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Europees waterbeleid
Kaderrichtlijn Water (KRW)
De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. De KRW schrijft voor dat elke
overheid bindende plannen maakt om de waterkwaliteit in 2015 tot een goede
toestand te verbeteren. Uiterlijk in 2027 moet die goede toestand zijn behaald. Deze plannen worden per stroomgebied samengevoegd tot een stroomgebiedbeheerplan. Brussel controleert of alle lidstaten hun beloftes nakomen.
Nationaal Waterbeleid
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is een overeenkomst tussen het
Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
en de Unie van Waterschappen. Het beleid van Waterbeheer 21e eeuw (WB21)
en de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn belangrijke pijlers van het akkoord. Het
NBW heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna
op orde te houden, anticiperend op veranderende omstandigheden zoals de
verwachte klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename
van verhard oppervlak. Uitwerking van veiligheid en het voorkomen van wateroverlast vindt, waar nodig en mogelijk, plaats op een integrale werkwijze
waarbij de aanpak van watertekorten, tegengaan van verdroging en verdere
verbetering van de waterkwaliteit worden betrokken. Eén en ander is een logisch vervolg en nadere uitwerking van het vigerende beleid uit de Vierde Nota
Waterhuishouding (1998).
Het Nationaal Waterplan (opvolger NW4)
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit
plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015
voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan
richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water
en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Het Nationaal Waterplan is de opvolger
van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de
Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de
Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke
aspecten de status van structuurvisie.
In het Nationaal Waterplan geeft het Rijk aan dat wordt vastgehouden aan de
ingezette koers voor het reduceren van verontreinigende stoffen in het opper-

vlaktewater, namelijk een combinatie van de principes: aanpak bij de bron,
hergebruik, zuivering en ‘de vervuiler betaalt’. Meer dan voorheen wordt aandacht gegeven aan de inrichting van het watersysteem. De sanering van bronnen wordt zoveel als mogelijk landelijk of Europees aangepakt. Het uitvoeringsprogramma diffuse bronnen wordt voortgezet. Het vergunnen van lozingen
wordt zo veel als mogelijk vervangen door algemene regels. Om gebiedspecifieke differentiatie mogelijk te maken gaat het nationaal waterplan voort
op de reeds ingeslagen weg om aan bevoegde instanties ruimte te laten om
met maatwerkvergunningen aanvullende bescherming van het watersysteem te
realiseren.
Provinciaal Waterbeleid
Provinciaal Waterplan 2010-2015
“Het motto van het Provinciaal Waterplan 2010-2015 is beschermen, benutten,
beleven en beheren van water. De klimaatverandering, het steeds intensievere
ruimtegebruik in Noord-Holland en de toenemende economische waarde van
wat beschermd moet worden, vragen om een herbezinning op de waterveiligheid, het waterbeheer en de ruimtelijke ontwikkeling. In het Waterplan wordt
per thema behandeld wat de Provincie zelf doet tot en met 2015 en wat ze
verwacht van Rijk, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, terreinbeheerders en bedrijfsleven. De vier strategische waterdoelen worden in het Waterplan als volgt geformuleerd:
-

“Provincie waarborgt met waterschappen en Rijkswaterstaat voldoende
bescherming van mens, natuur en bedrijvigheid tegen overstromingsrisico’s via het principe: preventie (het op orde houden van de waterkeringen met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit), gevolgschade beperken
(bijvoorbeeld waterbestendig bouwen daar waar nodig) en rampenbeheersing (bijvoorbeeld goede vluchtroutes en informatievoorziening).

-

Provincie zorgt samen met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat dat water in balans en verantwoord benut en beleefd wordt door
mens, natuur en bedrijvigheid. Het watersysteem en de beleving van
het water worden versterkt door deze te combineren met natuurontwikkeling, recreatie en/of cultuurhistorie.

-

Provincie zorgt samen met gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat
en drinkwaterbedrijven voor schoon en voldoende water. Dat wordt gedaan door een kosteneffectief en klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem.

-

Provincie zorgt samen met gemeenten, waterschappen en belanghebbenden voor maatwerk in het Noord-Hollandse grond- en oppervlaktewatersysteem. Daarbij wordt een integrale gebiedsontwikkeling gehanteerd.”

Beleid HHNK
Waterbeheersplan 4, 2010-2015
In het Waterbeheersplan 2010-2015 ‘Van veilige dijken tot schoon water’ beschrijft het HHNK de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de drie
kerntaken: veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water.

Deze taken worden de komende periode sterk beïnvloed door de klimaatverandering en de uitgangspunten van de Europese Kaderrichtlijn Water.
De missie van het HHNK is erop gericht om ook de komende jaren, ondanks
klimaat- en weersveranderingen, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal veilig te houden tegen overstromingen en te zorgen voor droge voeten en schoon
water.
Het kerndoel is vierledig:
-

het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden doelmatig en integraal beheren;

-

de verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voorkomen en/of beheersbaar houden;

-

het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren;

-

het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die
onder bijzondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die
beschikt over actuele calamiteitenbestrijdingsplannen voor veiligheid,
wateroverlast en waterkwaliteit.

