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Besluit van Provinciale Staten van
Zuid-Holland van 29 februari 2012 en
van Noord-Holland van 5 maart 2012
tot vaststelling van de wijziging
Waterverordening Rijnland.
Provinciale Staten van Zuid-Holland en van
Noord-Holland, ieder voor zover het hun
bevoegdheid betreft;
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland en van Noord-Holland;
Gelet op artikel 2.4 van de Waterwet, artikel 145
van de Provinciewet en artikel 2.1 van de
Waterverordening Rijnland;

Besluiten:
Artikel I
De Waterverordening Rijnland wordt gewijzigd
als volgt:
De kaarten regionale waterkeringen als bedoeld
in artikel 2.1 van de Waterverordening Rijnland:
kaarten A, B en C die zijn opgenomen in Bijlage 1
van die verordening te vervangen door de bij dit
besluit behorende kaarten A, B en C.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
eerste dag na publicatie in het laatst uitgegeven
provinciaal blad van de provincie Zuid-Holland of
Noord-Holland.
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Den Haag, 29 februari 2012.
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
J. Franssen, voorzitter.
F. Kas, plv. griffier.
Haarlem, 5 maart 2012.
Provinciale Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
J.J.M. Vrijburg, wnd, griffier.
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Toelichting
Relatie Waterverordening Rijnland en de
Waterwet
In de Waterverordening Rijnland zijn regels
opgenomen voor het watersysteembeheer door
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze
verordening is gelijktijdig met de Waterwet op
22 december 2009 in werking getreden.
Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet moeten
bij provinciale verordening voor daarbij aan te
wijzen andere dan primaire waterkeringen, die
in beheer zijn bij een andere beheerder dan het
Rijk, veiligheidsnormen worden vastgelegd.
Daartoe is in de Waterverordening Rijnland voor
de waterkeringen die op grond van hun functie
van regionale betekenis worden geacht het
gewenste veiligheidsniveau vastgelegd. De
betreffende regionale waterkeringen zijn aan
gegeven op de in bijlage 1 van de Waterverorde
ning Rijnland behorende kaarten A, B en C. Het
gewenste veiligheidsniveau is gerelateerd aan de
economische schade die bij het falen van de
waterkering kan optreden. Hiertoe zijn de
waterkeringen die op de kaarten A, B en C zijn
opgenomen, naar gelang de mogelijk optredende
schade, in vijf klassen ingedeeld, oplopend van
een overschrijdingskans van 1/100 per jaar
(kadeklasse III) tot een overschrijdingskans van
1/1.000 per jaar (kadeklasse V).
Artikel 5.1 van de Waterwet verplicht de water
schappen om voor de regionale waterkeringen
een legger vast te stellen, waarin is omschreven
waaraan de regionale waterkeringen naar
ligging, vorm, afmeting en constructie moeten
voldoen. De provincie Zuid-Holland en NoordHolland hebben als toezichthouder op het
Hoogheemraadschap van Rijnland bepaald dat in
2010 nieuwe leggers regionale waterkeringen
door het hoogheemraadschap moeten worden
opgesteld. Actuele leggers zijn nodig voor het
uitvoeren van de toetsing van de regionale
waterkeringen in 2012. Een actualisatie van de
leggers was ook nodig omdat de oude leggers van
de rechtsvoorgangers van Rijnland, de voor
malige waterschappen Groot-Haarlemmermeer,
Wilck en Wiericke en de Oude Rijnstromen, niet
op elkaar waren afgestemd.

Voorstel tot wijziging kaarten bij de
Waterverordening Rijnland
De herziening van de legger voor regionale
keringen is de eerste fase in het proces van
actualisatie, waarbij inzicht wordt verschaft in
de ligging van de regionale keringen voor het
gehele beheergebied van Rijnland. Bij deze her
ziening is gebleken dat de leggerkaarten ver
schillen met die van de kaarten van de waterver
ordening. De kaarten van de waterverordening
worden aangepast aan de kaarten van de legger.
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De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en
het hoogheemraadschap van Rijnland hebben
gezamenlijk geconstateerd dat de kaarten bij de
Waterverordening Rijnland moeten worden
aangepast.

Wijzigingen voor het Zuid-Hollands deel
Voor het Zuid-Hollandse deel gaat het in hoofd
zaak om keringen die feitelijk geen waterstaatkundige functie bezitten. Deze keringen zijn
gelegen in de gemeenten Leiden, Katwijk, Lisse,
Teijlingen, Noordwijk en Wassenaar. Deze
keringen zijn van de kaarten verwijderd.
Bovendien zijn er keringen die alsnog op de
kaarten bij de Waterverordening Rijnland
moeten worden vermeld (gemeenten Lisse,
Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg en
Teijlingen). Deze keringen worden op de kaarten
aangewezen als regionale keringen waaraan een
veiligheidsnorm is toegekend. Het gaat om
keringen die de dijkring van een polder, die als
gevolg van de verwijdering van deze keringen
wordt verbroken, weer sluitend maken.

Wijzigingen voor het Noord-Hollands deel
Voor het Noord-Hollandse deel betreft het
keringen die geen waterstaatkundige functie
bezitten (gemeente Haarlem en Bloemendaal).
Voorts is de Spaarndammerdijk, een primaire
kering lopend door de gemeenten Amsterdam,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, ten onrechte
als regionale kering op de kaarten vermeld. Deze
keringen worden, met uitzondering van de
kering in gemeente Uithoorn, van de kaarten
verwijderd. Binnen de gemeente Uithoorn wordt
een kering, die eerder niet was aangewezen,
opgenomen.

Ruimtelijke doorwerking
Het wijzigen van de in bijlage 1 bij de
Waterverordening Rijnland behorende kaarten
A, B en C is tevens van belang in verband met de
doorwerking in gemeentelijke bestemmings
plannen. De waterkeringen zijn weergegeven op
de kaarten behorende bij de Verordening Ruimte
van de provincie Zuid-Holland en de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie van de
provincie Noord-Holland. Dit heeft consequenties
voor de doorwerking in gemeentelijke bestem
mingsplannen. Daarom worden de kaarten
behorende bij deze Verordeningen overeen
komstig gewijzigd. Dit zal geschieden door
middel van een afzonderlijk besluit van
Provinciale Staten van Noord-Holland en
Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Zienswijzen
Het ontwerpbesluit tot wijziging van de
Waterverordening Rijnland heeft van 3 oktober
2011 tot en met 14 november 2011 ter inzage
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gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen
ingediend.
Uitgegeven op 5 april 2012.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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