Bijlage 2:

Grensafbakening bevoegdheden waterschap /
gemeente

Inleiding
Binnen het beheersgebied van dewaterschappen worden regelmatig werken uitgevoerd waarbij de
grenstussenwaterbodem en landbodemaanverandering onderhevig is.Inhetkader van het
meldenvantoepassingen vangrond en baggerspecie is hetvan belang degrens vast te stellen
waarwelke overheid (waterschap ofgemeente) bevoegdheden vanuit deWet bodembescherming
(Wbb) en deWaterwet kan uitoefenen. Inde praktijk isvaak onduidelijk wie het bevoegd gezag
(gemeente ofwaterschap) is.
Deze notitie behandelt criteria waarmee dewaterschappen en gemeente(n) inverschillende situaties
een geografische grens kunnen afleiden tussen landbodem enwaterbodem. Metdeopname van
deze notitie ingemeentelijke bodembeleidsplannen (Nota bodembeheer in kadervan Bbk) enin
Baggerbeleidsplannen van dewaterschappen kan de afspraak tussen gemeente en waterschappen
worden vastgelegd. Inspecifieke situaties kande grensafspraak uiteentopografische kaart op
perceelsniveau bestaan.
Dethema's die bijdeze beleidslijn aan deorde komen zijn:
• afbakening landbodem enwaterbodem;
• vaststellen beheersgrens;
• relatie metde keur;
• overige wettelijke bepalingen.
Afbakening landbodem en waterbodem
Door de overheveling vanwaterbodemwetgeving naar deWaterwet iseen duidelijke afbakening van
landbodem enwaterbodem van belang. Dezeafbakening isopgenomen inartikel 1.5 van de
Waterwet en sluit aan bij het begrip oppervlaktewaterlichaam: "eenoppervlaktelichaam iseen
samenhangend geheel vanvrij aan hetaardoppervlak voorkomend water, metdedaarin aanwezige
stoffen, evenals de bijbehorende bodem,oevers en,voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens
dezewet, drogere oevergebieden, evenalsflora enfauna".
Aanvullend inartikel 3.1 onder lid2: bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt voor de
onder de aanwijzing vallende oppervlaktewaterlichamen tevens de begrenzing vastgesteld. Daarbij
worden deoppervlaktewaterlichamen van de rivieren begrensd door de buiten kruinlijn van de
primairewaterkering, voor zover die primairewaterkering isaangegeven opde kaart dieals bijlage
bijdezewet behoort, danwelwaar deze ontbreekt, dedaarbij vast testellen lijnvan de
hoogwaterkerende gronden.
DeWaterwet isvantoepassing op het beheer vande bodem en oevers van
oppervlaktewaterlichamen (dewaterbodem). DeWbb isvan toepassing op de overige bodem.
Erzijn geenwettelijke criteria voor hetvastleggen van degrens van landbodem enwaterbodem. Bij
bepaalde rijkswateren,zoals de onbedijkte delen van rivieren, isniet meteen duidelijk waar de grens
ligt. Dezegrenszal daarom op kaarten bijdeWaterregeling worden aangegeven. Hetisook
mogelijk opdeze kaarten in een oppervlaktewaterlichaam 'drogere' (oever)gebieden aante wijzen
waar deWbb vantoepassing isvoor hetvoorkomen enaanpakken vanverontreinigingen. Voor alle
andere aspecten, met uitzondering van detoepassing van het lozingsverbod (artikel6.2), blijft in
deze gebieden deWaterwet vantoepassing.

Detoevoeging van drogere oevergebieden isvooral bedoeld voor gebieden die inde praktijk eenzo
geringe overstromingsfrequentie hebben datzij niet relevant zijn voor dechemische waterkwaliteit.
Demeest omvangrijke drogere oevergebieden bevinden zich in het rivierbed van de rijksrivieren,
maar ook inandere rijkswateren als het IJsselmeer en regionalewateren.
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Figuur: opde 'drogere' oevergebieden kandeWbbvan toepassingwordenverklaard.

