Provinciaal blad 2000-53
Verordening op de primaire waterkering van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
Provinciale Staten van Noord-Holland, van Utrecht en van Zuid-Holland;
gelezen de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, van Utrecht en van Zuid-Holland;
gelet op artikel 14 van de Wet op de waterkering;
Besluiten:
vast te stellen de Verordening op de primaire waterkering van de provincies Noord-Holland, Utrecht en ZuidHolland, luidende:
Artikel 1
Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder:
a
de wet: Wet op de waterkering, Stbl. 1996, 8;
b
primaire waterkering: de primaire waterkering, bedoeld in artikel 1 van de wet;
c
dijkringgebied: een dijkringgebied als bedoeld in artikel 1 van de wet;
d
beheerder: de beheerder, bedoeld in artikel 1 van de wet;
e
profiel van vrije ruimte: de ruimte rond een waterkering die naar het oordeel van de beheerder benodigd is
ten behoeve van een toekomstige versterking van de waterkering;
f
invloedszone: de strook grond ter weerszijden van een primaire waterkering, die bijdraagt aan de stabiliteit
van die waterkering;
g
verslag: het verslag, bedoeld in artikel 9 van de wet;
h
gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de onderscheidene provincies elk voor zover het de eigen
provincie betreft.
Artikel 2
Toepasselijkheid en bevoegdheid
1
Deze verordening is van toepassing op de dijkringgebieden, nummers 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 25, 44 en 46 van bijlage I, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet alsmede op de voorliggende
primaire waterkeringen zoals aangegeven op de kaart, behorend bij deze verordening.
2
Wat betreft de dijkringgebieden, nummers 14, 15, 44 en 46 dient een aan gedeputeerde staten ter
goedkeuring ingezonden plan, als bedoeld in artikel 7 van de wet, door de beheerder te worden gemeld aan
gedeputeerde staten van de overige provincies wier grondgebied tevens deel uitmaakt van het betreffende
dijkringgebied maar op welk grondgebied het plan geen betrekking heeft.
Artikel 3
Beheersopdracht
1
De beheerder heeft tot taak de in zijn beheer zijnde primaire waterkering zodanig te beheren, dat deze
voldoet aan de veiligheidsnorm zoals vastgesteld bij of krachtens artikel 3 van de wet of aan de
randvoorwaarden zoals vastgesteld krachtens artikel 4, lid 1 van de wet.
2
De beheerder houdt bij het beheer rekening met alle betrokken belangen, waaronder die van landschap,
natuur en cultuurhistorie.
Artikel 4
Beheersplan
1
De beheerder stelt een beheersplan vast. De vaststelling van het beheersplan geschiedt met toepassing van
de in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure, waarbij de in artikel 3.11, eerste lid van
die wet bedoelde termijn 4 weken bedraagt.
2
Het beheersplan geeft aan hetgeen de beheerder ter vervulling van zijn taak verricht. Het beheersplan bevat
in ieder geval het door de beheerder te voeren beleid bij de verlening van vergunningen en ontheffingen.

3

Ten minste een maal in de vijf jaren besluit de beheerder of het beheersplan wordt herzien.

Artikel 5
Overzichtskaart
De overzichtskaart, bedoeld in artikel 13, onderdeel a, van de wet, heeft een schaal van ten minste 1:100.000. Op
de overzichtskaart worden onderscheiden: primaire waterkeringen die door een duinkust, door hoge gronden of
door overige primaire waterkeringen worden gevormd.
Artikel 6
Legger
1
De legger, bedoeld in artikel 13, onderdeel b, van de wet bevat, naast het daaromtrent bepaalde in de wet:
a een lengteprofiel en dwarsprofielen, waarin de afmetingen, waaraan de primaire waterkering moet
voldoen, zijn aangegeven.
b een omschrijving van de kunstwerken en de bijzondere constructies die deel uitmaken van de primaire
waterkering;
In de legger zijn op situatietekeningen aangegeven: de ligging van een primaire waterkering en de
onderscheidene grenzen waarbinnen de verordening(en) van de beheerder respectievelijk het bij of
krachtens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken bepaalde ter bescherming van de primaire waterkering van
toepassing is.
2
De vaststelling van de legger door een beheerder, niet zijnde een waterschap, geschiedt met toepassing van
de in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure, waarbij de in artikel 3:11, eerste lid
van die wet bedoelde termijn vier weken bedraagt.
Artikel 7
Technisch beheersregister
1
Het technisch beheersregister, bedoeld in artikel 13, onderdeel c, van de wet bevat, naast het daaromtrent
bepaalde in de wet:
a situatietekeningen, lengte- en dwarsprofielen;
b een omschrijving van de feitelijke toestand van de kunstwerken en de bijzondere constructies die deel
uitmaken van de primaire waterkering.
c een overzicht van de personen of instanties die zorg dragen voor de bediening van kunstwerken en de
afsluiting van duikers, leidingen en coupures, alsmede van het bedienings- dan wel sluitingsregime.
2
Op de situatietekeningen en in de dwarsprofielen is het profiel van vrije ruimte weergegeven. Tevens zijn
op situatietekeningen weergegeven:
a de invloedszones;
b de kunstwerken en constructies die geen deel uitmaken van de waterkering;
c een aanduiding van de van toepassing zijnde beheersovereenkomsten.
Artikel 8
Calamiteitenplan
1
De beheerders van primaire waterkeringen die een dijkringgebied omringen dragen zorg voor de vaststelling
van een plan, dat de wijze aangeeft waarop wordt opgetreden bij dringend of dreigend overstromingsgevaar
en bij overstroming van het betreffende dijkringgebied. De beheerder betrekt bij de voorbereiding van het
plan in ieder geval gedeputeerde staten van de betrokken provincies en burgemeester en wethouders van de
gemeenten op wier grondgebied het plan betrekking heeft.
2
De beheerder van een voorliggende primaire waterkering draagt zorg voor de vaststelling van een plan, dat
de wijze aangeeft waarop wordt opgetreden bij dringend of dreigend gevaar voor doorbraak van de primaire
waterkering. De beheerder betrekt bij de voorbereiding van het plan in ieder geval gedeputeerde staten van
de betrokken provincies, burgemeester en wethouders van de gemeenten op wier grondgebied het plan
betrekking heeft en de beheerders van de primaire waterkeringen die direct zijn gelegen achter de
betreffende primaire waterkering.
3
Jaarlijks vóór 15 oktober wordt door de beheerder besloten of het plan aangepast moet worden.
Artikel 9

