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Perkpolder

KUST & RIVIEREN

Inleiding
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Met het in werking treden zijn de
volgende wetten komen te vervallen:
 Wet op de waterkering;
 Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
 Wet op de waterhuishouding;
 Wet verontreiniging zeewater;
 Grondwaterwet;
 Wet droogmakerijen en indijkingen;
 Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de ‘natte’ delen hiervan);
 Waterstaatswet 1900 (het ‘natte’ deel hiervan).
Deze wetten zijn nu opgenomen in de Waterwet. Daarnaast is de regeling voor waterbodems uit
de Wet bodembescherming opgenomen in de Waterwet.
De Waterwet bestaat uit de wet zelf en de volgende onderliggende regelgeving: het Waterbesluit
(een Algemene Maatregel van Bestuur), de Waterregeling (een ministeriele regeling). Daarnaast
kunnen bepaalde “waterzaken” geregeld zijn in verordeningen van waterschappen en provincies.
In de Waterwet is de procedure beschreven inzake een projectplan, coördinatie van
vergunningen en inzake op zichzelf staande vergunningenprocedures. Hieronder worden deze
procedures één voor één toegelicht.

2.

Projectplan
Met het inwerking treden van de Waterwet wordt de term “projectplan” gebruikt in plaats van
“dijkverbeterings/dijkverleggingsplan”. Conform artikel 5.4 van de Waterwet dient de aanleg of
wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder plaats te vinden
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.
In de Waterwet zijn bepaalde voorschriften opgenomen met betrekking tot eisen gesteld aan een
projectplan. In artikel 5.5 van de Waterwet is toegelicht wanneer een projectplan aan deze eisen
moet voldoen, namelijk wanneer:
het een projectplan betreft tot aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen en, in
de gevallen bij of krachtens provinciale verordening bepaald, het een projectplan is van besturen
van waterschappen voor de aanleg of wijziging van andere waterkeringen dan primaire
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waterkeringen en op andere waterstaatswerken van bovenlokale betekenis die met spoed en op
gecoördineerde wijze tot stand moeten worden gebracht.
Het projectplan moet worden goedgekeurd door de provincie Zeeland (artikel 5.7 lid 1).
Voor Perkpolder moet in het kader van de Waterwet een projectplan worden opgesteld. Voor
het projectplan geldt de proceduretijd zoals hieronder beschreven.
Proceduretijd projectplan
Op de voorbereiding van het projectplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. Het projectplan / dijkverleggingsplan wordt opgesteld door Royal Haskoning. In
overleg met DLG en het waterschap wordt een ontwerp-projectplan vastgesteld. Dit
ontwerpprojectplan wordt gepubliceerd en komt gedurende 6 weken ter inzage te liggen (zie ook
de schematische weergave van de provincie Noord-Brabant in de bijlage). Na deze 6 weken
heeft het waterschap (de beheerder van de dijk) 12 weken de tijd om de zienswijzen te
verwerken en het projectplan definitief vast te stellen. Het definitieve projectplan wordt
vervolgens ter goedkeuring aan GS gezonden. GS bepaalt binnen 13 weken of zij het definitieve
projectplan goedkeurd. Na goedkeuring ligt het plan tot slot voor 6 weken ter inzage
(beroepstermijn). Indien bezwaren worden ingediend komen deze bij de Raad van State te
liggen.
De proceduretijd voor het projectplan c.q. dijkverleggingsplan is onder de Waterwet op
sommige punten anders dan voorheen volgens de Wet op de waterkering. Zo is bijvoorbeeld
de tijd waarbinnen de beheerder van de waterkering het projectplan moet vaststellen
aanzienlijk verkort. De projectplanning van Perkpolder zal dan ook moeten worden aangepast
op bovenstaande proceduretijden.
Bij de termijn van 13 weken waarbinnen de provincie het definitieve projectplan moet
goedkeuring maken wij de volgende kanttekening: deze 13 weken volgen uit de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) maar is niet rechtstreeks in de Waterwet opgenomen. Wanneer je
de 6 weken ter inzage, 12 weken vaststelling en 13 weken goedkeuring optelt, kom je op een
totaal van 31 weken. Dit komt niet overeen met de afdeling 3.4 van de Awb, deze termijn is
namelijk 26 weken (+ 6 weken beroepstermijn). Wij zoeken momenteel uit hoe een en ander
zich tot elkaar verhoudt.
Vergunningen
Gedeputeerde staten bevorderen een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig
zijn ter uitvoering van het projectplan (arikel 5.8 lid 1).

Voor Perkpolder zal de provincie Zeeland de voorbereiding van de vergunningen die nodig
zijn voor de uitvoering van het projectplan coördineren.
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3.

Vergunningprocedures
Onder de Waterwet zijn er twee bevoegde gezagen mogelijk, Rijkswaterstaat en/of het
waterschap. Doel van de Waterwet is dat er één Watervergunningaanvraag wordt ingediend bij
één loket. Een watervergunning voor het lozen, het storten van stoffen en het onttrekken van
grondwater wordt met de openbare voorbereidingsprocedure (26 + 6 weken beroepstermijn)
voorbereid. Als de watervergunning andere handelingen betreft is de reguliere
voorbereidingsprocedure (8 + 6 weken beroepstermijn) van toepassing. Bij activiteiten waar
beide voorbereidingsprocedures van toepassing zijn, wordt de langste proceduretijd van de
gebundelde procedures aangehouden.
De tabel zoals beschreven in de vergunninginventarisatie van 9 september 2009 moet
worden aangepast op de veranderde proceduretijden. Een en ander zal mogelijk in overleg
met het waterschap moeten plaatsvinden.
In het geval van een integrale Waterwetvergunning kan het zijn dat sommige, eerder
afzonderlijke, proceduretijden langer worden. Het meest kritische pad zal in tijd echter niet
veranderen (26 + 6 weken).

Bijlage
Projectplanprocedure Waterwet (bron: Provincie Noord-Brabant)
LOS BIJGEVOEGD.
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