud en/of bediening hebben van 
de grote (gezien het risico) kunstwerken in de waterkering met uitsluitend een hoogwater-
kerende functie (behoudens de rijkskunstwerken). 

 

 
Het waterschap staat nieuwe doorgangen in waterkeringen niet toe tenzij er sprake is van een 
zwaar maatschappelijk belang. Bij het bepalen van het risico (kans maal gevolg) moet rekening 
wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Ook hier gaat het waterschap uit van het zo-
genaamde kostenveroorzakers beginsel, wat wil zeggen dat de extra kosten voor het water-
schap die het nieuwe kunstwerk veroorzaakt voor rekening komen van de initiatiefnemer. 
Hoe het waterschap omgaat met waterkerende kunstwerken die een cultuurhistorische waarde 
hebben, is vastgelegd in de notitie Cultuurbeleid (Verenigde Vergadering 29 juni 2006). 
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5.3.3 Waterkeringen en dijkgrasland 

Voorop staat dat de grasbekleding van de waterkering dient te voldoen aan de eisen die daar-
aan vanuit waterkeringsoogpunt worden gesteld. De benodigde kwaliteit wordt bepaald met be-
hulp van de vigerende Voorschriften Toetsen op Veiligheid (VTV). Uitgaande van het feit dat de 
hoogst benodigde kwaliteit aan de buitenzijde van de waterkering nodig is, wil het waterschap 
deze voor de gehele waterkering (kruin, binnentalud) maatgevend te stellen. 
 
Het streven is de soortenrijkdom en daarmee de landschaps- en natuur waarden van de gras-
bekleding op de waterkeringen te vergroten door extensivering van het beheer. 
 
In principe zijn er twee soorten beheer mogelijk, namelijk maaien/afvoeren of begrazing door 
schapen. Welke wordt toegepast is maatwerk per dijkvak en afhankelijk van vormgeving (bij-
voorbeeld steil talud) en van de kosten van afrastering. In stedelijk gebied is de voorkeur voor 
beheer het toepassen van maaien. In de duinen wordt beweiding gecontroleerd toelaten, mits 
geen kaalslag plaatsvindt. De beweiding van dijkgraslanden (voor zover het primaire waterke-
ringen betreft) door runderen of paarden is ongewenst door het risico van loopschade.  
 

BELEIDSOPGAVE 
Waterschap Hollandse Delta wil het begrazen van primaire waterkeringen door runderen of 
paarden beëindigen. 

 
5.3.4 Waterkeringen en niet-waterkerende objecten 

Niet-waterkerende objecten maken geen functioneel onderdeel uit van de waterkering. 
Indien een object een dubbelfunctie heeft (bv. keermuur is tevens huisfundering) wordt een 
fysieke grens bepaald waar de waterkeringsfunctie ophoud (functiescheiding). Het waterkeren-
de object wordt gezien als een kunstwerk (zie hierboven). 
 
Vanuit het oogpunt van veiligheid, beheer en onderhoud maar ook in verband met toekomstige 
dijkversterkingen zijn niet-waterkerende objecten in, op of nabij waterkeringen niet wenselijk. 
Uitgangspunt is dan ook om waterkeringen hiervan vrij te houden. Voor nieuwe situaties wor-
den de nieuwste regels en voorschriftentoegepast. Bestaande situaties worden zoveel als moge-
lijk gerespecteerd. Door dit uitgangspunt wordt een uitsterf-beleid gehanteerd. Nieuwe functie-
scheidingen worden in principe niet toegestaan in verband met de extra beheersinspanning die 
dit met zich meebrengt. 
 
Een niet-waterkerend object kan van invloed zijn op de sterkte van de waterkering en/of kan in 
de weg staan voor toekomstige versterkingen. Om te beoordelen of dit zo is kan per dijktraject 
respectievelijk een invloedsprofiel of beoordelingsprofiel of een profiel van vrije ruimte worden 
bepaald. In 2005 is dit gedaan voor de primaire waterkering van Rozenburg (dijkring 19) en 
Voorne-Putten (dijkring 20). Het waterschap zal dit in de toekomst voor alle waterkeringen be-
palen. Tot die tijd zal dit middels onderzoek bij elke vergunningsaanvraag voor een niet-
waterkerend object op of nabij waterkeringen door de betreffende initiatiefnemer moeten wor-
den gedaan voor het betreffende dijkvak. 
 
