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Voorwoord

Zowel de gemeente als het waterschap zijn actief in het beheer van de buitenruimte. Gezamenlijk 
streven we naar een veilige, mooie, schone, duurzame en gezonde leefomgeving. Dijken en de 
daarop gelegen voorzieningen (zoals wegen) spelen daarin een belangrijke rol. Zowel bij nieuwe 
aanleg, herinrichting als bij het duurzaam in stand houden en onderhouden, raken de taken en 
rollen van het waterschap en de gemeente elkaar. Dit vraagt om goede samenwerking. Zeker ook 
vanuit het perspectief op gebiedsgericht werken vanuit de omgevingswet.
 
Met dit handboek maken we een stap in een voortvarende en plezierige samenwerking van de 
gemeenten en het waterschap rond beheer en onderhoud van dijken. Dit handboek is opgesteld in 
opdracht van het Bestuurlijk Overleg Water Amstel, Gooi en Vechtstreek (BOWA). In januari 2018 is 
er vanuit de BOWA-samenwerking opdracht gegeven een ambtelijke werkgroep te vormen om te 
komen tot dit handboek met gezamenlijke afspraken. Vanuit de veertien BOWA-gemeenten zijn er 
tien ambtenaren hiervoor afgevaardigd. Dit handboek is op vergelijkbare wijze tot stand gekomen 
als het eerdere Handboek Onderhoud Oppervlaktewater.

Met dit handboek kunnen we elkaar, maar ook inwoners, bedrijven en betrokken instanties dui-
delijkheid geven over onze taakverdeling: wie doet wat en hoe werken we samen. Dit verlaagt de 
drempel om elkaars kennis, kunde en capaciteit voor wegen op dijken optimaal te benutten. 
Het	handboek	stelt	ons	in	staat	om	de	publieke	middelen	zo	efficiënt	mogelijk	te	besteden.	Door	
werk-met-werk te maken, geen werkzaamheden te laten liggen, en dubbel werk of dubbele kos-
ten te voorkomen. Het handboek vermindert overlast voor inwoners, zorgt voor meer eenduidige 
communicatie en faciliteert in het gebiedsgericht werken. Het handboek dient als handvat voor de 
beleidsmedewerkers, assetbeheerders en projectleiders van de gemeenten en het waterschap.
 
We hopen dat het handboek de komende jaren veelvuldig door de gemeenten en het waterschap 
wordt gebruikt als basis voor de samenwerking en afstemming. Dit handboek is daarbij een hulp-
middel; de echte winst zit in de goede samenwerking en afstemming in de praktijk.

Namens de themagroep Assetmanagement van het BOWA:

 Dhr. J.J. de Kloet, Wethouder gemeente Wijdemeren
 Mevr. K.B. Hagen, Wethouder gemeente De Ronde Venen
 Dhr. H. Bouma, Wethouder gemeente Uithoorn 
 Dhr. P.M. Smit, Lid van het Dagelijks bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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Vaststelling handboek

De onderstaande partijen, die samenwerken in het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA), 
hebben besloten de afspraken in dit Handboek Samenwerken op dijken te hanteren als gemeen-
schappelijke gedragslijn bij het beheer en onderhoud van waterkeringen en de op- of aanliggende 
gemeentelijke wegen en overige assets.

* Deze gemeenten hebben geen secundaire keringen.

Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amsterdam 

Gemeente Blaricum

Gemeente De Ronde Venen

Gemeente Diemen

Gemeente Gooise Meren

Gemeente Hilversum

Gemeente Huizen*

Gemeente Laren*

Gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Uithoorn

Gemeente Weesp

Gemeente Wijdemeren

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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1 Inleiding

Dijklichamen hebben vaak naast een waterstaatkundige functie ook een wegfunctie. De bevoegd-
heid tot regulering van het beheer van waterkeringen met op- of aanliggende wegen is in de Neder-
landse wetgeving toegekend aan verschillende bestuursorganen. Zowel het Rijk, provincies, water-
schappen en gemeenten voeren taken uit bij het beheer van en rondom dijklichamen.

