waterschap Goeree-Overflakkee

Beleidsnota Kust

(versie 0.4b, 20 december 2001)

Waterschap Goeree-Overflakkee

Samenvatting
Aanleiding voor het opstellen van een Beleidsnota Kust als onderliggende nota voor het
Beheersplan Waterkeringen wordt gevormd door het specifieke karakter van deze
waterkering. Daarnaast vormt een mogelijke aanwijzing als beschermd natuurmonument een
reden om eenduidig vast te leggen wat het beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee is
ten aanzien van het beheer van dit deel van de primaire waterkeringen.
Het algemene streefbeeld van het waterschap dat de waterkeringen niet alleen nu, maar ook
in de toekomst de veiligheid waarborgen wordt voor de kust ingevuld door voor toekomstige
versterkingen ruimte te reserveren gebaseerd op een periode van 200 jaar en de daarbij
behorende randvoorwaarden.
Uitgangspunt bij het beheer van het waterschap is dat het Rijk het beleid ten aanzien van het
dynamisch handhaven van de kust, zoals ook in de 3e Kustnota is verwoord, voortzet. Dit
betekent concreet het dynamisch handhaven van de Basiskustlijn.
Het waterschap voert binnen zijn beheersgebied een dynamisch duinbeheer wat inhoudt dat
natuurlijke verstuiving wordt toegelaten. Alleen daar waar verstuivend zand overlast
veroorzaakt worden stuifschermen geplaatst. Het onderhoud van de waterkeringen wordt
hierop aangepast, waarbij ruime aandacht is voor afstemming met andere partijen.
Het beleid van het waterschap ten aanzien van de strandpaviljoens is weergegeven in de Nota
bouwbeleid waterkeringen van het waterschap. Gezien het feit dat bebouwing vanuit het
oogpunt van veiligheid ongewenst is wordt uitbreiding van het huidige aantal strandpaviljoens
niet toegestaan.
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1

Algemeen

1.1

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van een beleidsnota kust als onderliggende nota voor het
beheersplan waterkeringen wordt gevormd door het specifieke karakter van deze waterkering.
Daarnaast vormt een mogelijke aanwijzing als beschermd natuurmonument tevens een reden
om eenduidig vast te leggen wat het beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee is ten
aanzien van het beheer over dit deel van de primaire waterkeringen.

1.2

Doelstelling
Het doel van deze beleidsnota is zowel intern als extern aan te geven wat het beleid van het
waterschap Goeree-Overflakkee is voor het beheer van de kust.

1.3

Kader
Door het waterschap Goeree-Overflakkee wordt een Beheersplan waterkering opgesteld dat
de basis vormt voor het integrale beheer van de waterkeringen. Voorliggende nota is
geschreven in het kader van dit op te stellen Beheerplan waterkeringen en vormt derhalve een
onderliggend beleidsstuk.
De verscheidenheid aan soms tegenstrijdige functies zijn de reden dat nadere uitwerking van
het beleid voor dit gedeelte van de primaire waterkering van het waterschap GoereeOverflakkee gewenst is. Naast het veiligheidsbelang nu en in de toekomst zijn aspecten als
natuur en recreatie van invloed op het beheer van de waterkering.

1.4

Procedure
Deze beleidsnota kust wordt beschouwd als een beleidsregel. Ze wordt in ontwerp vastgesteld
door het college van dijkgraaf en heemraden, waarna de notitie een inspraakprocedure
doorloopt. Na de inspraakprocedure wordt de nota eventueel aangepast, en vindt de
definitieve vaststelling door het college van dijkgraaf en heemraden plaats. Daarna wordt de
nota gepubliceerd en ter kennis van het algemeen bestuur van waterschap GoereeOverflakkee gebracht.