Nadere regels inzake beheersplannen, overzichtskaarten, leggers, technisch beheersregisters,
verslagen en calamiteitenplannen

1

2

3
4

Gedeputeerde staten stellen voor ieder dijkringgebied, met uitzondering van de dijkringgebieden, nummers
14, 15, 44 en 46, gehoord de beheerders, een tijdstip vast, waarop de door de beheerders op te stellen
beheersplannen en calamiteitenplannen, alsmede de te vervaardigen overzichtskaarten en leggers moeten
zijn vastgesteld. Voor de uitgezonderde dijkringgebieden dient door de betrokken colleges van
gedeputeerde staten een gemeenschappelijk besluit te worden genomen.
Gedeputeerde staten stellen voor ieder dijkringgebied, met uitzondering van de dijkringgebieden, nummers
14, 15, 44 en 46 gehoord de beheerders, een tijdstip vast, waarop de door de beheerders te vervaardigen
technische beheersregisters en verslagen gereed moeten zijn. Voor de uitgezonderde dijkringgebieden dient
door de betrokken colleges van gedeputeerde staten een gemeenschappelijk besluit te worden genomen.
De beheerder zendt een besluit tot vaststelling of tot wijziging van een beheersplan, een overzichtskaart, een
legger of een calamiteitenplan binnen vier weken na het nemen van dat besluit aan gedeputeerde staten, als
bedoeld in het eerste en tweede lid.
Gedeputeerde staten, als bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen met betrekking tot de inhoud van
beheersplannen, overzichtskaarten, leggers, technische beheersregisters, verslagen en calamiteitenplannen,
gehoord de beheerder, nadere voorschriften geven.

Artikel 10
Planvoorbereiding
Gedeputeerde staten kunnen nadere voorschriften geven met betrekking tot de voorbereiding van een plan, als
bedoeld in artikel 7 van de wet. Zij kunnen bepalen dat het plan vergezeld gaat van een advies van een door de
beheerder ingestelde adviesgroep, waarin in ieder geval zitting hebben:
a
een vertegenwoordiger van de beheerder;
b
een vertegenwoordiger van de gemeente(n) binnen wier grondgebied het plan wordt uitgevoerd;
c
een vertegenwoordiger van de provincie(s) op wier grondgebied het plan wordt uitgevoerd;
d
een vertegenwoordiger van elk van de naar het oordeel van de beheerder betrokken belangengroeperingen.
Artikel 11
Coördinatiecommissie Dijkverbeteringsplannen
1
Gedeputeerde staten kunnen ten behoeve van de advisering over de goedkeuring van plannen met
betrekking tot de aanleg of versterking van een primaire waterkering een coördinatiecommissie instellen.
2
Zij stellen een reglement vast voor het functioneren van de in het vorige lid bedoelde commissie.
Artikel 12
Nadere voorzieningen
Nadere voorzieningen ter uitvoering van deze verordening vereist, doch waaromtrent een regeling ontbreekt,
worden door gedeputeerde staten getroffen.
Artikel 13
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van een door gedeputeerde staten bij gemeenschappelijk besluit te
bepalen datum.
Artikel 14
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de primaire waterkering van de provincies NoordHolland, Utrecht en Zuid-Holland.
Haarlem, 8 december 1997
Provinciale Staten van Noord-Holland
J.A. van Kemenade, voorzitter.

C.J.N. Versteden, griffier.
Utrecht, 11 december 1997
Provinciale Staten van Utrecht
P.A.C. Beelaerts van Blokland, voorzitter.
H.J.M. ter Braak, griffier.
Den Haag, 19 december 1997
Provinciale Staten van Zuid-Holland
J.M. Leemhuis-Stout, voorzitter.
A.J. Korff, griffier.
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