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet en de Waterschapswet de wettelijke zorg voor het 
watersysteem. Hieronder valt onder andere het onderhouden en verbeteren van de waterkeringen. 
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) moet zorgdragen dat de regionale waterkeringen vol-
doen aan de veiligheidsnormen van het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Neder-
land. Op grond van de Waterwet zijn alle eigenaren van op (of naast) de dijk gelegen percelen en 
objecten verplicht om benodigd onderhoud en verbetering van dijklichamen te gedogen (zie verder 
artikel 5.23 uit de Waterwet). Deze gedoogplicht geldt ook voor gemeenten.

Op een groot deel van de waterkeringen is een weg aanwezig, die door de gemeente wordt beheerd. 
De gemeente moet op grond van de Wegenwet ervoor zorgen dat de binnen haar gebied liggende 
wegen in goede staat verkeren; met uitzondering van de wegen die door het Rijk, de provincie of 
een andere partij worden onderhouden. Op grond van de Wegenwet dienen alle rechthebbenden 
benodigd onderhoud en verbetering van de weg te gedogen (zie verder artikel 14 uit de Wegenwet). 
Deze gedoogplicht geldt ook voor waterschappen.

Naast wegen zijn er vaak ook andere objecten aanwezig op of direct naast een dijklichaam, zoals 
openbare verlichting, groen, bomen, water, oevers en kabels en leidingen. Deze kunnen in beheer 
zijn van de gemeente, het waterschap of een derde partij, afhankelijk van wie eigenaar is en of er 
eventueel beheerafspraken zijn gemaakt tussen partijen.
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1.1 Waarom dit handboek?

Op veel van de dijken binnen het beheergebied van waterschap AGV liggen gemeentelijke 
wegen en/of andere gemeentelijke objecten. Of er nou iets aan de weg moet gebeuren 
of aan de dijk; gemeente en waterschap moeten met elkaar in overleg. In het verleden is 
gebleken dat er vaak geen duidelijke lijn is in de onderlinge afspraken, het ontbreekt aan 
uniformiteit. Het handboek moet die lijn brengen en duidelijkheid verschaffen. Zodat we als 
één overheid naar buiten kunnen treden en niet per project het wiel opnieuw hoeven uit te 
vinden.
 
Daarnaast zien we ook kansen met dit handboek. Door programma’s van wegonderhoud en 
dijkverbetering beter op elkaar af te stemmen, kan er publiek geld worden bespaard en kan 
de overlast voor inwoners worden beperkt. 

Veel waterkeringen in AGV-gebied liggen in zettingsgevoelig gebied en moeten regelmatig 
worden opgehoogd om te blijven voldoen aan de gestelde waterveiligheidsnormen. Wan-
neer een kering moet worden opgehoogd, moet de weg meestal worden verwijderd en op-
nieuw worden aangelegd. Omgekeerd is het moment dat een gemeente groot onderhoud 
uitvoert aan een weg op een kering, hét moment om de kering op te hogen. Dit vereist 
afstemming tussen de weg- en dijkbeheerder over het gelijktijdig uitvoeren van benodig-
de onderhoudswerkzaamheden en het tijdig begroten van de hiertoe benodigde middelen. 
Daarnaast is het van belang om ook de onderhoudsmaatregelen op elkaar af te stemmen.

Gelijktijdig uitvoeren van groot onderhoud betekent veelal dat het groot onderhoud van de 
ene partij naar voren en/of die van de andere partij naar achteren moet worden geschoven 
in de meerjarenplanning. Dit geeft druk op de (meerjaren)begroting, zeker wanneer overhe-
den elkaar relatief laat informeren over een voornemen tot groot onderhoud.

Daarnaast sturen de Waterwet en de Omgevingswet steeds meer aan op het goed inte-
greren van waterbeleid en ruimtelijk beleid; een meer ‘gebiedsgerichte’ aanpak. De wa-
terschappen en gemeenten zoeken daarom meer dan voorheen de afstemming met hun 
collega-overheden.
 