2

Areaalbeschrijving

2.1

Beheersgebied
Het gedeelte waterkering waarop deze beleidsnota betrekking heeft strekt zich uit van de
buiten haven van Stellendam ter hoogte van Rijksstrandpaal (RSP) 2.00 tot RSP 18.75 nabij
de Brouwersdam. De begrenzing wordt verder gevormd door de keurzones zoals vastgelegd
in de legger van het waterschap. Als bijlage 2 is een kaart met een overzicht van het
beheersgebied kust opgenomen.
De ontwikkeling van het gebied kent een lange historie. In het meer recentere verleden zijn na
de watersnoodramp van 1953 duinversterkingen uitgevoerd door het aanbrengen van diverse
duinverzwaringen aan de landzijde tot de benodigde delta hoogte ( 8,0 tot 8,5 + NAP). Verder
is de harde waterkering “Het Flaauwe werk” in 1984-1985 versterkt. In het kader van de
afsluitingswerken van het Haringvliet (1970) is ter hoogte van de Stellendamse buitenhaven
een gedeelte harde waterkering aangebracht (Meester Snijderdijk). Naast genoemde
werkzaamheden zijn diverse suppleties uitgevoerd om te zorgen dat de waterkering het
gewenste veiligheidsniveau heeft.
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Na de overdracht door Rijkswaterstaat op 1 januari 1997 is dit gedeelte van de waterkering in
beheer en onderhoud bij het waterschap. De juridische eigendomsoverdracht dient nog plaats
te vinden. De totale oppervlakte van het gebied in de eigendomsoverdracht bedraagt ca. 814
ha.
2.2

Gebruik
De hoofdfunctie van de waterkering is het achterliggende land bescherming te bieden tegen
overstroming. Daarnaast zijn langs de kust met name de nevenfunctie natuur en recreatie van
belang.

2.2.1 Natuur
De duinen vormen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur zoals vastgelegd in het
Natuurbeleidsplan van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en zijn in dat verband
aangemerkt als gebied waarvan het ruimtelijk beleid gericht is op het behoud, herstel en
ontwikkeling van natuurwaarden.
In het concept ontwerpbesluit voor de aanwijzing als beschermd natuurmonument (zie § 3.1)
worden de “duinen van Goeree” aangemerkt als uiterst waardevol duingebied. Dit vanwege de
verscheidenheid aan vegetatietypen en de aanwezigheid van zeer veel zeldzame en
bedreigde planten- en diersoorten.
Het (duin)gebied De kwade hoek globaal gelegen tussen RSP 3.0 en RSP 7.5 is in beheer bij
Natuurmonumenten en valt onder de Natuurbeschermingswet. Op het
drinkwaterwinningterrein (globaal gelegen tussen RSP 6,75 en RSP 8,75 ) in de Oostduinen
wordt door Delta Nutsbedrijven binnen de beschermingszone aan natuurbeheer gedaan
middels extensieve beweiding met runderen.
2.2.2 Recreatie
Het strand langs de kust is vanaf de Oosterweg (globaal ter hoogte van RSP 9.75 ) tot het
einde van het beheersgebied van het waterschap (RSP 18.75) nabij de aansluiting met de
Brouwersdam toegankelijk voor publiek. Het strand is op 9 plaatsen via duinpaden en
duinovergangen voor publiek te bereiken. Het betreft:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vrijheidsduinpad
Westhoofdduinpad
e
Duinpad 3 blok
Duinovergang Noordweg
Duinovergang Langedijk
Duinovergang Westerweg
Duinovergang parkeerterrein Westerweg
Westerduinpad
Oosterduinpad

In de duinen zijn naast de genoemde duinovergangen twee fietspaden aanwezig. Het
Middelduinpad dat deel uitmaakt van een doorgaande landelijke fietsroute (Noordzeeroute) en
Fietspad 240. In het gebied van “De Kwade Hoek” ligt een onderhoudspad van het
waterschap dat wordt gebruikt als wandelpad voor bezoekers van het gebied.
De duinen zijn buiten de genoemde duinpaden en duinovergangen niet toegankelijk voor
publiek.
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Langs de kust zijn 4 semi-permanente strandpaviljoens aanwezig. Het betreft paviljoens die
jaarrond aanwezig zijn, maar gezien de constructie indien de noodzaak daartoe uit
veiligheidsoogpunt aanwezig is relatief eenvoudig kunnen worden verplaatst. Verder is
vergunning verleend om gedurende het zomerseizoen een tweede paviljoen bij het
Oosterduinpad te plaatsen, zodat totaal feitelijk sprake is van 5 paviljoens. De paviljoens zijn
gesitueerd nabij de volgende duinovergangen:
1.
2.
3.
4.
5.

e

Duinpad 3 blok (jaarrond aanwezig)
Duinovergang parkeerterrein Westerweg (jaarrond aanwezig)
Westerduinpad (jaarrond aanwezig)
Oosterduinpad (jaarrond aanwezig)
Oosterduinpad (alleen zomerseizoen aanwezig)