Veel niet-waterkerende objecten hebben een relatie met ruimtelijke plannen waarop een water-
toets van toepassing is. Voorbeelden zijn 
beplantingen, bebouwingen en wegen in 
bestemmingsplannen. Het waterschap wil 
reeds in de voorbereidingsfase van ruimtelij-
ke plannen (bijvoorbeeld in het kader van de 
watertoets) inzetten op het vrijhouden van de 
waterkering van niet-waterkerende objecten. 
 
Hieronder worden voor een aantal niet-water-
kerende objecten specifieke beleidskaders 
verwoord: Het betreft: 
- beplanting/begroeing 
- bebouwing 
- pijpleidingen en kabels 
- wegen en opritten 
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5.3.4.1 Waterkeringen en beplanting/begroeiing 
Reeds aanwezige beplanting met een hoge waardering voor het landschap, de natuur en de 
cultuurhistorie (LNC-waarde) kunnen onder voorwaarden worden gehandhaafd. Het bepalen 
van de LNC-waarde is gebaseerd op de methode zoals vermeld in het STOWA rapport 'Handlei-
ding voor beplanting op en nabij primaire waterkeringen. 
Voor de overige aanwezige beplanting geldt een uitsterfbeleid. Nieuwe beplanting wordt niet 
toegestaan. In een beleidsregel wordt dit LNC-beleid verder uitgewerkt. 
 
5.3.4.2. Waterkeringen en bebouwing 
Het waterschap zal in het kader van de watertoets bij ruimtelijke plannen (met name Bestem-
mingsplannen) nieuwe bebouwing op of nabij waterkeringen zoveel mogelijk weren. Het water-
schap streeft er in deze naar dat bij de watertoets de voor de waterkering relevante voorwaar-
den worden meegenomen. 
Dit laat onverlet dat daar waar het bestemmingsplan be/verbouwing in of nabij de waterkering 
toestaat het waterschap afweegt of in het kader van de keur vergunning kan worden gegeven 
en zo ja onder welke voorwaarden. Op basis van de zonering, zoals deze in § 2.3 is geschetst, 
wordt binnen het profiel van vrije ruimte geen mogelijkheid gegeven voor nieuwbouw. Buiten 
het profiel van vrije ruimte maar binnen de beïnvloedingszone kan een vergunning worden af-
gegeven mits de veiligheid gewaarborgd blijft. 
In principe streeft het waterschap een uitsterfbeleid na voor bestaande bebouwing binnen het 
profiel van vrije ruimte van de waterkering. Dit wil zeggen dat herbouw of verbouwingen binnen 
het profiel van vrije ruimte niet mogelijk zijn. Voor verbouwingen binnen de beïnvloedingszone 
zullen voorwaarden worden gesteld die de veiligheid waarborgen, waarbij ook aan de op de toe-
komst gerichte ontwerpnormen moet worden voldaan. 
 

BELEIDSOPGAVE 
Waterschap Hollandse Delta streeft naar een consistent en transparant beleid ten aanzien 
van het toestaan van bebouwing nabij de primaire waterkeringen 

 
5.3.4.3 Waterkeringen en pijpleidingen & kabels  
Kabels en pijpleidingen kunnen een nadelige invloed hebben op de sterkte van de waterkering, 
ook als zij conform de eisen zijn aangelegd omdat het faalrisico van de waterkering wordt ver-
groot. Bovendien vergen zij vaak een extra inspanning bij beheer en onderhoud. Om deze re-
denen worden waterkeringen zoveel mogelijk vrij gehouden van kabels en pijpleidingen. 
Voor nieuwe kabels en leidingen wordt gestreefd naar : 
- bij ligging parallel aan de waterkering: leidingenstroken buiten de invloedszone. 
- bij het kruisen van waterkering: bundelen in vastgestelde kruisingsplaatsen. 
Bij nieuwe aanleg wordt rekening gehouden met de toekomstige afmetingen van het dijkli-
chaam. Het waterschap streeft ernaar dat het 'profiel van vrije ruimte' wordt vrij gehouden van 
kabels en leidingen en dat een falende leiding het 'profiel van vrije ruimte' intact laat. 
Bestaande kabels en leidingen moeten minimaal voldoen aan de vigerende toetsingsvoorschrif-
ten (NEN-normen). Als zij niet voldoen, moeten ze door de beheerder aangepast worden. 
 
