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Leeswijzer
Deel 4 van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (de PKB), beschrijft
het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken
en het benedenstroomse deel van de Maas te realiseren, evenals de daarmee
samenhangende verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Hoofdstuk 1 bevat de visie op de bescherming van het rivierengebied. In hoofdstuk
2 wordt aangegeven waarom voor een Planologische Kernbeslissing is gekozen.
Hoofdstuk 3 formuleert de doelstellingen voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.
Hoofdstuk 4 benoemt de strategische beleidskeuzen die ten grondslag liggen
aan het samenhangende pakket van maatregelen voor de korte termijn (2015)
en de eventuele aanvullende maatregelen na 2015. In hoofdstuk 5 komen het
maatregelenpakket voor 2015 aan de orde en de alternatieven of aanvullende
maatregelen die in het kader van een programmatische aanpak mogelijk zijn.
Dit pakket aan maatregelen is op kaarten aangegeven. In hoofdstuk 6 wordt
ingegaan op de gebiedsreserveringen voor de korte en voor de lange termijn.
De voor de langetermijnopgave te reserveren gebieden staan eveneens op kaart.
Hoofdstuk 7 beschrijft de besluitvorming na de PKB. In hoofdstuk 8 komt de
financiering aan de orde.

De Bijlage en de kaarten 1 tot en met 8 behoren tot deze PKB.

In de Nota van Toelichting bij de PKB wordt de motivering van de gemaakte keuzen
nader beschreven.
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De visie op de bescherming
van het rivierengebied
In de afgelopen eeuwen is veel ruimte aan de rivieren

Deze Planologische Kernbeslissing legt een samenhangend

ontnomen met het gevolg dat de rivieren zijn ingeklemd

pakket van maatregelen vast dat noodzakelijk is om

tussen dijken die de afgelopen decennia steeds hoger zijn

in 2015 te voldoen aan het wettelijk vastgelegde

geworden. Achter die dijken is het land op veel plaatsen

beschermingsniveau. Hiervoor is een taakstellend budget

lager komen te liggen. Door de bevolkingsontwikkeling

beschikbaar en is de benodigde fysieke ruimte gereserveerd.

en de economische groei zijn de te beschermen waarden
sterk toegenomen. Als een overstroming zou plaatsvinden

Vooral als gevolg van klimaatverandering zal ook in de

zijn de gevolgen enorm. Naast de emotionele schade is

toekomst voortdurend geïnvesteerd moeten worden in

ook de economische schade dan heel groot. Als gevolg van

de veiligheid van het rivierengebied. In deze PKB wordt

klimaatverandering wordt het probleem naar verwachting in

hierop geanticipeerd door onder meer het reserveren

de toekomst steeds groter. De dreigende overstromingen in

van een beperkt aantal gebieden voor rivierverruimende

1993 en 1995 hebben bewezen dat het probleem niet moet

maatregelen die na 2015 nodig kunnen zijn.

worden onderschat.
Het kabinet heeft besloten de bescherming tegen
overstromingen uiterlijk in 2015 op het wettelijk vereiste
niveau te brengen en de ruimtelijke kwaliteit in het
rivierengebied te verbeteren. Gezien de verwachting
dat de maatgevende rivierafvoeren zullen toenemen,
kiest het kabinet ervoor de vereiste veiligheid zoveel
mogelijk te bereiken door het nemen van maatregelen
die voorkomen dat de maatgevende hoogwaterstanden
steeds verder stijgen. Dit betekent dat het accent verschuift
van dijkverbetering naar rivierverruiming, waarbij zowel
buitendijkse als binnendijkse maatregelen worden ingezet.
Dijkverbetering wordt alleen uitgevoerd op trajecten waar
andere maatregelen niet geschikt of niet financierbaar zijn.
Met deze keuzen is een gedeeltelijke herinrichting van het
rivierengebied onontkoombaar.
Het rivierengebied is economisch, ecologisch en landschappelijk van internationaal belang en vormt daarmee
een belangrijk onderdeel van de (inter)nationale Ruimtelijke
Hoofdstructuur. Op de locaties waar ruimtelijke maatregelen
ten behoeve van de veiligheid worden genomen wordt de
herinrichting zoveel mogelijk aangegrepen om de ruimtelijke
kwaliteit te verbeteren. In lijn met de Nota Ruimte is dit
gericht op het behoud van bestaande en de ontwikkeling
van nieuwe kernkwaliteiten van de verschillende
riviertakken.