Daarnaast is voor de overdracht van het beheer van de kust aan het waterschap door
Rijkswaterstaat een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een paviljoen bij het
Westhoofdduinpad. In deze vergunning is geen vervaldatum opgenomen. Ten behoeve van
de reddingsbrigade is een semi-permanent onderkomen jaarrond aanwezig nabij het
Westerduinpad.
2.3

Zonering
De keurzones zijn in 1998 vastgelegd in de legger van het waterschap Goeree-Overflakkee.
Ten aanzien van de begrenzing van de keurzones is onderscheid te maken in zachte keringen
(duinen) en harde keringen (dijken).

2.3.1 Zachte keringen
Ten behoeve van de onderbouwing van de keurzones zijn aan de hand van Jarkus gegevens
over de periode 1987 t/m 1997 met behulp van het programma Super-Dune
afslagberekeningen gemaakt. De uiteindelijke begrenzingen en ligging van de keurzones is
vastgelegd op de legger tekeningen.
Kernzone
De begrenzing van de kernzone aan zeezijde wordt gevormd door de ligging van de duinvoet
(3,0 m + NAP) in 1998. De kernzone aan landzijde wordt begrensd door de achterkant van het
grensprofiel. Deze wordt bepaald door het snijpunt van de lijn onder een talud 1:3 vanaf de
achterkant van de kruin van het grensprofiel met de NAP-lijn.
Het grensprofiel van de waterkering is gebaseerd op afslagberekeningen die gemaakt zijn aan
de hand van jarkus gegevens over de periode 1987 t/m 1997 en geëxtrapoleerd naar 1998.
Het grensprofiel is gesitueerd juist achter de berekende maximale afslag.
Beschermingszone
De ligging van de beschermingszone aan zeezijde is berekend uitgaande van
duinafslagberekeningen welke horen bij het laatste gespecificeerde jaar van de genoemde
reeks. De berekende ligging van de beschermingszone zeezijde is door het waterschap op
een aantal plaatsen aangepast om een meer eenduidige begrenzing te verkrijgen.
Voor de ligging van de beschermingszone aan landzijde zijn duinafslagberekeningen gemaakt
met randvoorwaarden voor over 200 jaar. Gerekend is met een toename van het ontwerppeil
en rekenpeil van 3 m, een toename van de golfhoogte van 16 % en een toename van de
golfperiode van 2 seconden. De berekende ligging van de beschermingszone aan landzijde is
door het waterschap met het oog op toekomstig veranderende omstandigheden (zoals
zeespiegelrijzing) en de terreinsituatie aangepast. Doel daarvan is geweest om middels
keurbepaling een brede strook te beschermen tegen onomkeerbare invloeden en daarnaast
zo mogelijk een in het terrein herkenbare begrenzing vast te leggen.
Beleidsnota Kust
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Buitenbeschermingszone
De buitenbeschermingszone aan zeezijde wordt gevormd door de lijn op –5,00 m NAP (met
een minimum van 500 meter uit de grens van de beschermingszone zeezijde.
De buitenbeschermingszone aan landzijde is begrensd op 100 m uit beschermingszone
landzijde.
2.3.2 Harde keringen
Voor de harde keringen langs de kust zijn de begrenzingen zoals deze gelden voor de overige
primaire waterkeringen aangepast op de specifieke situatie van de kust. Daarbij is de
beschermingszone ruimer gedimensioneerd met het oog op de voor de kust te maken
reserveringen voor veranderende omstandigheden voor een periode van 200 jaar. Ook is een
vloeiende overgang op de keurzones van de aanliggende zachte keringen bewerkstelligd. De
omvang en ligging van de zones is aangegeven op de legger tekeningen.
2.4

Eigendomssituatie
Momenteel is het gehele beheersgebied langs de kust nog in eigendom van Domeinen. De
gronden tussen duinvoet en de grens van de beschermingszone aan landzijde zullen in het
kader van de eigendomsoverdracht worden overgedragen aan het waterschap. Uitzondering
daarop vormen de parkeerterreinen (Langedijk, Westerweg en Oosterweg) waarvan het
eigendom en het beheer en onderhoud bij het Rijk blijft.
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3