5.3.4.4 Waterkeringen en wegen & opritten 
Het algemeen streefbeeld is dat niet-water-
kerende objecten ,inclusief wegen en oprit-
ten, in of op de primaire waterkering zoveel 
mogelijk geweerd worden.  

 

 
Echter, uit oogpunt van veiligheid is een 
goede ontsluiting van de waterkering 
belangrijk om adequaat in te kunnen grijpen 
bij een (dreigende) calamiteit. Daarom 
streeft het waterschap naar wegen en 
opritten die ook voor dit doel gebruikt 
kunnen worden.  
 
Bij nieuwe aanleg of reconstructie van 
bestaande wegen en opritten wil het 
waterschap dat zij kunnen dienen als 
calamiteitenweg (breedte minimaal 3,5 m., 
verkeersklasse 45). Hierbij wordt vooral aan recreatieve fietspaden gedacht.  
 

 - 29 -



Beleidsplan Waterkeringen  december 2006 
 

BELEIDSOPGAVE  
Hollandse Delta streeft er bij aanleg of reconstructie van wegen en opritten nabij primaire 
waterkeringen naar dat deze tevens geschikt worden gemaakt als calamiteitenweg!  

 
 
5.4 Specifieke beleidskaders voor de regionale waterkeringen 
 
Tot de regionale waterkeringen behoren de voorliggende waterkeringen, de boezemkaden en de 
compartimenteringsdijken. Mede als vervolg op de provinciale Verordening Waterkeringen zijn 
de beleidskaders voor deze drie categorieën nog in ontwikkeling. In het algemeen kan het vol-
gende daarover gesteld worden. 
 
5.4.1 Voorliggende waterkeringen 

Aangezien deze keringen het buitenwater tot een bepaalde hoogte moeten keren, geldt voor 
deze keringen hetzelfde beleid als de primaire waterkeringen. Enkel ten aanzien van de verster-
king om aan bepaalde normen te kunnen voldoen, kan géén beroep gedaan worden op het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en de daaraan gerelateerde Rijksgelden. De kosten zullen 
door de regio zelf opgebracht moeten worden. 
 
5.4.2 Boezemkaden 

Inmiddels is er al wel een huidige provinciale normering voor de boezemkaden, maar er zijn 
nog geen voorschriften ontwikkeld voor de toetsing. De normering is gestoeld op de risicobena-
dering (kans x effect) en in bandbreedtes uitgedrukt. Daarbij wil het waterschap het kostenver-
oorzakersbeginsel hanteren. Om de risico's goed in beeld te brengen, dient een goed overzicht 
te zijn van de ruimtelijke functies en inrichting van een gebied en de wijze waarop zich dat ont-
wikkeld (de effecten). Een klein bouwwerk zou een overschrijding van een bandbreedte tot ge-
volg kunnen hebben, waardoor een versterking van de boezemkade noodzakelijk wordt. Om de 
kosten niet alleen op deze veroorzaker te verhalen, heeft het waterschap als beleid dat elke 
nieuwe ontwikkeling die bijdraagt in de opvulling van de bandbreedte in principe bij moet dra-
gen aan de (toekomstige) maatregelen. 
 
5.4.3 Compartimenteringsdijken 

Ten aanzien van de compartimenteringsdijken dienen nog nadere normen en voorschriften ont-
wikkeld te worden. Vooralsnog is het beleid van het waterschap erop gericht om de comparti-
menteringsdijken in stand te houden. 
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6 Knelpunten en risico's op hoofdlijnen 

 
Als wij de streefbeelden spiegelen aan de huidige situatie signaleren wij een aantal belangrijke 
knelpunten: 
• Hoogwaterbeschermingsprogramma: Het Rijk heeft naar alle waarschijnlijkheid niet vol-

doende geld om alle maatregelen die uit de toetsing komen tijdig te financieren. Hierdoor 
voldoen de afgekeurde dijkvakken niet langer aan de wettelijke eisen wat een risico in-
houd. 