Bij zowel de gemeenten als het waterschap is daarmee in de loop der jaren de behoefte 
gegroeid om generieke en eenduidige afspraken te maken over het beheer van dijklicha-
men en de hierop gelegen wegen (en andere gemeentelijke objecten). Het voorliggende 
handboek voorziet hierin.

1.2 Doel van het handboek

Het handboek dient op de eerste plaats bij te dragen aan een effectieve en betaalbare 
dienstverlening in het dijk- en wegbeheer. Een goede onderlinge samenwerking en af-
stemming tussen de betrokken overheden is niet een doel op zich, maar is in veel gevallen 
wel een voorwaarde voor het realiseren van een goede en betaalbare dienstverlening. Het 
handboek moet de drempel verlagen om optimaal gebruik te maken van elkaars kennis, 
kunde en capaciteit voor het beheer van dijken en de erop liggende wegen (en andere 
objecten).

Het handboek beschrijft wie welke beheertaken heeft en hoe de gemeente en het water-
schap hun beheer en onderhoud op elkaar afstemmen (zie hoofdstuk 3 en 4). Dit voorkomt 
terugkerende discussies over dubbel werk en de verdeling van verantwoordelijkheden bij 
groot onderhoud of reconstructies. Het handboek bevat ook afspraken over individuele en 
gezamenlijke projectuitvoering (zie hoofdstuk 5) en de wijze waarop de maatschappelijke 
kosten door partijen worden gedragen (zie hoofdstuk 6). Al deze afspraken zijn gebaseerd 
op gezamenlijke uitgangspunten (zie hoofdstuk 2). Het handboek beschrijft dus wie wat 
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doet en hoe er wordt samengewerkt; het beschrijft niet met welk ambitieniveau het beheer 
en onderhoud moet worden uitgevoerd. Dat valt buiten de scope van dit handboek.

Zoals de landelijke wetgeving niet voor elke gemeente of waterschap afzonderlijk de situ-
atie voorschrijft, zo kan dit handboek ook niet tot op projectniveau bepalend zijn voor de 
juiste verdeling van verantwoordelijkheden en taken en bijbehorende kostenverdelingen. 
Hiervoor	 zullen	 per	 uitvoeringsproject	 specifieke	 afspraken	 moeten	 worden	 vastgelegd	
tussen de betreffende gemeente en het waterschap. Wel biedt het handboek de generieke 
afspraken	waarmee	op	uitvoeringsniveau	specifieke	afspraken	kunnen	worden	gemaakt.	

1.3 Relatie met reeds bestaande handboeken

Dit handboek Samenwerken op dijken vormt een aanvulling op een set van eerder gemaak-
te afspraken tussen waterschap en gemeenten. Zo hebben het waterschap en de daarbin-
nen gelegen gemeenten in 2018 het Handboek Onderhoud Oppervlaktewater vastgesteld 
om voor het AGV-gebied afspraken te maken over de taakverdeling en afspraken tussen 
gemeenten en waterschap over bestaand oppervlaktewater en over ontwerp en overdracht 
van nieuw oppervlaktewater. In 2013 hebben het waterschap en de daarbinnen gelegen 
gemeenten het Handboek Stedelijk Afvalwater opgesteld om voor het AGV-gebied invulling 
te geven aan het landelijke Bestuursakkoord Waterketen uit 2007. In 2009 heeft het wa-
terschap in samenspraak met de inliggende gemeenten het Handboek Hemelwater en de 
Handreiking Stedelijk Grondwater opgesteld. Al deze documenten bieden een handvat om 
de samenwerking tussen de BOWA-partners te versterken, overeenkomstig de doelstellin-
gen zoals beschreven in het BOWA-document Verbeteren samenwerking Waterschap-Ge-
meenten-Drinkwaterbedrijven (2015). Het voorliggende handboek is vastgesteld door elke 
gemeente afzonderlijk en door het waterschap.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk	2	beschrijft	de	gezamenlijke	uitgangspunten	voor	een	effectieve	en	efficiënte	
samenwerking tussen gemeente en waterschap. Hoofdstuk 3 behandelt de verantwoorde-
lijkheden en afspraken bij het beheer van dijklichamen en de daarop of naastgelegen ob-
jecten. Het hoofdstuk is ingedeeld naar type asset. Hoofdstuk 4 gaat in op de wijze waarop 
de gemeenten en het waterschap de benodigde inrichting- en onderhoudswerkzaamhe-
den op elkaar afstemmen. Hoofdstuk 5 gaat over de samenwerking in de projectuitvoering. 
Hoofdstuk 6 beschrijft de situatie waarin werkzaamheden door gemeenten en het water-
schap gezamenlijk worden uitgevoerd in één werk en kosten worden verdeeld, inclusief de 
kostenverdelingen. Hoofdstuk 7 bevat de geschillenregeling. Hoofdstuk 8 geeft handvatten 
voor het wijzigen van het handboek. In hoofdstuk 9 vindt u de veelgebruikte begrippen.