Beleid

3.1

Beleid, wet en regelgeving extern
Een overzicht van het relevante extern beleid, wet en regelgeving is gegeven in het
Beheersplan Waterkeringen. Gezien hun relevantie voor de kust zijn onderstaand de
e
belangrijkste aspecten uit de 3 kustnota, Visie Hollandse Kust en het Kabinetsstandpunt
”Anders omgaan met water, waterbeleid 21 eeuw” gegeven. Daarnaast zijn een aantal
ontwikkelingen aangegeven die effecten (kunnen) hebben op de kust van GoereeOverflakkee.
e

3 Kustnota
De 3e Kustnota beschrijft het beleid dat voor de kust gevoerd gaat worden. Gekozen is voor
het voortzetten van het dynamisch handhaven van de kust. De kustlijn wordt voornamelijk
door middel van zandsuppleties gehandhaafd, waarbij ruimte is voor de natuurlijke
1
dynamische processen die spelen. Gericht op het herstel van de natuurlijke dynamiek en
natuurwaarden in het duingebied zullen beheer en onderhoud worden afgestemd.
Een aandachtspunt dat in de nota aan bod komt is de toenemende druk op de kust, zowel
vanuit zee als vanuit de landzijde. Vanwege de klimaatverandering, die onder meer een
stijging van de zeespiegel tot gevolg heeft, zijn in de toekomst bredere en sterkere
waterkeringen nodig. Tevens vraagt de verdergaande ontwikkeling van het land achter de
keringen op termijn om hogere veiligheidsnormen, en daarmee bredere keringen. Om
duurzame veiligheid te bieden zal op de toekomstige ruimtevraag geanticipeerd moeten
worden.
Visie Hollandse Kust 2050
De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben dit project opgestart om samen met
andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers de problemen van, en
oplossingen voor de kustzone in kaart te brengen, om het hoofd te kunnen bieden aan de
gevolgen van de klimaatveranderingen. Het project zal naar verwachting in 2001 worden
afgerond. Bij een analyse van het nu en in de toekomst aanwezige veiligheidsniveau zijn
enkele zwakke plekken gevonden in de kust langs Goeree-Overflakkee.
Kabinetsstandpunt “Anders omgaan met water; waterbeleid 21e eeuw”
Met dit standpunt heeft het kabinet zich in hoofdlijnen achter het advies van de Commissie
Waterbeheer 21e eeuw gesteld. Het is nodig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
zoals klimaatverandering en bodemdaling, in plaats van te reageren.
In het standpunt wordt onder meer verwoord dat voor de aanpak van wateroverlast en het
handhaven van de veiligheid een goede combinatie van technische en ruimtelijke maatregelen
noodzakelijk is. De ruimte die voor water beschikbaar is dient te worden vergroot. Ruimte die,
naar huidig inzicht, op termijn nodig is voor de bescherming tegen overstromingen en
wateroverlast, moet nu al voor dit doel worden gereserveerd. Daarnaast dienen ruimtelijke
besluiten o.m. getoetst te worden op de effecten op veiligheid en wateroverlast, en dient deze
toetsing bij de integrale afweging te worden betrokken.
Ontwikkelingen
•

Aanwijzing beschermd natuurmonument
Door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is een aanwijzing van de
duinen van Goeree als Beschermd Natuurmonument in voorbereiding. De plannen om de
duinen aan te wijzen als beschermd natuurmonument volgen uit het Natuurbeleidsplan,
waarin het voornemen is opgenomen om het Nederlandse kustduingebied onder de

1

Het versterken van de natuurlijke dynamiek van de kust van de Noordzee en Waddenzee is ook een
e
taakstelling in de Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21 eeuw (LNV).
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werking van de Natuurbeschermingswet te brengen en daarmee het behoud en herstel
van natuur- en landschapswaarden van het kustgebied te bevorderen.
•

