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Voor het aanleggen van een beschoeiing gelden sinds 1 juli minder strenge regels

Nieuwe Keur Rijnland geeft
meer ruimte
Een dam met duiker aanleggen, een sloot dempen, een aanlegsteiger plaatsen. Allemaal activiteiten waar voorheen meestal
vergunningen voor nodig waren van Hoogheemraadschap Rijnland. De nieuwe Keur verlaagt de regeldruk aanzienlijk.
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H

et Hoogheemraadschap Rijnland
is het eerste waterschap dat anders
omgaat met de regelgeving. De nieuwe Keur, die 1 juli is ingegaan, gaat veel meer
uit van risico’s voor Rijnland en het oppervlaktewater, en eigen verantwoordelijkheid van de
bewoners. Ben Kooy van de afdeling vergunningverlening en handhaving en actief in onder
meer de Bloembollenstreek, en projectleider
nieuwe Keur Eef van Huijssteeden leggen uit
wat dat voor de bloembollensector betekent.

VERBODEN TENZIJ
De regels van het hoogheemraadschap stonden tot dit jaar vooral in het teken van ‘verboden tenzij’. Het bestuur van Rijnland wilde daarin verandering brengen, aldus Eef van
Huijssteeden. “In 2011 is de discussie binnen
het bestuur gestart over een andere benadering van de regels. Kan het niet precies andersom? Dat was echt wennen voor de organisatie,
maar we zijn er wel mee aan de slag gegaan.”
Centrale vraag bij alle regels die Rijnland had,
was het risico dat er voor het waterschap is
als een gebruiker van het water de regel overtreedt. Handhaver Ben Kooy: “Rijnland is
verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, de
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waterkwantiteit en de veiligheid. Zolang die
niet in gevaar komen, is er voor ons weinig risico.”
Een goed voorbeeld vinden ze het plaatsen van
een steiger in het water. Voorheen golden daar
strenge regels voor. Van Huijssteeden: “Mits
hij niet te breed is, levert een steiger eigenlijk
geen gevaar op voor de waterkwantiteit. Dus
mag iedereen die dat wil een steiger plaatsen.
We geven mensen wel enkele richtlijnen mee.
In principe geldt er een zorgplicht. Aan de slag
gaan mag, mits het oppervlaktewatersysteem
geen schade oploopt en er zorgvuldig wordt
gehandeld. Dat dit geen zekerheid aan de initiatiefnemers biedt, besefte Rijnland. Daarom
zijn als extra service richtlijnen opgenomen
waarvan Rijnland zegt: ‘Als u het zo doet, dan is
het altijd in orde.’ Als bijvoorbeeld een steiger
maximaal een vijfde van de watergang breed is,
dan komt de doorvaart nooit in het geding en
krijgt de initiatiefnemer ook geen discussie met
Rijnland, dit biedt zekerheid. De keuze is aan
de initiatiefnemer: zekerheid of flexibiliteit. De
ervaring leert dat mensen dergelijke regels heel
goed snappen en er ook naar handelen.”
Om degene die een steiger wil plaatsen daarbij te helpen, heeft Rijnland van heel veel activiteiten een regelchecker met beslisbomen
gemaakt. Deze is te vinden op de website van
Rijnland onder de knop Regels. Daar is heel
snel per onderwerp te zien wat wel en wat niet

kan zonder vergunning. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van een dam in een sloot
met een duiker. De regelchecker geeft snel duidelijkheid over de grootte van de duiker en wat
degene die een dam wil aanleggen moet doen.
Van Huijssteden: “Alleen als hij een dam wil
aanleggen in een hoofdwatergang, zoals bijvoorbeeld de Leidsevaart, krijgt hij geen toestemming. In de andere gevallen geldt alleen
een algemene regel met een meldingsplicht.
Ook voor het aanleggen of vernieuwen van
beschoeiingen of damwanden is meestal geen
vergunning meer nodig.”

BEDRIJFSBEZOEKEN
Bij de introductie van deze nieuwe Keur zoekt
Rijnland nadrukkelijk de praktijk op. Kooy:
“We hebben contact gezocht met belangenbehartigers, zoals de KAVB, en gevraagd op welke manier wij het beste hun achterban kunnen
informeren. Voor de bloembollensector betekent dit dat we komend najaar in samenwerking met de KAVB een aantal bedrijfsbezoeken
gaan organiseren in de Bloembollenstreek.”
Ook binnen de eigen organisatie is met grote regelmaat gekeken naar de tekst versus de
praktijk. Kooy: “Elke dinsdag was er een overleg met handhavers en vergunningverleners
waar we praktische zaken aan de orde konden
stellen. Dat heeft erg geholpen bij de handhavers en vergunningverleners om aan de nieuwe
insteek te wennen.”
Daarbij blijft het niet nu de nieuwe Keur in
werking is getreden, aldus Van Huijssteeden.
“Stel dat een regel toch in de praktijk anders
uitpakt dan dat we hadden voorzien? Dan kan
het bestuur van Rijnland de regels alsnog aanpassen. We gaan binnen een half jaar de nieuwe Keur beoordelen om waar nodig te kunnen
bijsturen.”