• Regionale keringen: er is nog veel onduidelijkheid over huidige situatie, normering en toet-
sing. Wel is nu al voorzien dat er veel ongewenste activiteiten en objecten voorkomen op 
de regionale keringen. Knelpunt is dat het risico hiervan (nog) niet in beeld is. 

• Ontwerpen nieuwe waterkerende kunstwerken Met name ten behoeve van de recreatie 
vaart wordt steeds vaker gevraagd de primaire waterkering te mogen kruisen. Er is nog 
weinig ervaring met het toetsen van de hiervoor noodzakelijke kunstwerken. Derhalve is 
het noodzakelijk om hierover nader onderzoek te doen. 

• Buitendijkse ontwikkeling: Er is druk om buitendijks nieuwe ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Het waterschap heeft in principe geen waterkerings-(/veiligheids)taak in buiten-
dijkse gebieden. Om het overstromingsrisico te beperken wordt soms de mogelijkheid van 
een polder met (voorliggende) waterkeringen genoemd. Hierdoor kan het waterschap later 
alsnog met het waterkeringbeheer worden belast, zonder in het vóórtraject voldoende be-
trokken te zijn geweest bij de afwegingen. 

• Bewustzijn overstromingsrisico's: De maatschappij is zich niet meer voldoende bewust van 
overstromingsrisco's. Dit gaat ten koste van draagvlak voor bijvoorbeeld dijkversterkingen, 
maar is ook een risico als er calamiteiten optreden. Hoe minder men zich bewust is van het 
inundatierisico hoe minder de 'zelfredzaamheid' zal zijn. 
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7 Overige beleidspunten 

7.1 Waar gaan we in de toekomst beleid over ontwikkelen 
 
Hiervoor zijn een aantal belangrijke externe en interne ontwikkelingen geconstateerd die op ons 
af komen en werden een aantal knelpunten gesignaleerd. Het waterschap wil hierover binnen 
vijf jaar nieuw beleid ontwikkelen of bestaand beleid aanscherpen. Hieronder een opsomming 
van enkele elementen:  

• Hoe gaan we om met de Europese Hoogwaterrichtlijn? 
• Hoe borgen wij ruimtereservering voor de toekomst? Moet het profiel van vrije ruimte 

ook in een bestemmingsplan? 
• Hoogwaterbeschermingsprogramma – in welke mate blijven we wachten op geld van 

het rijk en wanneer grijpen we zelf in?  
• Hoe gaan wij om met de toenemende druk op medegebruik? 
• Hoe borgen wij de kwaliteit van de secundaire keringen? 
• Hoe gaan wij om met ontwerpen van kunstwerken in relatie tot nieuwe risico-denken? 

 
In het jaarlijks op te stellen Meerjarenbeleidsplan zal een concreet actieplan worden opgesteld 
om op deze beleidsvragen een antwoord te kunnen formuleren.  
 
 
7.2 Communicatie en voorlichting 
 
Het publieke bewustzijn van het belang van waterkeringen is een belangrijk element voor het 
creëren en behouden van het maatschappelijk draagvlak voor de wijze waarop Hollandse Delta 
zijn waterkeringen beheert. Dit publieke bewustzijn neemt verder af, naarmate de bedreigende 
situaties verder in de tijd liggen. Dit wordt nog versterkt doordat waterkeringen op sommige 
met name stedelijke plaatsen nauwelijks 
meer als zodanig herkenbaar zijn.  
 
Waterkeringen zijn een onderdeel van de 
veiligheidsketen: pro-actief, preventie, 
preparatie, respons en nazorg. Een 
waterkering is duidelijk een preventie 
maatregel. Communicatie over de gehele 
veiligheidsketen creëert ook draagvlak 
voor de onderdelen. 
 