Vastgesteld besluit
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Een PKB-procedure voor het rivierengebied

Het kabinet streeft naar een integrale aanpak van de

is voor het Rijk de basis voor de beoordeling van het beleid

hoogwaterproblematiek, waarbij voor het rivierengebied als

van die andere overheden.

geheel een koers wordt uitgezet en waarbij rekening wordt
gehouden met de functies en belangen die in dit gebied

Plangebied

aan de orde zijn. Daarvoor is een besluit op bovenregionaal
niveau vereist. Het kabinet achtte de procedure van de

Het plangebied van deze PKB, zoals weergegeven op Kaart

Planologische Kernbeslissing (PKB) hiervoor het geschikte

1, topografie plangebied, omvat het rivierengebied rond

instrument.

de Rijntakken vanaf Lobith tot aan het Ketelmeer en tot
aan zee bij de Maeslantkering en de Haringvlietsluizen

Karakter uitspraken in deze PKB

(Boven-Rijn, Pannerdensch Kanaal, IJssel, Neder-Rijn/Lek,
Waal, Merwedes, Nieuwe Maas, Oude Maas, Hollandsch

Een aantal uitspraken in deze PKB is voor de bescherming

Diep en Haringvliet) en het bedijkte deel van de Maas

tegen overstromingen en de verbetering van de ruimtelijke

benedenstrooms van Hedikhuizen (Bergsche Maas,

kwaliteit van zodanig gewicht, dat zij de status van

Amer) en het gebied van en rondom het Volkerak en het

‘beslissing van wezenlijk belang’ hebben gekregen, conform

Zoommeer. Tot het plangebied behoren ook gebieden die

artikel 3, tweede lid, van het Besluit op de Ruimtelijke

nodig zijn voor natuurmitigatie of -compensatie of voor

Ordening 1985. Van deze uitspraken mag het Rijk alleen

toepassing van de programmatische aanpak.

afwijken door de PKB-procedure opnieuw te doorlopen
(artikel 2b WRO). In de tekst zijn deze uitspraken als volgt

Planperiode

omkaderd weergegeven:
De PKB heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. De PKB

beslissing van wezenlijk belang

treedt in werking met ingang van de dag volgende op die
waarop het plan, waarmee de Tweede en Eerste Kamer

In de PKB Ruimte voor de Rivier worden de aard en de

hebben ingestemd (PKB deel 4), ter inzage is gelegd

locatie van de maatregelen op hoofdlijnen aangegeven.

(art. 2a, achtste lid WRO).

Na de PKB-procedure worden de maatregelen verder
uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd. Deze PKB bevat geen

Rapportage aan de Tweede Kamer en tussentijdse evaluatie

concrete beleidsbeslissingen.

Het project Ruimte voor de Rivier valt in de categorie
‘grote projecten’ en is daarmee onderhevig aan de

Doordat het Rijk of een ander bestuursorgaan na de PKB

Procedureregeling Grote Projecten. Het kabinet zal in

projectbesluiten neemt over de maatregelen, wordt het

overeenstemming hiermee over de voortgang rapporteren

PKB-beleid verwezenlijkt. Indien een projectbesluit schade

aan de Tweede Kamer. Uiterlijk in 2011 vindt een

veroorzaakt, wordt die op grond van bestaande regelingen

tussentijdse evaluatie plaats over de voortgang van de PKB.