Kierbesluit
Op 5 juni 2000 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het "Besluit Beheer
Haringvlietsluizen" (ook wel Kierbesluit genoemd) vastgesteld. Dit besluit is ingegeven
door de wens om het overgangsgebied tussen zout en zoet water zoveel mogelijk in ere te
herstellen. Het op een kier zetten van de sluizen is een eerste stap in het wijzigen van het
sluisbeheer. In 2 of 3 stappen kan naar het sluisbeheer volgens 'Getemd Getij' worden
toegewerkt. Omdat eerst de belangen voor de o.a. zoetwatervoorziening veilig moeten
worden gesteld kan 'Getemd Getij' of een tussenfase pas over 10 tot 15 jaar worden
ingevoerd.
Met het in stappen wijzigen van het sluisbeheer zijn direct voordelen te behalen voor de
natuur en kan praktijkervaring worden opgedaan. De effecten van het op een kier zetten
van de sluizen zullen uitgebreid worden gevolgd. Afspraken over verplichtingen van
betrokkenen op het gebied van beheren, signaleren, meten, berekenen, overleg en
informatievoorziening worden nader in protocollen vastgelegd.
Ten aanzien van de kust van Goeree zijn met name de morfologische effecten van
belang.

•

PKB 2e Maasvlakte
In het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft het kabinet
voorstellen gedaan voor het realiseren van een verdere groei van de Rotterdamse Haven,
tezamen met een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond.
In de PKB-plus wordt getracht tot integrale besluitvorming te komen over projecten om het
bestaande havengebied beter te benutten en kwaliteit leefomgeving te verbeteren,
landaanwinning in de vorm van een 2e maasvlakte en ontwikkeling van nieuwe natuur- en
recreatiegebieden. In het Milieu-effectrapport worden effecten van de diverse projecten
beschreven en worden opties voor compensatie van natuurschade ten gevolge van de
landaanwinning gegeven.
In de PKB-plus deel 1 worden o.a. als mogelijkheden om (duin)natuurwaarden te
compenseren ook projecten nabij/langs de kust van Goeree genoemd. De opties voor
natuurcompensatie uit de PKB-plus deel 1 worden nader onderzocht op effectiviteit en
haalbaarheid.