Er is reeds een permanente voorlichting 
inzake de waterkeringstaak op de website 
van het waterschap (www.wshd.nl) en 
middels een vast rubriek in de regionale 
kranten. Verder is er periodieke voorlich-
ting over lopende projecten zoals 
dijkversterkingsprojecten en de toetsing 
van de waterkeringen. 
Hollandse Delta streeft naar een groter publiek bewustzijn over de functie van waterkeringen en 
hoe Hollandse Delta de keringen beschermt. Hier wordt invulling aan gegeven door deze zorg 
aansprekend voor ingezetenen en belanghebbenden te vertalen naar hun eigen dagelijkse 
leefomgeving. De zichtbaarheid van de waterkering in de leefomgeving is een belangrijke voor-
waarden. Met name in stedelijke gebieden kan dit worden verbeterd. Daarom zullen de water-
keringen, daar waar deze minder zichtbaar zijn (zoals in stedelijke gebieden) duidelijker her-
kenbaar worden gemaakt. 
 

BELEIDSOPGAVE  
Hollandse Delta streeft er naar om de waterkeringen in stedelijke gebieden duidelijker her-
kenbaar te maken!  

 
Waterkeringen zijn als preventiemaatregel een onderdeel van de veiligheidsketen. Calamiteiten-
zorg als een preparatie- en responsmaatregel zijn ook onderdelen van deze keten. Communica-
tie hierover gebeurt reeds in goede samenwerking met de inliggende gemeenten. Het water-
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schap wil samen met deze gemeenten het waterveiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven 
vergroten. De effectiviteit van de maatregelen hiervoor zal met behulp van een bevolkingson-
derzoek worden gemeten. Een nulmeting hiervoor zal plaatsvinden in 2007. 
 

BELEIDSOPGAVE 
Hollandse Delta streeft er naar het waterveiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven te 
vergroten!  

 
 
7.3 Overgangsbepaling 
 
Aangezien in dit Beleidsplan Waterkeringen slechts algemene beleidskaders zijn opgenomen, die 
in de komende tijd ingevuld worden door beleids- en uitvoeringsregels, blijven de bestaande 
beleids- en uitvoeringsregels van de rechtsvoorgangers van kracht tot het moment dat nieuwe 
beleidsregels op dit vlak zijn vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Heemraden van het 
waterschap Hollandse Delta: 
 
Het betreft hierbij de beleidsregels die zijn gegeven in het Beheersplan Waterkeringen water-
schap Goeree - Overflakkee, het Beheersplan Waterkeringen De Brielse Dijkring, het Beheers-
plan Waterkingen De Groote Waard en het Beheersplan Waterkeringen IJsselmonde, elk met de 
onderliggende beleidsnotities. 
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Bijlage: Begrippenlijst 
 
Aanleghoogte 
Kruinhoogte van de dijk of kade, onmiddellijk na de aanleg van de kering 
 
Achterloopsheid 
Lekstroom achter een constructie om. 
 
Afschuiving  
Het verplaatsen van een deel van een grondlichaam door overschrijding van 
het evenwichtsdraagvermogen. 
 
Afslagprofiel  
Het minimaal aanwezige profiel van de waterkering, waarbij een voldoende 
veilig profiel in stand blijft na afslag van het (niet-erosiebestendige) buitenbeloop. 
Of het resterende profiel van een hoog voorland na aanzienlijke buitendijkse 
erosie. 
 
Ban-, winter- of rivierdijk  
Rivierdijk die het winterbed omsluit. 
 
Basiskustlijn (BKL)  
Kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg zal worden gehandhaafd. In het 
algemeen de positie van de gemiddelde kustlijn op 1 januari 1990. 
 
Bebouwde kom  
Een door de gemeenteraad vastgestelde bebouwde kom grens. 
 
Beheersregister  
Documenten waarin de voor het behoud van het waterkerend vermogen kenmerkende 
gegevens van de constructie en de feitelijke toestand van de (primaire) waterkering nader 
zijn omschreven. 
 
Beleid 
 Het geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen. 
 
Beoordelingsprofiel  
Een denkbeeldig minimum profiel van gedefinieerde afmetingen dat binnen 
het werkelijk aanwezige profiel moet passen. Dit profiel mag in het algemeen 
niet door niet-waterkerende objecten worden doorsneden en moet de garantie 
bieden dat schade aan de waterkering, ten gevolge van het object, niet 
onmiddellijk tot falen van de waterkering leidt. 
 