vergoed.
Aan provincies en gemeenten wordt gevraagd in hun beleid
rekening te houden met de inhoud van deze PKB; de PKB
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Doelstellingen:
veiligheid en ruimtelijke kwaliteit
Het kabinet richt zich op het realiseren van twee

van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied en

samenhangende doelstellingen:

het rivierengebied daarmee economisch, ecologisch en
landschappelijk te versterken. Behoud en ontwikkeling

1		 Het op het vereiste niveau brengen van

van beschermde natuurwaarden heeft daarbij bijzondere

		 de bescherming van het rivierengebied tegen

aandacht. Door de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

		 overstromingen;

moet het rivierengebied aantrekkelijker en leefbaarder
worden. Het streven is om water en andere ruimtelijke

2		 Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren

functies te combineren.

		 van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.
In de Nota Ruimte is de verbetering van de ruimtelijke
Het waarborgen van voldoende veiligheid geldt als
hoofddoelstelling; verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit als tweede doelstelling.

Veiligheid

kwaliteit als volgt nader uitgewerkt voor het rivierengebied:

~
~
~

vergroting van de ruimtelijke diversiteit tussen de
riviertakken;
handhaving en versterking van het open karakter van
het rivierengebied met de karakteristieke waterfronten;
behoud en ontwikkeling van de landschappelijke,
ecologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden

Het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de
Rijntakken moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming zijn
gebracht met de maatgevende Rijnafvoer van 16.000 m³/s

~

en de verbetering van de milieukwaliteit;
versterking van de mogelijkheden van het gebruik van
hoofdvaarwegen door beroeps- en pleziervaart.

bij Lobith. Voor het gedeelte van de Maas benedenstrooms
van Hedikhuizen geldt dat het veiligheidsniveau uiterlijk

Bij het borgen van kernkwaliteiten van de riviertakken

in 2015 in overeenstemming moet zijn gebracht met de

gaat het om het behoud en de verdere ontwikkeling

maatgevende Maasafvoer van 3.800 m³/s bij Borgharen.

van bijzondere bestaande kenmerken van bijvoorbeeld

Voor de IJssel wordt de maatgevende afvoer vanuit de

ecologische, cultuurhistorische, economische of visueel-

Rijn verder verhoogd met 250 m³/s door de gezamenlijke

ruimtelijke aard. Het betreft onder meer het herstel van

toestroom van de zijrivieren.

ecologische processen en waarden, het scheppen van
aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiemilieus en het

Voor de toekomst wordt een verdere stijging van

versterken van belevings- en oriëntatiemogelijkheden.

rivierafvoeren en de zeespiegel verwacht. Bij het ontwerp
van de maatregelen om het vereiste veiligheidsniveau te
bereiken moet hiermee rekening worden gehouden.
Ook moet worden voorkomen dat ruimtelijke
ontwikkelingen het treffen van noodzakelijke maatregelen
in de toekomst belemmeren.

Ruimtelijke kwaliteit
Naast het bereiken van de veiligheid, heeft deze PKB
tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering

Vastgesteld besluit
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Strategische beleidskeuzen

Op basis van de visie op de bescherming tegen hoogwater

~

Retentie wordt voor de korte termijn niet als maatregel

en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit waarbij het

ingezet. Op de lange termijn, bij toename van de

accent ligt op rivierverruiming (trendbreuk), komt het

maatgevende rivierafvoer naar circa 18.000 m³/s, is

kabinet tot de volgende strategische beleidskeuzen:

retentie nodig. Vooralsnog beschouwt het kabinet

~

retentie als sluitstuk.
Het pakket aan maatregelen dat het kabinet voorstelt
voor 2015 moet ook op de lange termijn zijn nut

~

maatregelen die later noodzakelijk kunnen zijn.

cultuurhistorische en ecologische betekenis. Omdat

De samenstelling van het maatregelenpakket is te

deze waarden behouden dienen te blijven, is het niet

beschouwen als een eerste stap naar een ruimer en

mogelijk de opgave voor de lange termijn geheel

robuust riviersysteem, teneinde bij eventuele verdere

buitendijks op te lossen. Het kabinet gaat er van uit dat

toename van de maatgevende afvoeren vervolgstappen

1.400 m³/s van de op de lange termijn verwachte extra

te kunnen zetten.