1.5 Gebruik van het handboek

Voor een goede toepassing van de afspraken in dit handboek is het nodig dat medewer-
kers van zowel het waterschap (c.q. Waternet) als de gemeente goed op de hoogte zijn en 
blijven van het handboek. Om dit te borgen is het raadzaam dat medewerkers van zowel 
het waterschap als de gemeente het handboek meenemen in overleggen tussen partijen1 

en hier continue naar verwijzen. Op deze wijze kan worden geborgd dat ook toekomstige 
collega’s op de hoogte zijn van de inhoud en het belang van (de afspraken in) dit handboek. 

1 In overleggen waarin dijkbeheer en/of beheer van gemeentelijke wegen (en andere objecten) op dijklichamen ter sprake komt.
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Waterleidingkanaal (gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht)
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2 Gezamenlijke uitgangspunten

De gemeenten in het AGV-gebied en het waterschap AGV werken bij het beheer van waterkeringen 
en de opliggende gemeentelijke wegen met de volgende gezamenlijke uitgangspunten. In de na-
volgende hoofdstukken worden deze uitgangspunten uitgewerkt in afspraken.

 De vigerende wet- en regelgeving vormt de basis voor de afspraken in dit handboek. 
 

 Er vindt geen overdracht plaatsvindt van wegbeheer naar het waterschap of van waterkeringen 
naar een gemeente. Dit omdat het beheer van waterkeringen wordt gezien als een taak voor de 
functionele democratie (waterschappen) en het beheer van wegen als een taak voor de alge-
mene democratie (gemeenten, provincies en het Rijk). 

 Gemeenten en waterschap spannen zich in om samen te werken waar dit voordeel kan opleve-
ren. Afspraken zijn nuttig en gewenst indien ze bijdragen aan één of meerdere onderstaande 
aspecten:

  het verminderen van de overlast van werkzaamheden;
  het gelijktijdig uitvoeren van groot onderhoud en/of reconstructies;
  het verlagen van de totale kosten voor de overheid;
  het voorkomen van vertragingen in de voorbereidingstijd;
  het vergroten van duidelijkheid over ‘wie doet wat’ voor waterschap, gemeenten en 
  bewoners en bedrijven;
  het naar buiten toe optreden als een samenwerkende overheid;
  het optimaal benutten van beschikbare kennis en capaciteit.

 De generieke afspraken gelden voor de primaire, secundaire en tertiaire waterkeringen (ook 
wel polderkaden of overige kaden genoemd). 

 Gemeenten en waterschap kunnen de generieke afspraken in dit handboek nader uitwerken 
en vertalen naar de lokale situatie per project of gemeente. De generieke afspraken over het 
beheer	 en	 onderhoud	 staan	 in	 dit	 handboek.	 Specifieke	 afspraken	per	 project	 of	 gemeente	
(maatwerkafspraken) worden op een andere wijze vastgelegd (bijvoorbeeld in een projectover-
eenkomst). 

 Waterschap en gemeenten verrichten onderhoud op basis van eigen onderhoudsconcepten en 
ambitieniveaus. 