Beschermingszone  
Een in de legger vastgelegde zone aan weerszijden van een waterkerende constructie 
waarin meer ontwikkelingen zijn toegestaan dan in de (tussenliggende) 
kernzone. Zie ook Keurzone, kernzone en buitenbeschermingszone. 
 
Bestaande bebouwing  
Bebouwing die op het moment van in werking treden van dit beleidsplan aanwezig is, of 
waarvoor door het waterschap reeds vergunning is verleend. Onder onderhoud aan be-
staande bebouwing wordt verstaan werkzaamheden ter instandhouding van bestaande be-
bouwing. Onder onderhoud wordt niet verstaan aanbouw/onderkeldering, veranderingen in 
gewicht, volume of wijzigingen in de fundering dan wel de bouwkundige constructie. 
 
Bezwijken  
Het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van een constructie zodanig 
dat de samenhang daarvan verloren gaat. 
 
Bezwijkmechanisme  
De wijze waarop een constructie bezwijkt (bijvoorbeeld afschuiven, piping). 
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Binnenberm  
Extra verbreding aan de landzijde van de dijk om het dijklichaam extra steun 
te bieden en/of om zandmeevoerende wellen te voorkomen. 
 
Binnentalud  
Hellend vlak van het dijklichaam aan de landzijde van de dijk. 
 
Binnenteen  
De onderrand van het dijklichaam aan de landzijde van de dijk (de overgang 
van dijk naar maaiveld). 
 
Boezemkade  
De kade  
 
Boezemkade / boezemwaterkering  
Waterkering behorend tot de categorie regionale waterkeringen en gelegen aan weerszij-
den van de voor de afvoer van overtollig water gebruikte watergang (boezem) in een pol-
der. Het waterpeil in de boezem is in de regel hoger dan het polderpeil. 
 
Buitenbeschermingszone  
De buitenste zones van het keurgebied, ter weerszijden van de (juridische) 
waterkering. Zie ook onder Dijken. 
Buitentalud  
Hellend vlak van het dijklichaam aan de waterzijde. 
 
Coupure  
Onderbreking in de waterkering voor de doorvoer van een (water)weg of 
spoorweg die bij hoge standen afsluitbaar is. 
 
Dijk (primair en regionaal)  
Kunstmatig aangebrachte, waterkerende grondconstructie. Typerend is de 
vorm van het grondlichaam: deze is in dwarsdoorsnede trapeziumvormig. Het 
waterkerend vermogen van de constructie wordt geleverd door de hoogte en 
de vormgeving van het dwarsprofiel. 
 
Dijkringgebied  
Een gebied dat door een stelsel van primaire waterkeringen en/of hogegronden beveiligd 
moet zijn tegenoverstroming, in het bijzonder bij hoge stormvloed van zee, bij hoog op-
perwater van 
een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of bij een combinatie 
daarvan. Dit keringstelsel bestaat uit primaire keringen en hoge gronden. 
 
Dwarsprofiel  
Profiel van een dijklichaam, haaks op de lengterichting ervan. 
 
Erosie  
Proces waarin door wind, ijs of langs- of afstromend water zand- of kleideeltjes 
uit de waterkerende constructie (dijken, duinen) worden meegevoerd. 
 
Gesloten seizoen: De periode van 1 oktober tot 1 april, waarin in beginsel geen werkzaamheden 
in de kernzone van de waterkering zijn toegestaan die het waterkerend vermogen aantasten. 
 
 
Gekerfde zeereep  
Een zeereep die onder invloed van natuurlijke processen (wind, zee en plantengroei) 
is gevormd en daardoor een grillig uiterlijk vertoont met stuivende toppen en windgaten. 
 
Grensprofiel  
Het profiel, dat na (duin)afslag tijdens ontwerpomstandigheden nog minimaal als waterke-
ring aanwezig dient te zijn. 
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Hoge gronden  
Natuurlijke hoge delen van Nederland die niet overstromen bij maatgevend 
hoogwater. Deze zijn op de dijkringgebiedenkaart aangegeven als de NAP +1 m 
lijn bij bedreiging vanaf het IJsselmeer, de NAP +2 m lijn bij bedreiging vanaf 
zee of, indien hoger langs de rivieren, als de hoogtelijn overeenkomend met de 
maatgevende hoogwaterstand (MHW). 
 