Vaststellen beheersgrens
Debelangrijkste uitgangspunten voor hetafleiden van een grens bevoegd gezag zijn:
A. degrens ligt bijeen scherpe overgang van oppervlaktewater naar landbodem, of
B. als er geen sprake isvan eenduidelijke overgang van talud naar vlakke bodem moet de grens af
te leiden zijn uitcriteria en/of duidelijk zijn aantewijzen in hetveld, of
C. als er geen sprake isvan een talud (vrij afstromende gronden) ligtde grens bij een hoogtelijn die
hetoppervlaktewater ter plaatse 1x perjaar bereikt of overschrijdt.
Intwijfelgevallen blijft overleg tussen hetwaterschap ende gemeente nodig: bijvoorbeeld in natte
natuurgebieden.Verder is hetaltijd raadzaam bijtwijfelgevallen overleg metelkaar tehebben.
Voor hetvaststellen van een beheersgrens zijn erverschillende bijzondere situaties te
onderscheiden:
1. lijnvormige watergangen;
2. stedelijkewatergangen;
3. niet-lijnvormigewatergangen in het buitengebied;
4. overige situaties, zoals retentiebekkens en inundatie- of overloopgebieden.
1. Lijnvormige watergangen
Bijeengroot aantal profielvormen inlijnvormige watergangen iseen grens relatief eenvoudig aan te
geven:
• ingegraven watergangen meteenduidelijk gedefinieerd talud en een insteek, met of zonder
onderhoudsstroken;
• watergangen met een kade aan een oftweezijden, met ofzonder onderhoudsstroken;
• opgeleide watergangen metkade;
• watergangen met een natuurtechnisch ingerichte nattezone;
• watergangen met keermuur.

Indeze situaties ligtdegrens bij het snijpunt van het hellende vlak van hettalud van de watergang
en het horizontale vlak van de landbodem. Bijaanwezigheid vanwaterkeringen isdegrens het
snijpunt van het buitentalud van dewaterkering met de kruinvan dewaterkering. Bijwatergangen
met keermuur isdegrens de bovenkant vande keermuur.
Bijdiep ingesneden (half)natuurlijke bekenopde stuwwallen iseen duidelijke grens moeilijk te
stellen. Belangrijkste criterium hiervoor isde inschatting ofeen toepassing van bouwstoffen of grond
overwegend het oppervlaktewater of de landbodem beïnvloedt ("... de voordat oppervlaktewater
bestemderuimte ...").
Insituaties zonder duidelijke overgang tussen oppervlaktewater en landbodem is het noodzakelijk
om eenvoor deze vraagstelling maatgevend waterpeil van hetoppervlaktewater vast testellen.
Deze notitie gaatvoor diesituaties uitvan een peildat hetoppervlakte water 1x perjaar bereikt.
2. Stedelijkewatergangen
Instedelijk gebied liggen singels ofandere waterpartijen meteen afwaterende functie en/of een
bergingsfunctie. Grensafbakening:
• met beschoeiing - * bovenkant beschoeiing;
• (zeer) flauwetaluds langs dewatergang -> 1meter vanaf de normaalwaterlijn;
• meteenduidelijk slootprofiel • • insteektalud.
3. Niet-liinvormige watergangenin het buitengebied
Niet-lijnvormigewatergangen zijnwaterpartijen alszandwinplassen enontgrondingsputten,
natuurlijke vennen, plassen en meren,grachten op landgoederen, natte natuurgebieden etc. Ook
hiergeldt datdegrens vooral moetworden afgeleid vande inschatting of eentoepassing van
bouwstoffen ofgrond in meerdere mate hetoppervlaktewater ofde landbodem beïnvloedt. Veel van
deze situaties zijn gebaat met maatwerk. Waar duidelijke terreinknikken te herkennen zijn bijde
overgang oppervlaktewater- landbodem kan dieterreinknik als bevoegdheidsgrens gelden.
4. Overigesituaties
Retentievoorzieningen maken inzijn geheel functioneel deel uitvaneenwatersysteem en daarmee
isdeWaterwet vantoepassing. Grens hierbij isdeovergang naarde landbodem, afte leiden als
hierboven alser sprake isvaneen duidelijk talud of eenwaterkering.
Noodoverloopgebieden en inundatiegebieden maken geen deel uitvan het regulierewatersysteem.
De(hoofd)bodemfuncties ineen inundatiegebied zijn altijdgericht op landbodemgebruik.
Grensoverschrijdende verontreinigingen
Van grensoverschrijdende verontreiniging issprake als verontreinigingen vanuit hetwatersysteem in
de landbodem terecht zijn gekomen enandersom. Hierop isdanzowel deWaterwet (voor hetdeelin
dewaterbodem) als deWbb (voor het deel inde landbodem) vantoepassing. Indergelijke gevallen
is het belangrijk daterafstemming plaatsvindt tussen de beheerder van hetwatersysteem en het
bevoegd gezag voor de landbodem.