 De partners brengen elkaar al tijdens de ambtelijke voorbereiding, voorafgaand aan bestuurlijke 
besluitvorming, op de hoogte van voorgenomen beleidswijzigingen op het gebied van dijk- en 
wegbeheer en stellen elkaar in de gelegenheid hierop te reageren.

 Bij onduidelijkheden over de afspraken in dit handboek, de verdeling van taken en/of de uit 
te voeren werkzaamheden, nemen gemeenten en waterschap contact met elkaar op om deze 
onduidelijkheden weg te nemen.

 De afspraken in dit handboek zijn enkel afspraken tussen de gemeenten in het AGV-gebied 
en het waterschap AGV. Andere partijen zijn hier niet bij betrokken en kunnen zich hier niet op 
beroepen.

In de opvolgende hoofdstukken worden deze uitgangspunten vertaald naar generieke afspraken 
voor het beheer van assets (hoofdstuk 3), het afstemmen van planningen en programma’s (hoofd-
stuk 4), de planvorming en projectuitvoering (hoofdstuk 5) en het verdelen van kosten (hoofdstuk 6).
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Waterleidingkanaal (gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht)
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3 Beheer van assets

Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordelijkheden en afspraken van het waterschap en de ge-
meenten over het beheer van de dijklichamen en de op of nabij het dijklichamen gelegen assets 
en objecten. We kijken als gemeente en waterschap samen naar het geheel met behoud van eigen 
taken en verantwoordelijkheden.

3.1 Algemeen

3.1.1 Bestaande afspraken

In de jaren ’80 en ’90 is het bezit en beheer van diverse wegen op dijken van het wa-
terschap overgegaan naar gemeenten, mede als gevolg van een landelijke herverdeling 
van het weg- en waterbeheer (de Wet Herindeling Wegbeheer, ook wel bekend als Brokx-
droog). Bij die overgang is in sommige gevallen bepaald dat het waterschap nog eenma-
lig verantwoordelijk is voor groot onderhoud van de weg. Dit kan opgenomen zijn in het 
recht van opstal of in een andersoortige, juridisch bindende overeenkomst. Een dergelijke 
juridisch bindende afspraak blijft met dit handboek rechtsgeldig en het uitgangspunt is 
dat deze wordt gerespecteerd. Dit onderwerp verdient speciale aandacht omdat niet elke 
overeenkomst is vastgelegd bij het Kadaster. 

De grond waarop een gemeentelijke weg is gelegen, is niet altijd in het bezit van de ge-
meente. Er zijn situaties, met name in het buitengebied, waarin het waterschap of derden 
kadastraal eigenaar zijn van de grond waarop de weg is gelegen. In die gevallen is veelal 
een recht van opstal gevestigd voor de gemeentelijke weg. In dit recht van opstal kunnen 
bepalingen zijn opgenomen over onderhoud en kosten- en/of taakverdeling. 

De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Bestaande juridisch bindende afspraken over onderhoud en kosten- en/of taak-
verdeling blijven van kracht. 

b. De gemeenten en het waterschap brengen elkaar op de hoogte van de bij hen 
bekende juridisch bindende afspraken over onderhoud en kosten- en/of taakver-
deling.

c. Indien er geen juridisch bindende afspraken zijn over onderhoud en kosten- en/
of taakverdeling dan gelden, aanvullend op en ter verduidelijking en uitwerking 
van de wettelijke bepalingen, de afspraken in dit handboek.

3.1.2 Gebiedsgericht beheer

Het is van belang dat de beheerders bij het maken van beheerkeuzes verder kijken dan 
het door hen beheerde object. Een ingreep aan een waterkering heeft namelijk vaak grote 
invloed op de omgeving en de aanwezige assets op en rond de waterkering. Andersom 
hebben ingrepen aan of aanpassingen van assets op of nabij waterkeringen vaak ook een 
effect op de waterveiligheid van de waterkering.
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De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Beide partijen zijn open en transparant over hun afwegingen en uitdagingen met 
betrekking tot het beheren van hun assets. Hierbij nemen zij een gebiedsgerich-
te houding aan. 

b. Beide partijen houden bij het beheer van de eigen assets rekening met de mogelij-
ke effecten op het beheer van de assets en belangen van de ander. Deze afspraak 
wordt	 in	 de	 opvolgende	 paragrafen,	 waar	 nuttig,	 nader	 gespecificeerd	 voor	 de	
meest voorkomende assets.