3.000 m³/s (het verschil tussen de huidige 15.000 m³/s
en de 18.000 m³/s aan het eind van deze eeuw) door

Het kabinet houdt er voor de lange termijn rekening
maatgevende rivierafvoeren in de rest van deze eeuw

~

Bij de keuze van maatregelen voor de korte termijn is
gezocht naar een optimale benutting van de huidige

Rijn bij Lobith en tot circa 4.600 m³/s voor de Maas

buitendijkse ruimte. Een deel van de oplossing is in het

bij Borgharen. Daarnaast is de verwachting dat de

binnendijkse gebied gezocht. Zowel bij binnendijkse

zeespiegel met ongeveer 60 cm stijgt. Het is gezien

als bij buitendijkse oplossingen wordt gezocht naar

de onzekerheden rond de klimaatontwikkeling en

een goede balans tussen het behoud van bestaande

de reactie hierop in andere landen nu niet exact te

en het ontwikkelen van nieuwe kernkwaliteiten van

bepalen, in welke mate en in welk tempo maatregelen

het gebied. Daarbij worden zo veel mogelijk kansen

na 2015 nodig zijn.

benut om het bereiken van de veiligheidsdoelstelling
te combineren met de ontwikkeling van bijvoorbeeld

De mogelijkheden voor rivierverruiming en

natuur, recreatie, grondstoffenwinning en stedelijke

dijkversterking voor de Lek worden met de maatregelen

ontwikkelingen.

2015 geen nadere taakstelling krijgt.

10

het buitendijkse gebied kan worden afgevoerd.

kunnen toenemen tot circa 18.000 m³/s voor de

van deze PKB al zover uitgeput dat deze riviertak na

~

Het gebied van de rivieren en de uiterwaarden
is op veel plaatsen van grote landschappelijke,

mee dat door veranderingen in het klimaat de

~

~

behouden en geen belemmering vormen voor

~

Het kabinet wil op korte termijn enkele maatregelen
uitvoeren die plaatselijk méér bijdragen aan de

De procentuele afvoerverdeling over de verschillende

ontwikkelingen. Bij deze keuze is ook de overweging

Rijntakken bij de maatgevende rivierafvoer,

van belang dat ontwikkelingen in de ruimtelijke

geldend voor 15.000 m³/s, wordt ook bij de in

ordening – zoals woningbouw – later een ernstige

2001 vastgestelde maatgevende afvoer van 16.000

belemmering voor de uitvoering van die maatregelen

m³/s gehandhaafd. Bij een verdere toename van de

kunnen zijn. Daarnaast wil het kabinet zoveel mogelijk

maatgevende rivierafvoer boven 16.000 m³/s wordt

voorkomen dat in één gebied opeenvolgende

de extra afvoer verdeeld over de Waal en de IJssel.

maatregelen nodig zijn. Tenslotte kan een rol spelen

PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier

dat zo’n maatregel een forse bijdrage levert aan de
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Het kabinet is
wel gebonden aan de beschikbare financiën voor het
doen van dergelijke anticiperende investeringen.

~

Ten behoeve van Natura 2000 - het te realiseren
Europese netwerk van natuurgebieden - wordt
gestreefd naar een pakket van maatregelen dat
bijdraagt aan de verbetering van de habitattypen en
van de leefgebieden van soorten die worden bedreigd.