3.2

Beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee

3.2.1 Algemeen beleid
De strategische visie van het waterschap en de streefbeelden en functie-eisen voor alle
waterkeringen en de primaire waterkeringen in het bijzonder zijn van toepassing op de
waterkeringen in het beheersgebied zoals omschreven in deze nota. Verwezen wordt naar het
Beheersplan Waterkeringen voor de inhoud van genoemde strategische visie, streefbeelden
en functie-eisen. Ook de nota Bouwbeleid is van toepassing op de waterkering langs de kust.
3.2.2 Specifiek beleid kust
Veiligheid
Het algemene streefbeeld van het waterschap dat de waterkeringen niet alleen nu, maar ook
in de toekomst de veiligheid waarborgen wordt voor de kust ingevuld door voor toekomstige
versterkingen ruimte te reserveren gebaseerd op een periode van 200 jaar en de daarbij
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behorende randvoorwaarden. De resultaten van het project Visie Hollandse Kust kunnen
aanleiding zijn om deze zones aan te passen. Ook ten aanzien van eventueel noodzakelijke
maatregelen voor het versterken van zwakke plekken langs de kust van Goeree (Flaauwe
Werk en de Kop van Goeree) worden de resultaten van het project Visie Hollandse Kust
afgewacht.
De beoordeling van de veiligheid volgens de in de Wet op de waterkering (Wow) verplicht
gestelde veiligheidstoetsing vindt plaats door het waterschap conform de Leidraad Toetsen op
Veiligheid. Daarnaast wordt door het Rijk jaarlijks de ligging van de momentane kustlijn
getoetst aan de basiskustlijn in het kader van het dynamisch handhaven door het Rijk.
Dynamisch handhaven, dynamisch duinbeheer
Uitgangspunt bij het beheer van het waterschap is dat het Rijk het beleid ten aanzien van het
e
dynamisch handhaven van de kust, zoals ook in de 3 kustnota is verwoord, voortzet.
De norm voor het dynamisch handhaven is de basiskustlijn (BKL). De basiskustlijn komt
overeen met de ligging van de gemiddelde kustlijn in 1990. Elk jaar wordt door RWS voor de
gehele kust van Nederland gekeken of aan de norm wordt voldaan. Daarbij wordt de positie
van de momentane kustlijn berekend uit de ligging van het strand en het bovenste gedeelte
van de onderwater oever. Over de laatste tien jaren wordt de lineaire trend in de kustlijnligging
bepaald waaruit de ligging van de te Toetsen KustLijn (TKL) wordt afgeleid. Een vergelijking
tussen de TKL met de BKL leert of aan de norm wordt voldaan. Aan de hand van de
toetsingsresultaten wordt bepaald voor welke kustvakken maatregelen (suppleties) nodig zijn.
Het werkschema waarin het suppletieprogramma is opgenomen wordt voor advies voorgelegd
aan het Provinciaal Overlegorgaan Kust (POK) waarin Rijk, provincie, waterschappen en
gemeenten zitting hebben.
Het waterschap voert binnen zijn beheersgebied langs de gehele kust een dynamisch
duinbeheer wat inhoudt dat natuurlijke verstuiving wordt toegelaten. Alleen daar waar
verstuivend zand overlast veroorzaakt (bij de asfaltdijk en plaatselijk bij duinovergangen en
duinpaden) worden stuifschermen geplaatst. Helm wordt alleen in incidentele gevallen
geplant.
Onderhoud
Als gevolg van het door het waterschap toegepaste dynamisch duinbeheer worden aan de
duinen alleen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd wanneer dit uit het oogpunt van
veiligheid (handhaven waterkering) noodzakelijk is. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat
geen onderhoudswerkzaamheden aan de duinen nodig zijn. Voor de harde keringen bestaat
het onderhoud met name uit onderhoud aan de asfaltbekleding.
Het overige onderhoud, binnen het gebied waarop deze beleidsnota betrekking heeft, wordt
uitgevoerd aan de duinovergangen en duinpaden inclusief bermen en aan afrasteringen. Om
doorgroei van met name duindoorn door de (asfalt)verharding te voorkomen en uit het
oogpunt van de verkeersveiligheid van de gebruikers van deze paden is het streven van het
waterschap om daar waar redelijkerwijs mogelijk een strook van 2 meter uit de kant van de
verharding vrij te houden van struiken.
Alleen daar waar door wortelvorming en/of doorgroei sprake is van constructieve schade aan
(asfalt)verharding of (asfalt)bekleding worden door het waterschap chemische
bestrijdingsmiddelen gebruikt. De middelen worden in een dergelijke situatie puntsgewijs
toegepast om het gebruikt tot een minimum te beperken.
Afstemmen werkzaamheden met overige belanghebbenden
Bij de uitvoering van (onderhoud)werkzaamheden houdt het waterschap rekening met de
belangen van derden. Ten aanzien van groot onderhoud en maaiwerk is de afspraak met
natuurbeherende instanties gemaakt dat deze werkzaamheden in beginsel buiten het
broedseizoen plaatsvinden. Verder is afgesproken dat men elkaar wederzijds informeert over
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voorgenomen werkzaamheden en de werkzaamheden zoveel mogelijk afstemt op de
betrokken belangen.
Klein onderhoud, waaronder verstaan wordt kleinschalige reparaties, plaatselijk maaiwerk,
opruimwerkzaamheden, vinden het gehele jaar door. Over deze werkzaamheden vindt vooraf
geen overleg plaats met natuurbeherende instanties.
Opruimwerkzaamheden
De opruimwerkzaamheden in het kader van het beheer van de kust zijn, naar oorsprong van
het vuil, te verdelen over de volgende onderdelen:
1. Vuil dat te relateren is aan het recreatieve gebruik van het strand en duinpaden
2. Vuil dat vanaf zee op het strand wordt gezet en eventueel het duin inwaait.
3. Olie/Gevaarlijke stoffen
4. Wrakken e.d.
Ad 1, 2:
De taakverdeling tussen waterschap, de gemeente Goedereede en Natuurmonumenten voor
het opruimen van vuil dat te relateren is aan het recreatieve gebruik en vuil dat vanaf zee op
het strand wordt gezet is gebaseerd op afspraken die gemaakt zijn voor de overdracht van het
beheer van de kust aan het waterschap.
In het badseizoen verzorgt de gemeente dagelijks het opruimen van het recreatieve vuil langs
duinovergangen, duinpaden op het strand en parkeerplaatsen. De gemeente heeft tevens
afvalbakken geplaatst. Op de strandgedeelten waar nauwelijks recreatief gebruik is en in het
duingebied verzorgt het waterschap het opruimen van vuil en binnen de Kwade Hoek wordt dit
verzorgd door Natuurmonumenten. Buiten het badseizoen verzorgt het waterschap daarnaast
ook het opruimen van het recreatieve vuil langs duinovergangen, duinpaden op het strand en
parkeerplaatsen.
Ad 3:
Ten aanzien van het opruimen van olie en/of gevaarlijke stoffen wordt de Coördinatieregeling
Bestrijding Kustverontreiniging Rijkswaterstaat (1997) gevolgd.
3