Inundatie  
Overstromen van een gebied ofwel het via een waterkering binnendringen van 
water in een dijkringgebied in een zodanige hoeveelheid dat het gebied de 
functie(s) waarvoor het is ingericht niet meer kan vervullen. 
 
Invloedszone  
De tot de waterkering behorende gronden, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde 
van de waterkering, die daadwerkelijk bijdragen aan het waarborgen van de stabiliteit of 
die onder invloed staan van de toekomstige versterking. 
Toelichting: Op basis van de te hanteren normen en de aanwezige grondslag 
en opbouw van de waterkering is een grondmechanische invloedszone te 
bepalen. Werkzaamheden (bouwen, boren etc) in deze zone kunnen van 
invloed zijn op de stabiliteit van de waterkering en daarmee ook op de veiligheid. 
Algemeen geldt dat hoe dichter bij de middenkruinlijn, hoe groter de 
invloed. Een en ander is weerspiegeld in de gedefinieerde keurzones: in de 
zone direct gelegen aan weerszijden van de middenkruinlijn van een dijk zijn 
de mogelijkheden zeer beperkt. In de verder naar buiten gelegen beschermingszone 
zijn meer mogelijkheden toegelaten ,terwijl in de buitenbeschermingszone 
alleen (activiteiten die kunnen leiden tot) extreme trillingen 
(explosies etc.) niet zijn toegelaten. 
Onder invloedszone wordt tevens verstaan de gronden die door de toekomstige dijkver-
sterking worden beïnvloed. Hierbij wordt met name gedacht aan bouwwerken die als ge-
volg van de dijkversterking zouden kunnen gaan scheuren. 
 
Kernzone  
Binnenste zone van het keurgebied, deze zone ligt ter weerszijden van de 
middenkruinlijn. Zone met de meest stringente keurverordeningen. 
 
Keur  
Verordening met strafbepaling van een waterschap. 
 
Keurzone of keurgebied  
Geheel van – in de keur gedefinieerde – zones aan weerszijden van een waterkering 
waarop de geboden en verboden van de keur van toepassing zijn. De 
gehele keurzone bestaat een kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone. 
 
Kruin  
Het hoogste gedeelte van het dijklichaam. 
 
Kwel  
Het uittreden van grondwater onder invloed van een waterstandsverschil over 
een kering. 
 
Kwellengte  
De afstand die door water ondergronds wordt afgelegd voordat het weer aan 
de oppervlakte komt. 
 
Legger  
Document waarin is omschreven waaraan de (primaire) waterkering moet voldoen 
naar richting, vorm, afmeting en constructie en waarin de keurbegrenzingen 
worden weergegeven. Tevens geeft het document de verplichtingen en 
onderhoudsplichten weer. 
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Maalpeil  
Het door de boezembeheerder na te streven waterpeil in de boezemwateren. 
 
Maatgevende Hoogwaterstand (MHW) 
Bij rivieren en meren de waterstand met een overschrijdingskans gelijk aan de 
ontwerpfrequentie. 
 
Momentane ligging van de kustlijn (MKL) 
Gemiddelde positie van het strand en een deel van de ondiepe vooroever in een bepaald 
jaar, conform de rekenmethode van de nota 'De Basiskustlijn' 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1991). 
 
Niet-waterkerend object  
Object op of in de dijk dat geen waterkerende functie heeft, zoals bomen, woningen en 
pijpleidingen. 
 
Onderloopsheid  
Lekstroom onder een constructie door. 
 
Ontwerpafslagzone  
Het gedeelte van het duingebied dat tijdens ontwerpomstandigheden (ontwerpstormvloed) 
zal afslaan. 
 
Ontwerppeil  
Het buitenpeil dat als één der uitgangspunten dient voor de verbetering van de primaire 
waterkeringen langs de kust. 
 
Ontwerpstormvloed  
Zeer zware stormvloed waarbij een juist veilig dwarsprofiel (grensprofiel) van een duinen-
kust net niet doorbreekt. 
 
Overbelasting  
Treedt op als het geldende overslagcriterium wordt overschreden 
 
Overhoogte  
Extra hoeveelheid grond die wordt aangebracht met het doel om na zetting van de onder-
grond het gewenste profiel te bereiken 
 
Overlopen  
Het verschijnsel waarbij water over de kruin van de dijk het achterland in loopt omdat de 
waterstand in de rivier hoger is dan de kruin. 
 