~

Een aantal in voorbereiding zijnde maatregelen,
onder andere voor natuurontwikkeling, al dan niet in
combinatie met recreatie, is wel noodzakelijk om de
veiligheidsdoelstelling van deze PKB te bereiken, maar
behoort niet tot het maatregelenpakket van deze PKB.

Vastgesteld besluit

~ Hoofdstuk 4 ~ Strategische beleidskeuzen
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Het maatregelenpakket 2015

Om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau te

Kaart 3: Basispakket, alternatieven, aanvullende

bereiken, heeft het kabinet een Basispakket samengesteld.

maatregelen en depots voor de korte termijn

Hierbij heeft het kabinet besloten een programmatische

– KAN en centraal rivierengebied;

aanpak toe te passen om flexibiliteit te behouden.

Kaart 4: Basispakket en depots voor de korte termijn

Het Basispakket

Kaart 5: Basispakket, alternatieven en depots voor de korte

– benedenrivierengebied;
termijn – IJssel.
Om de veiligheidsdoelstelling uiterlijk in 2015 te
realiseren en daaraan gekoppeld de ruimtelijke

De plangebieden voor de maatregelen staan op de kaarten

kwaliteit te verbeteren, worden de maatregelen

aangegeven. Binnen deze plangebieden is, waar mogelijk

genomen die in de Bijlage op blad 1 en blad 3 staan

op basis van de uitgevoerde onderzoeken, een aanduiding

vermeld.

gegeven van de locatie van de maatregel zelf (indicatie

Hierbij worden de overige beslissingen van wezenlijk

ingreep). Bij de vervolgbesluitvorming wordt de definitieve

belang in dit hoofdstuk in acht genomen.

locatie bepaald binnen het plangebied van de PKB en zoveel

De te nemen maatregelen zijn op de kaarten 2, 3, 4

mogelijk binnen het plangebied van de maatregel.

en 5 aangeduid.
Depots
Per maatregel staat, waar van toepassing, in de Bijlage

Als gevolg van de uitvoering van de maatregelen van het

aangegeven welke waterstanddaling - minimale

Basispakket komt veel grond vrij waarvan een deel min of

hydraulische taakstelling - bereikt moet worden.

meer verontreinigd is.

De naam van de maatregel geeft tegelijk de aard ervan aan.
Het in de Bijlage genoemde grondgebruik (bijvoorbeeld

Zowel bestaande als nieuw in te richten depots zijn

landbouw, natuur) in het gebied zal na het uitvoeren van de

nodig voor de berging van verontreinigde en niet-

maatregel dominant zijn naast de hoofdfunctie ten behoeve

verontreinigde grond. In de Bijlage en op de kaarten

van bescherming tegen overstromingen.

2, 3, 4 en 5 staan de voor berging van de grond in

De Bijlage vermeldt verder het te nemen projectbesluit,

aanmerking komende locaties apart als maatregel

de wet waarop het berust, het bestuursorgaan dat het

vermeld. Aangegeven zijn de depots voor grond die

projectbesluit vaststelt, de uiterlijke datum waarop het

nodig zijn bij uitvoering van het Basispakket.

genomen moet zijn en de voorziene uitvoeringsperiode van
de maatregel.

Sommige maatregelen in de PKB combineren

Het kabinet zal er op toezien dat de planning gehaald wordt

rivierverruiming met het maken van een depot voor grond

om zo tijdig de veiligheidsdoelstelling te realiseren

die vrijkomt door het treffen van de PKB-maatregelen.