3.2 Waterkeringen

Het Rijk bepaalt de veiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen, de provincie bepaalt 
de veiligheidsnormen voor de secundaire waterkeringen en het waterschap bepaalt de veilig-
heidsnormen voor de tertiaire keringen (ook wel polderkades of overige keringen genoemd)2.
 
Het waterschap moet ervoor zorgen dat de waterkeringen in haar gebied te allen tijde vol-
doen aan de vastgestelde veiligheidsnormen. Hiertoe voert het waterschap metingen en (pe-
riodiek) veiligheidstoetsen uit om te kijken of de waterkeringen aan de bijbehorende norm 
voldoen. Denk hierbij aan de hoogte en stabiliteit van de waterkeringen. Wanneer blijkt dat 
een waterkering niet meer voldoet aan de norm wordt er gekeken naar een passende maat-
regel. Een maatregel kan zijn dat de waterkering versterkt moet worden. 
 
Om de waterveiligheid van een waterkering te borgen stelt het waterschap tevens (beleids)
regels en voorschriften op in de Keur3 voor inrichting, onderhoud en activiteiten op of aan 
een waterkering, waaronder voor het aanleggen, aanpassen of onderhouden van wegen, 
verkeersvoorzieningen, openbare verlichting, bomen en overig groen, talud, oevers en ka-
bels en leidingen.

Bij het verhogen en/of verbreden van een dijklichaam heeft het waterschap te maken met op 
of direct naast gelegen objecten: deze kunnen worden aangetast of moeten worden verwij-
derd en weer terug worden aangelegd. 

 De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Het waterschap houdt bij het bepalen (en uitwerken) van dijkversterkingsmaat-
regelen rekening met het effect op de inrichting en het onderhoud van wegen en 
overige assets. 

b.	 Het	waterschap	houdt	de	informatie	in	de	legger	over	het	theoretische	dijkprofiel	
en de referentielijn actueel en brengt de wegbeheerder tijdig op de hoogte van 
wijzigingen.

c. Indien de ligging en/of dimensionering van de waterkering leidt tot knelpunten 
voor andere gemeentelijke assets, stemt het waterschap met de gemeente af of 
(en in hoeverre) een aanpassing mogelijk en wenselijk is. 

d. Het waterschap neemt bij het bepalen (en uitwerken) van dijkversterkingsmaat-
regelen als uitgangspunt dat de bestaande inrichtingssituatie en gebruiksfunc-
ties in stand worden gehouden, tenzij het waterschap of een gemeente kan on-
derbouwen dat dit niet redelijk, doelmatig of wenselijk is. In die gevallen zoeken 
gemeente en waterschap samen naar oplossingen en alternatieven.

2  Het waterschap heeft anno 2019 nog geen programma opgesteld voor het onderhoud van de tertiaire keringen.
3  Na inwerkingtreding van de Omgevingswet: in de waterschapsverordening.
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3.3 Wegen (rijbanen + voetpaden + parkeerplaatsen)

Wegbeheerders zijn op grond van artikel 16 uit de Wegenwet verplicht ervoor te zorgen dat 
de wegen in voldoende goede staat verkeren. Ook wegen op dijken moeten voldoen aan 
deze eisen. Wat wegen op dijken voor een wegbeheerder bijzonder maken ten opzichte 
van andere wegen, is dat het beheer mede afhankelijk is van het moment van ophogen van 
het dijklichaam. Indien de dijkbeheerder de dijk ophoogt, moet de weg (al dan niet deels) 
worden verwijderd en wordt de wegbeheerder gedwongen de weg opnieuw aan te (laten) 
leggen. Daarnaast heeft de dijkbeheerder voor wegen op dijken een wettelijke bevoegd-
heid tot het instellen van aslastbeperkingen en het stellen van inrichtingseisen vanuit het 
perspectief van waterveiligheid.