In kort komt de regeling erop meer dat hoeveelheden olie kleiner dan 5 m door de gemeente
3
worden opgeruimd en hoeveelheden groter dan 5 m door het RWS. Gevaarlijk stoffen (met
gevaar voor de volksgezondheid en/of milieu) worden opgeruimd door het RWS.
Ad 4:
Bijzondere zaken als wrakken, schepen of aangespoelde goederen. Hierbij is het bepaalde in
de Keur van het waterschap van toepassing. Door het waterschap wordt actie ondernomen en
kan bij gevaar voor de waterkering de wrakkenwet van toepassing worden verklaard. Ten
aanzien van aangespoelde goederen ligt de bevoegdheid in eerste instantie bij de
burgemeester (strandvonder).
Toegang duingebied, ontheffingen
De toegang tot het duingebied is op grond van de keur van het Waterschap GoereeOverflakkee verboden met uitzondering van de duinpaden en duinovergangen. Middels
bebording en het plaatsen van afrasteringen wordt dit verbod aangegeven in het terrein.
De afrasteringen worden bij duinovergangen aan weerszijden langs het strand aan de
duinvoet over een afstand van 500 m geplaatst. Deze worden ieder jaar voor Pinksteren
geplaatst en eind september / begin oktober verwijderd. Langs de duinovergangen en
duinpaden staat jaarrond afrastering. Langs de duinpaden staat alleen daar waar dit,
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kwetsbare begroeiing, echt nodig is afrastering. Veelal
is begroeiing met duindoorn aanwezig waardoor afrastering overbodig is.
De duinpaden en duinovergangen zijn verboden voor motorvoertuigen. Uitgezonderd hiervan
zijn alle hulpverleningsdiensten (Politie, ambulance, brandweer). Onderstaand is een
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opsomming gegeven van personen, bedrijven of instanties die in aanmerking komen voor een
ontheffing op grond van de keur en de kosten voor de ontheffing. De ontheffing wordt voor
maximaal 1 kalenderjaar verstrekt.
-

Invaliden in bezit van een invaliden parkeerkaart of doktersverklaring. Gratis
Paviljoenhouders, waarbij het streven is maximaal 4 ontheffingen per paviljoen te
verstrekken. Kosten voor de ontheffing conform legesverordening van het waterschap.
Leveranciers van paviljoenhouders. Kosten voor de ontheffing conform legesverordening
van het waterschap.
Gemeente Goedereede, Gratis
KNRM, Reddingsmaatschappij, Gratis
Rijkswaterstaat, Gratis
Eventueel andere personen, bedrijven of instanties die voor uitoefening van hun taak of
voor werkzaamheden met motorvoertuigen duinpaden of duinovergangen moeten
berijden. Kosten voor de ontheffing conform legesverordening van het waterschap.

Om de overlast van illegaal geparkeerde auto’s te voorkomen zal de toegang van duinpaden
en duinovergangen voor auto’s worden afgesloten. De invulling van deze maatregel zal nader
worden bepaald, waarbij het belang van hulpverleningsdiensten en minder validen zal worden
meegenomen.
Paviljoens
Het beleid van het waterschap ten aanzien van de strandpaviljoens is weergegeven in de Nota
Bouwbeleid van het waterschap. Gezien het feit dat bebouwing vanuit het oogpunt van
veiligheid ongewenst is wordt uitbreiding van het huidige aantal strandpaviljoens niet
toegestaan.
Het jaarrond aanwezig zijn van de huidige paviljoens wordt toegestaan, waarbij ten aanzien
van de constructie de eis geldt dat indien de noodzaak daartoe uit veiligheidsoogpunt
aanwezig is het paviljoen relatief eenvoudig kan worden verplaatst. Aan de paviljoens worden
verder eisen gesteld vanuit veiligheidsoogpunt voor wat betreft de waterkering aspecten. Voor
e
de eisen, die mede zijn gebaseerd op de 3 kustnota, wordt verwezen naar de Nota
Bouwbeleid waterkeringen van het waterschap.
Nadat de juridische eigendomsoverdracht van Domeinen naar het waterschap is voltooid
zullen de vergunningen van de paviljoens worden getoetst en eventueel worden aangepast.
Inspecties
In het kader van een goed beheer worden alle duinpaden, duinovergangen en het strand
regelmatig geïnspecteerd. Daartoe wordt jaarrond bijna dagelijks een inspectieronde gereden
waarvan een rapport wordt opgemaakt. Aan de hand van de inspectiegegevens worden
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Na een storm wordt de mate van afslag bepaald door
het opmeten van de ligging van de duinvoet ten opzichte van de strandpalen. De gegevens
worden opgeslagen, waardoor aan de hand van metingen van voorgaande jaren de
ontwikkeling van de duinvoet kan worden bepaald. De gegevens worden o.a. gebruikt voor
interne rapportage en bij de controle van externe rapportages over de ontwikkeling van de
kust.
Strandpalen
Strandpalen hebben geen functie meer voor het Rijk ten aanzien van kustmetingen in verband
met andere meetmethoden. De strandpalen worden door het waterschap Goeree-Overflakkee
gebruikt voor plaatsbepaling langs de kust en voor metingen van de ligging van de duinvoet
na afslag door storm. Het streven van het waterschap is om per raai 2 palen op het strand te
behouden en overige palen in het duingebied te laten vervallen. Palen in het duingebied zullen
niet verder worden onderhouden maar ook niet actief worden verwijderd.
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4