Een overzicht van de locaties van de maatregelen

Realisatie van beide doelstellingen met het Basispakket

is aangegeven op: Kaart 2: overzicht Basispakket,

Met het Basispakket worden in het rivierengebied als

alternatieven, aanvullende maatregelen en depots voor de

geheel beide doelstellingen gerealiseerd. Samen met de

korte termijn.

veiligheidsdoelstelling is het behoud en de versterking

De maatregelen worden gerealiseerd op de locaties zoals

van de ruimtelijke kwaliteit sturend geweest voor de

aangegeven op:

samenstelling van het Basispakket. Vanwege het in acht
nemen van randvoorwaarden zoals tijdige realisatie, het
taakstellend budget en de technische uitvoerbaarheid is

12
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niet bij alle maatregelen een verbetering van de ruimtelijke

Een alternatieve maatregel kan alleen in de plaats

kwaliteit mogelijk. Tijdens de planstudies wordt per

komen van een maatregel of een cluster van

maatregel of een cluster van maatregelen een nadere

maatregelen uit het Basispakket als daardoor

invulling gegeven aan het in samenhang optimaliseren van

uiterlijk in 2015 voldoende wordt bijgedragen aan

beide doelstellingen.

de verlaging van de maatgevende hoogwaterstand
en als het alternatief past binnen het beschikbare

Programmatische aanpak

rijksbudget of aanvullende financiering, naar het
oordeel van het Rijk, voldoende is gegarandeerd.

Het kabinet heeft besloten tot een programmatische
aanpak. Het doel hiervan is om flexibiliteit te behouden bij

In het Basispakket is een particulier initiatief opgenomen:

de uitvoering van de PKB. Het kabinet is van mening dat er

uiterwaardvergraving Huissensche Waarden. Het alternatief

ruimte moet worden gelaten voor andere maatregelen dan

hiervoor is kribverlaging in het Pannerdensch Kanaal. Dit

genoemd in het Basispakket of voor nieuwe inzichten of

alternatief heeft het karakter van een terugvaloptie: het

technieken waarmee de doelstellingen beter worden bereikt

komt in de plaats van de uiterwaardvergraving indien anders

of anderszins maatschappelijk meer gewenst zijn. Belangrijke

de doelstellingen van deze PKB niet tijdig zouden worden

criteria hiervoor zijn de verbetering van de veiligheid en de

gehaald.

ruimtelijke kwaliteit en/of kosteneffectiviteit. Deze aanpak
sluit aan bij de wensen van de regio.

Opname van een alternatief in het Basispakket zal
een beslissing zijn van de Minister van Verkeer en

De gewenste flexibiliteit voor de planuitwerking wordt

Waterstaat in overeenstemming met de Minister van

bereikt door de globale wijze waarop de maatregelen in de

VROM en uiterlijk op het tijdstip dat in de Bijlage,

Bijlage en op de kaarten zijn aangegeven, maar ook doordat

blad 2, is vermeld.

ruimte wordt gelaten voor alternatieven, aanvullende
maatregelen en nieuwe initiatieven. In de PKB worden in

Zodra tot een alternatief wordt besloten, behoort

de Bijlage, blad 2, drie alternatieven en twee aanvullende

die maatregel tot het Basispakket en vervalt de

maatregelen benoemd.

oorspronkelijke maatregel of cluster van maatregelen
in de vastgestelde PKB.

Het kabinet heeft besloten tot flexibiliteit maar wil ook
vasthouden aan de realisatie van de doelstellingen uiterlijk

Aanvullende maatregelen

in 2015.

Kenmerkend voor een aanvullende maatregel is
dat deze direct bijdraagt aan de realisatie van de

Alternatieven

doelstelling verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op de

Kenmerkend voor een alternatief is, dat het als maatregel in

desbetreffende riviertak en zelf-financierend is. Het is ook

de plaats kan komen van een of meer maatregelen uit het

een vereiste dat er een bijdrage geleverd wordt aan het

Basispakket. Opname van een alternatief in het Basispakket

creëren van een robuuster riviersysteem met name met het

kan alleen als de eventueel benodigde extra financiering

oog op de veiligheid op de lange termijn. Uitvoering van een

verzekerd is.

aanvullende maatregel is niet direct noodzakelijk voor de
realisatie van de veiligheidsdoelstelling op de korte termijn.

