Vul de voorletter(s) + achternaam in. Bij meerdere kopiehouders de namen scheiden door een ,. De naam van de opsteller staat al standaard ingevuld.

MEDEDELING AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Onderwerp:
Vergadering:
Agendapunt:
Aandachtsveldhouder:
Informatie bij:
Routing:

Actualisatie keur
18 december 2018

9.1.
F.S.A. Wissink
J.H. Meeringa, manager Bestuurlijk Juridische Zaken
(0314) 369 340, j.meeringa@wrij.nl
AB 18 december 2018

Kennis te nemen van
1. Het besluit van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 6 november 2018 inzake het
bepalen van de omvang van de actualisatie van de Keur.
Inleiding
Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 6 november jl. besloten:
1.
In te stemmen met een eerste actualisatie van de Keur en die te begrenzen tot enkele
noodzakelijke aanpassingen en enkele aanpassingen die snel door te voeren zijn en
opdracht te geven tot uitwerking daarvan in een aangepaste Keur;
2.
Het algemeen bestuur kennis te laten nemen van het voornemen om de eerste
actualisatie van de Keur te begrenzen tot enkele noodzakelijke aanpassingen en
enkele aanpassingen die snel door te voeren zijn.
Samenvatting
De keur is een verordening met de regels die het waterschap hanteert ten behoeve van de
bescherming van het watersysteem: waterkeringen, watergangen en bijbehorende
kunstwerken. Het waterschap Rijn en IJssel heeft de keur voor het laatst in 2009 vastgesteld.
Vanuit het onderzoek uit 2017 van de Inspectie Leefomgeving en Transport is naar voren
gekomen dat de keur met enige regelmaat geëvalueerd en zo nodig moet worden herzien.
Deze actualisatie vormt de eerste stap vooruitlopend op de totstandkoming van een nieuwe
Waterschapsverordening onder de Omgevingswet in 2021. Er zijn 12 knelpunten benoemd
waar we in de praktijk tegen aan lopen en die redelijk eenvoudig te realiseren zijn (‘quick
wins’). Om die reden willen we niet wachten op de nieuwe Waterschapsverordening, maar
deze meenemen in de actualisatie.
Deze knelpunten zijn te categoriseren in:
1.
Knelpunten waarvan het wenselijk en redelijk eenvoudig is deze op te lossen
(‘technische’ punten) zoals verduidelijkingen in de begripsbepalingen, actualisering van
de toelichting, bijvoorbeeld ten aanzien van het vaarwegbeheer, en opneming van een
specifieke overgangsbepaling met het oog op het borgen van de zeggenschap over c.q.
onderhoud van nieuw aangelegde waterstaatwerken die nog niet op de legger zijn
opgenomen;
2.
Knelpunten waarvan het wenselijk en redelijk eenvoudig is deze op te lossen, maar de
oplossing nieuw beleid bevat, zoals het werken door het waterschap aan waterkeringen
in de gesloten (winter)periode in het kader van hoogwaterveiligheid en het
vergunningplichtig maken van de aanleg van nieuw verhard oppervlak.
De concrete uitwerking van de oplossing voor de knelpunten onder punt 2 zal nog nader
worden verkend.

De ontwerp keur zal ter vaststelling worden aangeboden aan het college. Naar verwachting
zal dit op zijn vroegst in december 2018 plaatsvinden. Na vaststelling en publicatie kunnen
gedurende 6 weken zienswijzen worden ingediend op de ontwerp keur, alvorens de keur
definitief wordt vastgesteld in het algemeen bestuur.
Definitieve vaststelling van de keur zal op zijn vroegst in de vergadering van 7 mei 2019 aan
de orde zijn.
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