Voor nieuwe verontreinigingen (ontstaan na 1 januari 1987) isdezorgplicht vantoepassing.Als
iemand een handeling heeft verricht waardoor zowel de landbodem alsdewaterbodem zijn
verontreinigd of aangetast, endaarbij niet of nietvoldoende gevolg heeft gegeven aan de
zorgplichten dieop hem rusten dan kunnen zowel het bevoegde gezag ingevolge deWbb als de
waterbeheerder hem opdiezorgplicht aanspreken.
Bijeendiffuse historische verontreiniging (ontstaan voor 1 januari 1987)wordt de verontreiniging
gesplitst ineen gevalvanverontreiniging vande landbodem eneengevalvanverontreiniging van de
waterbodem. Op de landbodemverontreiniging isde saneringsparagraaf vandeWbb (droog) van
toepassing. DeWbb valt onder dezorg van dewaterbeheerder en daarmee onder de Waterwet.
Voor een historische puntbron verontreiniging met de noodzaak om deze (onmiddellijk) opte ruimen
geldt hetvolgende:
• aanpak volgens deWbb indien de bron opde landbodem isgelegen en sprake isvan een geval
van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering noodzakelijk is,inclusief dat deel
van hetgevalvan verontreiniging dat in hetwatersysteem isgelegen;
• aanpak volgens deWaterwet indien de bron in hetwatersysteem isgelegen en de beheerder
maatregelen treft omdat deverontreiniging een belemmering vormtvoor het bereiken van de
gebiedskwaliteit, inclusief dat deelvan deverontreiniging dat naar de landbodem isverspreid en
toternstige risico's leidt.
Relatie metde Keur van waterschap Rijn en IJssel
Inhetgebied vanwaterschap Rijn en IJssel is met ingang van22 december 2009 de nieuwe Keur
2009 van kracht. Opgrond van deWaterwet Als onderdeel vande nieuwe keur zijn de leggers
volgens artikel 5.1 van deWaterwet en artikel 78,tweede lidvan deWaterschapswet vastgesteld.
DeWaterwet vereist datwaterschappen leggers hebben waarin de waterstaatswerken
(watergangen,waterkeringen en bergingsgebieden) en daaraan grenzende beschermingszones zijn
aangegeven. De leggervolgens artikel 78van deWaterschapswet bevat een register van
onderhoudsplichtigen en een aanduiding voor de onderhoudsverplichtingen. Het overgangsrecht bij
de keurvoorziet inde mogelijkheid -zolang niettotvaststelling van de legger volgens de Waterwet
kanworden overgegaan - bijwijzevan overgangsmaatregel keurkaartenvasttestellen,waarin de
beschermingszones worden aangegeven. Artikel 5.3 van de nieuwe keur bevat overgangsrecht voor
onderhoudsplichtigen zolang de legger volgens artikel 78van deWaterschapswet niet is
vastgesteld.
Inde nieuwe keur zijn devolgende onderdelen opgenomen:
• de legger (volgens deWaterwet) van de primaire waterkeringen. Inde legger zijn de
beschermingszones bepaald envastgelegd.Tevens is inde legger (volgens artikel 78
Waterschapswet) vastgelegd wie verantwoordelijk is hetonderhoud van de kunstwerken,
waterkerende constructies en harde taludbescherming;
• keurkaarten voor regionale waterkeringen, zomerkaden en gedeelten van primaire waterkeringen
waarvoor nog geen legger isvastgesteld.Opdeze kaarten zijnde beschermingszones
aangegeven;
• keurkaarten voor watergangen met bijbehorende kaart met dwarsprofielen, op basis waarvan
voor elkewatergang de kern-en beschermingszone kanworden afgeleid.

De beschermingszones worden onderscheiden in:
• dekernzone (bijwaterkeringen globaal genomen dewaterkering zelf en bijwatergangen dezone
diewordt ingenomen door dewatergang endestrook waar vanaf hetonderhoud plaatsvindt met
eventuele kades); hier gelden de meeste en meer strikte verbodsbepalingen;
•

•

•

de beschermingszone (sluit aan opde kemzone); hier gelden minder verboden. Bijwatergangen
iser met name een beschermingszone langs kades. Bijwaterkeringen iseraltijdsprakevan een
beschermingszone, qua breedte afhankelijk van de locatie maar minimaal 5meter, aansluitend
aan de kernzone. Daarbuiten loopt de beschermingszone schuin weg indeondergrond.
de buitenbeschermingszone (alleen bijwaterkeringen, aansluitend aande beschermingszone);
dit iseenzone van 100meter bij primaire waterkeringen en 50 meter bijde overige
waterkeringen; hier gelden enkele verbodsbepalingen, onder andere omtrent explosiegevaarlijke
zaken enwerken met overdruk;
het profiel vande vrije ruimte (alleen bijwaterkeringen). Dit isde ruimte langs waterkeringen die
nodig isvoor toekomstige verbetering. Uitgegaan is hierbij van een dijkverzwaring die nodig is bij
eenverhoging vande dijk metéén meter.