Twee van de in deze PKB benoemde alternatieven, de

Realisatie van deze aanvullende maatregelen biedt kansen

hoogwatergeulen bij Kampen en Zutphen, kunnen een

voor publieke en private initiatieven uit de regio.

grotere bijdrage leveren aan de verbetering van de

In deze PKB zijn twee aanvullende maatregelen benoemd

ruimtelijke kwaliteit en sluiten beter aan op door de regio

zoals aangegeven in de Bijlage, blad 2.

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Ook kan hiermee
worden geanticipeerd op toekomstige hogere rivierafvoeren.

Nieuwe initiatieven

Het initiatief voor deze maatregelen ligt bij de regio.

Na het in werking treden van de PKB kunnen zich nieuwe

Beide maatregelen zijn zeer complex vanwege de

initiatieven of inzichten aandienen die maatschappelijk

afstemming op andere ruimtelijke ontwikkelingen en zijn

meer gewenst zijn. Nieuwe initiatieven of inzichten kunnen

duurder dan de maatregelen die nu in het Basispakket zijn

betrekking hebben op een alternatief, een aanvullende

opgenomen.

maatregel of een wezenlijke afwijking van de in de Bijlage
of op de kaarten vermelde aard, locatie of het grondgebruik
van een maatregel uit het Basispakket.
Onder voorwaarden kunnen deze nieuwe initiatieven en
inzichten deel gaan uitmaken van de PKB.

Vastgesteld besluit
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De Minister van Verkeer en Waterstaat kan voor deze

’Strategisch Kader Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn,

initiatieven of nieuwe inzichten, in overeenstemming

Ruimte voor de Rivier én Ruimte voor Natura 2000’

met de Minister van VROM, het Basispakket wijzigen

Vooruitlopend op de aanwijzing van gebieden als bedoeld in

of aanvullen mits naar het oordeel van deze

artikel 10a Natuurbeschermingswet 1998 is, voor zover van

bewindspersoon:

toepassing, voor het plangebied van deze PKB uitgegaan

~ daarover in voldoende mate overeenstemming

van de instandhoudingsdoelstelling die vervat is in het door

bestaat tussen Rijk en de betrokken

het Ministerie van LNV vastgestelde ‘Strategisch Kader

bestuursorganen;

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, Ruimte voor de Rivier én

~ de (mogelijk benodigde aanvullende) financiering
door de initiatiefnemer is geborgd;
~ de maatregel voldoende zal bijdragen aan de
verlaging van de maatgevende hoogwaterstand;
~ de ruimtelijke kwaliteit verbetert ten opzichte

Ruimte voor Natura 2000’ [Projectorganisatie Ruimte voor
de Rivier, referentie L846 d.d. 19 december 2003].
In het Strategisch Kader is onder meer gesteld, dat de
foerageerfunctie voor grasetende, overwinterende
watervogels (ganzen, zwanen, smienten) op het niveau

van de te behalen kwaliteit bij de oorspronkelijke

van het rivierengebied gehandhaafd moet blijven. De

maatregel uit het Basispakket en gemeten naar de

samenhang met het Natura 2000-netwerk wordt hierdoor

ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling voor de locatie in

gewaarborgd.

deze PKB;
~ geen strijd ontstaat met de (overige) doelstellingen

De natuurtoets voor het Basispakket

of met de strategische beleidskeuzen van deze 		

In een natuurtoets zijn de effecten van de maatregelen van

PKB; en mits de Minister geen overwegende 		

het Basispakket als geheel op globaal niveau beoordeeld

bezwaren heeft naar aanleiding van de

alsmede de effecten van alle afzonderlijke maatregelen.