Overschrijdingsfrequentie  
Gemiddeld aantal keren dat in een bepaalde tijd een verschijnsel een zekere waarde be-
reikt of overschrijdt 
 
Paraboolduin  
Door de wind en de vegetatie gevormd, hoefijzervormig duin, waarvan de armen en de 
holle zijde naar de wind zijn gekeerd, en de bolle zijde van de wind afgekeerd is. 
 
Piping  
Het verschijnsel dat onder een waterkering een holle pijpvormige ruimte ontstaat doordat 
het erosieproces van een zandmeevoerende wel niet stopt 
 
Planperiode  
Periode waarvoor de voorziene wijzigingen in omstandigheden worden meegenomen in het 
ontwerp van een waterkering. 
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Primaire waterkering  
Een waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel behoort tot 
het stelsel dat een dijkringgebied – al dan niet met hoge gronden – omsluit, ofwel vóór 
een dijkringgebied is gelegen. 
 
Profiel van vrije ruimte  
Vrij te houden ruimte voor het blijvend kunnen realiseren van de waterkeren de functie 
van een kering, ook in de toekomst. 
 
Regionale waterkering  
Regionale waterkeringen worden onderscheiden van primaire waterkeringen. 
Tot deze categorie behoren boezemkaden, compartimenteringdijken en voorliggende ke-
ringen. 
 
Referentiesituatie  
De referentiesituatie is een vijfjaarlijkse vastlegging van de kwaliteit op dat moment en de 
geplande ontwikkeling ervan in de komende 10 jaar. De referentiesituatie wordt vastge-
steld per type waterkering en per functie. Deze situatie dient als vergelijking voor de jaar-
lijks, in het kader van de doelevaluatie, vast te stellen kwaliteit van het areaal. Het is wen-
selijk om een vast moment in het jaar te hanteren welke als peildatum dient, bijvoorbeeld 
1 januari. Dit om te voorkomen dat er onduidelijk ontstaat over de hanteren periodes plus 
dat aansluiting bij eventuele (jaarlijkse) voortgangsrapportages 
mogelijk wordt. 
 
Ringdijk  
Het om een dijkringgebied gelegen stelsel van waterkeringen 
 
Rooilijn  
De lijn die, behoudens toegelaten afwijkingen, bij het bouwen aan de wegzijde of aan de 
van de weg afgekeerde zijde niet mag worden overschreden 
 
Schaardijk 
Dijk waarbij het buitenwater direct tegen het talud staat (zonder berm of voorland). 
 
Strandpaviljoen  
Tijdelijk bouwwerk op het strand (zeewaarts van de kernzone) met een commerciële 
en/of recreatieve functie. 
 
Streefbeeld  
Een nagestreefde beheersdoelstelling. Veelal weergegeven in de vorm van 'beeld in de 
toekomst'. 
 
Uiterwaard  
Deel van de rivierbedding tussen zomerbed en de Primaire Waterkering (winterbed). 
 
Voorliggende waterkering 
Voorliggende waterkeringen beschermen buitendijks gelegen gebied tegen hoogwater en zorgen 
voor een vermindering van de belasting op de achterliggende primaire waterkeringen. 
 
Waterkeringen  
Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hooggelegen 
gronden, met inbegrip van daarin of daaraan aangebrachte werken, die een waterkerende 
of mede een waterkerende functie hebben, en als zodanig in de legger zijn aangegeven. 
 
Waterscheiding  
Waterkering welke 2 watersystemen met eenzelfde peil scheidt. 
 
Winterbed  
Gedeelte van de rivier tussen het zomerbed en de Primaire Waterkering. 
 
Zandsuppletie  
Kunstmatig aanvulling van de kuststrook met van buiten het gebied aangevoerd zand. 
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Zeewering  
Aan zee grenzende waterkering welke uit zowel duinen als ook harde waterkerende con-
structies kan bestaan. 
 
Zetting  
Volumeverkleining van grond, hoofdzakelijk ten gevolge van een bovenbelasting, de eigen 
massa en/of uittreden van water. 
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