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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel I worden na onderdeel D twee onderdelen ingevoegd, 
luidende: 

 Da

Artikel 5.4 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor in bij 
algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen bevat het plan een 
inventarisatie van maatschappelijke functies en ambities waarmee de 
aanleg of wijziging van een waterstaatswerk gecombineerd zou kunnen 
worden, inclusief de mogelijkheden om het desbetreffende werk middels 
een concessie voor werken of andere vergaande vorm van publiek-private 
samenwerking te realiseren.
  

2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vijfde en zesde 
lid, worden na het tweede lid twee leden ingevoegd, luidende: 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels 
worden gesteld over de wijze waarop de inventarisatie wordt uitgevoerd 
en private partijen daarbij betrokken worden. 

4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier 
weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is 
overgelegd. 

 Db

In artikel 5.14, eerste lid, wordt «artikel 5.4, tweede of derde lid» 
vervangen door: artikel 5.4, tweede of vijfde lid. 

1 Vervangen i.v.m. wijziging van de ondertekening.
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Toelichting  

De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de 
beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen 
projectplan. Het plan bevat op grond van artikel 5.4 van de Waterwet, ten 
minste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat 
zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen 
voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de 
nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. Dit amendement voegt 
daaraan toe dat het projectplan tevens een inventarisatie bevat van 
maatschappelijke functies en mogelijkheden van het waterstaatswerk, 
waarin het bedrijfsleven uitdrukkelijk is uitgenodigd te participeren. 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de mogelijkheden van 
energieopwekking (zon, getijde- en windenergie), recreatie en toerisme 
(hotel, restaurant, winkels, etc.), woningbouw en garages, etc. 

Bovendien dient in het plan aangegeven te worden of publiek-private 
samenwerking in de vorm van een concessie tot de mogelijkheden 
behoort. Een concessiehouder is namelijk van nature geneigd om de 
waarde van een werk te vergroten door er functies aan toe te voegen. Een 
andere vergaande vorm van publiek-private samenwerking zoals dbfm 
(design, build, finance, maintain), waarbij de opdrachtnemer aanleg, 
ontwerp, financiering en onderhoud voor zijn rekening neemt tegen een 
afgesproken langjarige vergoeding, stimuleert de markt eveneens, zij het 
in mindere mate, om met innovatieve toepassingen bijvoorbeeld een dijk 
te verduurzamen en onderhoudsarmer te maken. 
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