~		 voor zover van toepassing - te houden

Uit de natuurtoets is gebleken dat het mogelijk is het

			 strategische milieubeoordeling; en
~		 door hem ten aanzien van de afwijking van

Basispakket als geheel zo uit te voeren dat er in de ingevolge
de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermde Natura

			 de PKB te voeren Uniforme openbare

2000-gebieden geen significant negatieve effecten zijn op

			 voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling

de beschermde natuurwaarden. Verder blijkt dat de meeste

			 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

maatregelen zelf ook uitgevoerd kunnen worden zonder
deze significant negatieve effecten.

De in deze paragraaf bedoelde wijziging van het
Basispakket vindt alleen plaats nadat de Minister van

Natuurtoets per maatregel en de gevolgen

Verkeer en Waterstaat en de Minister van VROM de

voor de maatregel

Tweede Kamer daarover hebben geïnformeerd.

In een natuurtoets worden de effecten van de afzonderlijke
maatregelen beoordeeld.

Bij de beslissing tot wijziging bepaalt de Minister van

In de gevallen waar negatieve effecten niet op voorhand

Verkeer en Waterstaat, voor zover van toepassing,

kunnen worden uitgesloten, wordt aan de bescherming

welk projectbesluit moet worden genomen.

bijzondere aandacht gegeven bij het opstellen van het
inrichtingsplan per maatregelgebied en de uitvoering ervan.
Mitigatie, het voorkomen of beperken van significante

Natuurbescherming

negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden,
kan niet altijd binnen het gebied van een maatregel

De noodzaak tot bescherming van de natuur heeft een

plaatsvinden. In dat geval zal mitigatie binnen het

belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van deze PKB en

desbetreffende Natura 2000-gebied zijn beslag krijgen en zo

vraagt bij de uitvoering om nadrukkelijke aandacht.

mogelijk in het gebied van een andere maatregel op grond
van deze PKB.

Voorafgaand aan de vaststelling van deze PKB is een

Waar mitigatie niet mogelijk blijkt, wordt tot natuur-

natuurtoets voor het Basispakket uitgevoerd om na te gaan

compensatie overgegaan buiten het Natura 2000-gebied.

of de te nemen vervolgbesluiten kunnen passen binnen de

Omdat de PKB wordt vastgesteld met het oog op het

regels voor natuurbescherming. De vervolgbesluiten per

vergroten van (openbare) veiligheid in combinatie met

maatregel moeten voldoen aan de Natuurbeschermingswet

economische, ecologische en landschappelijke versterking

1998 en de Flora- en Faunawet. Bij de uitvoering van de

van het rivierengebied is er sprake van een dwingende

natuurtoets moet het ’Strategisch Kader Vogelrichtlijn

reden van groot openbaar belang. Als binnen de doelstelling

en Habitatrichtlijn, Ruimte voor de Rivier én Ruimte voor

van de PKB geen alternatieven zijn, wordt zonodig tot

Natura 2000’ gehanteerd worden.

compensatie overgegaan.
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PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier

Voor compensatie wordt eerst gezocht naar mogelijkheden
langs dezelfde riviertak. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn,
wordt binnen het totale rivierengebied gecompenseerd.
Mitigatie of compensatie vindt eventueel plaats buiten de
nu in de PKB aangeduide gebieden voor maatregelen.
Duurzaamheid van de natuurcompensatie zal gewaarborgd
worden, bij voorkeur door de compensatiegebieden onder
de Natuurbeschermingswet 1998 te brengen. Voor de
inrichting ervan wordt zonodig een rijksprojectbesluit
genomen.
Een projectbesluit voor een maatregel wordt pas genomen
wanneer de bijbehorende mitigatie of compensatie zeker is
gesteld. De daarvoor benodigde fasering van de
maatregelen kan het Rijk in voorkomende gevallen tot stand
brengen via de mogelijkheden die de Wet op de waterkering
of de Wet op de ruimtelijke ordening biedt.
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
streeft naar het aanwijzen van het gehele rivierengebied als
één gebied als bedoeld in artikel 10a Natuurbeschermingswet
1998 (Speciale Beschermingszone, SBZ).

Vastgesteld besluit
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