De combinaties van wegen en waterkeringen zijn veelal organisch en lang geleden ont-
staan: dijken of natuurlijke verhogingen fungeerden tevens als weg en paden/wegen fun-
geerden tevens als dijklichaam. De huidige breedte van wegen worden door de weg- en 
dijkbeheerders en de aanwonenden veelal gezien als normaal. De breedte van de weg en 
eventuele bermverhardingen hebben echter grote implicaties voor de dijk en zijn waterke-
rende functie, met name op het dijktalud. De breedte en stabiliteit van een dijk heeft daar-
naast grote implicaties op de dimensionering van de weg en eventuele bermverhardingen. 
Het	kan	daardoor	nodig	zijn	het	ontwerp/profiel	van	de	weg	en/of	de	waterkering	aan	te	
passen. 

 
De gemeente en het waterschap spreken af:

a. De gemeente houdt bij het verkennen (en uitwerken) van benodigde aanpas-
singen van de huidige wegfunctie en weginrichting rekening met het effect op 
de waterkering (o.a. waterveiligheid, inrichtingskosten en toekomstige onder-
houdskosten). 

Een voorbeeld van niet redelijk is: een gemeente heeft recent een wegdek overlaagd 
terwijl het waterschap reeds had aangegeven binnenkort de dijk te gaan 
ophogen, een gemeente heeft recent de weginrichting wezenlijk aangepast 
zonder dat hiervoor toestemming is verleend door het waterschap of een 
boom die een serieuze bedreiging vormt voor de stevigheid van een dijk 
kan niet zonder gevaar voor de waterveiligheid worden teruggeplaatst.

Een voorbeeld van niet doelmatig is: het terugleggen van de bestaande wegbreedte 
blijkt door ophoging en bijbehorend ruimtebeslag bijzonder kostbaar te 
zijn én het blijkt mogelijk om met minder wegbreedte te blijven voldoen 
aan minimale eisen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

Een voorbeeld van niet wenselijk is: de huidige weginrichting voldoet als gevolg 
van gewijzigde normen en toegenomen verkeersbewegingen inmiddels niet 
meer aan wettelijke eisen of verkeerstechnische richtlijnen. 

Een voorbeeld van het gezamenlijk zoeken naar oplossingen is: doordat als gevolg van 
dijkophoging een dijktalud steiler wordt en een wegberm smaller wordt, 
zal gezamenlijk worden beschouwd in hoeverre het aanbrengen van passeer-
plekken een adequate oplossing is.
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b. Partijen stemmen eventuele beperkingen voor de aslast en het totaalgewicht 
met elkaar af, met als doel om schade zoveel mogelijk te voorkomen. 

c.	 Beide	 partijen	 zien	wegmarkeringen	 (belijning	 en	 figuraties)	 en	 verkeersrem-
mende maatregelen als onderdeel van de wegverharding.

d. De gemeente stemt het ontwerp en de materialisering van de wegfundering af 
met het waterschap. De wegfundering kan namelijk effect hebben op de zetting 
en de waterkerende functie van de waterkering.

e. De gemeente stemt de te verwachten (rest)levensduur van het wegdek en de 
wegfundering af op de verwachtte ophogingstermijn van de waterkering, tenzij 
dit niet doelmatig is.

f. De gemeente stemt het ontwerp, de materialisering en het onderhoud van de 
wegberm af met het waterschap om te waarborgen dat het buitentalud voldoen-
de waterdicht is en blijft.

g. Bij een wegreconstructie op een tertiaire kering voert het waterschap een quick 
scan uit om te beoordelen of en in hoeverre de kering moet worden opgehoogd 
dan wel versterkt.

h. Indien door dijkversterking het bestaande wegontwerp niet in stand kan worden 
gehouden, zoeken de gemeente én het waterschap gebiedsgericht naar oplos-
singen om de gebruiksfunctie intact te houden.