Het HHNK hanteert bij zijn beleid te volgende uitgangspunten:
-

het beheersgebied van het hoogheemraadschap is beveiligd tegen overstromingen;

-

dijkversterking blijft altijd mogelijk;

-

alle inwoners van het beheersgebied van het hoogheemraadschap hebben recht op het afgesproken beschermingsniveau tegen wateroverlast;

-

watersystemen zijn gezond voor mens, plant en dier;

-

problemen worden opgelost waar ze ontstaan;

-

met de watervoorraad wordt zorgvuldig omgegaan;

-

niet alles kan overal;

-

samenwerking staat centraal;

-

water is een ordenend principe in de ruimtelijke ordening;

-

het waterbeheer is toekomstgericht.

Raamplan Bescherming tegen Wateroverlast (2004)
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) zijn afspraken gemaakt
over de aanpak van wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit voor de komende jaren. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten dienen te anticiperen op veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit noemen we de
wateropgave en deze is erop gericht de watersystemen in 2015 op orde te
hebben en daarna op orde te houden. Het beleid dat zich met deze materie
bezighoudt wordt aangeduid als ‘Waterbeheer van de 21e eeuw’ (WB 21). Het
bestuur van het HHNK heeft op 28 april 2004 besloten de aanpak van de wateroverlast prioriteit te geven.

Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017
Het beleid van het hoogheemraadschap met betrekking tot waterkeringen,
weergegeven in de Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017, beschrijft het beleid
en de randvoorwaarden voor het dagelijks beheer van de primaire en regionale
waterkeringen van HHNK. Veiligheid van de waterkeringen is leidend. Voor zover mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met aanverwante zaken.
Overige (procesinstrumenten)
De Watertoets
De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet
en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke
plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de
initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in
gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De inzet daarbij is om in elk
afzonderlijk plan met maatwerk het reeds bestaande waterhuishoudkundige en
ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren. Het is niet de bedoeling
dat met de watertoets nieuw beleid wordt gemaakt. Bij het watertoetsproces
gaat het erom water van meet af aan mee te nemen in ruimtelijke plannen en
besluiten. Daarvoor is in een zo vroeg mogelijk stadium overleg nodig met de
waterbeheerder. Het gaat dus niet om een beoordeling achteraf, maar om
vroegtijdige en actieve inbreng van de waterbeheerder en maatwerk voor elk
plan.
De Waterwet en de Keur HHNK 2009
De Waterwet is een integratiewet van negen wetten die betrekking hadden op
het waterbeheer. De doelstellingen van de wet die gericht zijn op het watersysteem zijn:
-

voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast
en waterschaarste;

-

bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit
van watersystemen;

-

vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Voor handelingen in oppervlaktewaterlichamen is onder de Waterwet in beginsel nog maar één watervergunning vereist, waarin alle aspecten van het waterbeheer integraal worden getoetst. Een watervergunning van HHNK is op
grond van de wet in ieder geval vereist voor:
-

het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam (art. 6.2 lid 1);

-

met behulp van een werk, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, water of stoffen te brengen op een zuivering technisch werk (art. 6.2 lid
2);

-

het brengen van water in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam (art. 6.5).

Voorts is op grond van artikel 6.6 Waterwet en nader uitgewerkt in hoofdstuk 6
van het Waterbesluit HHNK bevoegd om bij verordening (keur) nadere regels te

stellen voor het gebruik van watersystemen. HHNK heeft van deze bevoegdheid
gebruik gemaakt. De verordening is op 18 november 2009 vastgesteld als Keur
HHNK 2009. Als de regulering bij beschikking leidt tot een vergunning of ontheffing is er op grond van artikel 6.13 Waterwet eveneens sprake van een watervergunning. In de Keur is vastgelegd dat in principe tevens een watervergunning van HHNK is vereist voor de volgende handelingen:
-

het op een aantal wijzen gebruik maken van een waterstaatswerk anders dan in overeenstemming met de functie (artikel 4.1 Keur HHNK);

-

het door verhard oppervlak versneld tot afvoer laten komen van neerslag (artikel 4.2 Keur HHNK);

-

het af- en aanvoeren, lozen en onttrekken van water aan kwetsbare oppervlaktewaterlichamen en gebieden (artikel 4.5 Keur HHNK);

-

het af- en aanvoeren, lozen en onttrekken van nader aangeduide hoeveelheden water aan (artikel 4.6 Keur HHNK);

-

het onttrekken van grondwater en infiltreren van water in de bodem,
(artikel 4.9 Keur HHNK).

Voor een aantal specifiek omschreven handelingen heeft HHNK op 13 oktober
2009 tevens een set van algemene regels vastgesteld. Voor deze handelingen
geldt een vrijstelling van de vergunningplicht. Voor de volgende handelingen
gelden binnen een specifiek toepassingsgebied algemene regels: beschoeiingen, steigers en vlonders, kabels en leidingen, lozingswerken, natuurvriendelijke oevers, werken en beplantingen langs oppervlaktewaterlichamen en kleine of kortdurende grondwateronttrekkingen en infiltraties.
Gemeente
Momenteel zijn de gemeente Landsmeer en het hoogheemraadschap bezig met
het opstellen van het waterplan.