Slot
Het waterschap Goeree-Overflakkee is bij reglement belast met de zorg voor de veiligheid
tegen overstromingen van Goeree-Overflakkee en beheert daartoe de waterkeringen. Het
algemene uitgangspunt hierbij is dat een waterkering veilig dient te zijn en veilig dient te
blijven.
In deze notitie heeft het waterschap aangegeven op welke wijze hieraan invulling wordt
gegeven voor de kust. Daarbij wil het waterschap Goeree-Overflakkee zoveel mogelijk
rekening houden met overige binnen het beheersgebied aanwezige belangen. Hierbij wordt
echter wel aan het waterkeringsbelang het meeste gewicht toegekend, en worden aan andere
belangen randvoorwaarden opgelegd.
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Bijlage 1 Begripsbepalingen
Basiskustlijn
De kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg door het Rijk zal worden gehandhaafd. In het
algemeen de positie van de gemiddelde kustlijn op 1 januari 1990.
Beschermingszone
De in de legger aangegeven zone ter weerszijden van de (juridische) waterkering die dient
voor de instandhouding van de waterkering.
Buitenbeschermingszone
De in de legger aangegeven zone aan de buitenzijde van de beschermingszone.
Grensprofiel
Profiel dat na duinafslag tijdens ontwerpomstandigheden nog minimaal als waterkering
aanwezig dient te zijn.
Jarkus
Landelijk bestand met jaarlijkse diepte- en hoogtemetingen van de Nederlandse zandige kust.
Kernzone
De juridische grens van de waterkering zoals aangegeven in de legger van het waterschap
Goeree-Overflakkee.
Kust
Met betrekking tot deze beleidsnota wordt onder kust verstaan het gedeelte van de primaire
waterkering langs de Noordzee dat in beheer is van het waterschap. Het betreft de
waterkering tussen de buitenhaven van Stellendam (RSP 2.00) tot RSP 18.75 nabij de
Brouwersdam binnen de keurzones zoals vastgelegd in de legger van het waterschap.
Keur
Verordening van het waterschap waarin de verbod- en gebodsbepalingen zijn opgenomen met
betrekking tot het beheer van waterstaatkundige werken.
Legger
Document van het waterschap waarin is omschreven waaraan de waterkering moet voldoen
naar richting, vorm afmeting en constructie en waarin de keurbegrenzingen worden
aangegeven.
Momentane Kustlijn
Gemiddelde positie van het strand en een del van de ondiepe vooroever in een bepaald jaar,
conform de rekenmethode van de nota ‘de basiskustlijn’ (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat)
Primaire waterkering
Waterkeringen die behoren tot het stelsel waterkeringen dat direct het dijkringgebied omsluit
en als zodanig zijn aangegeven op de bij het reglement van het waterschap GoereeOverflakkee behorende kaart.

Beleidsnota Kust
Versie 0.4b / geprint op 7-2-2002

11

Waterschap Goeree-Overflakkee

Bijlage 2 Overzichtkaart beheersgebied kust
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