Een voorbeeld van niet doelmatig is: de dijk is dusdanig slecht dat de levensduur 
van de wegverharding alleen kan worden verlengd door klein onderhoud zeer 
frequent uit te voeren (wat zeer kostbaar is) en/of het risico op ongeluk-
ken/schade als gevolg van gebrekkig onderhoud of een onveilige weginrich-
ting zeer groot is. Een gezamenlijke oplossing kan zijn: het vervroegen van 
de ophoging van de waterkering.

Een voorbeeld van gebiedsgericht naar oplossingen zoeken voor gebruiks-
functies is kijken of er naast de kruin van de dijk mogelijkheden zijn om 
een weg aan te leggen. Een ander voorbeeld is dat de weg op de kruin blijft 
liggen en alleen het fietspad wordt verplaatst.

Een voorbeeld: op basis van de wegenverkeerswet is de maximaal toegestane 
aslast op een weg in 11,5 ton en het maximaal treingewicht 50 ton. Het 
waterschap stelt in de Keur ook beperkingen aan de aslast/treingewicht. 
Indien de aslastbeperking lager moet zijn voor de dijkveiligheid kan de 
gemeente op verzoek van het waterschap een verkeersbesluit nemen.
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3.4 Wegmeubilair en openbare verlichting 

De eigenaar van wegmeubilair en openbare verlichting is verantwoordelijk voor het onder-
houd. Eigenaren kunnen het waterschap, gemeenten of derden zijn. Het beheer van weg-
meubilair en openbare verlichting wordt ook beïnvloed door het beheer van de waterkering. 
Wegmeubilair en openbare verlichting is vaak herplaatsbaar bij wijzigingen in de kering. 
Desondanks dienen er in de projectovereenkomst wel duidelijke afspraken over gemaakt te 
worden; zeker als een eigenaar de kans aan wil grijpen om te renoveren. 

De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Het waterschap plaatst bij dijkverbeteringen het aanwezige wegmeubilair en de 
aanwezige openbare verlichting weer terug, tenzij de gemeente dit niet wenst. 
Indien de gemeente nieuwe materialen terug wil (laten) plaatsen worden hier 
specifieke	afspraken	over	gemaakt.	

b. De gemeente vervangt haar wegmeubilair en openbare verlichting gelijktijdig met 
het moment van dijkophoging (werk met werk maken), tenzij dit niet doelmatig is.

c. De eigenaar stemt de te verwachten (rest)levensduur van wegmeubilair en open-
bare verlichting af op de verwachtte ophogingstermijn van de waterkering, tenzij 
dit niet doelmatig is.

d. Werkzaamheden aan openbare verlichting mogen alleen worden uitgevoerd door 
een door de eigenaar goedgekeurde partij.

3.5 Talud, oever en beschoeiing

Het beheer van het dijktalud en een naastgelegen oever en beschoeiing ligt niet altijd bij 
het waterschap. In wet- en regelgeving is bepaald dat een perceeleigenaar in beginsel ver-
antwoordelijk is voor de instandhouding van zijn oevers en talud. 

Oevers
Oevers zijn de plekken waar oppervlaktewater en land elkaar ontmoeten. In veel gevallen 
gaat dit in goede harmonie en is sprake van een grondtalud dat onder water doorloopt tot 
de waterbodem. De begroeiing met grassen, kruiden en oeverplanten zorgt ervoor dat de 
oever in stand blijft. Er zijn echter ook plekken waar een voorziening nodig is om de oever, 
en dus het perceel waar deze oever aan ligt, in stand te houden. Voorbeelden zijn een be-
schoeiing, kade of damwand. 

Bij het grootste deel van de oevers is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor de instand-
houding ervan, waaronder het voorkomen van oevererosie. Hier kan een oeverbescher-
mingsconstructie voor benodigd zijn. Er zijn echter ook situaties waarin de instandhouding 
van de oever tevens een verantwoordelijkheid is van een andere belanghebbende. Soms is 
de instandhouding van de oever van belang voor de instandhouding van een langs een oever 
gelegen weg, een waterkering of een vaarweg. Bovendien kunnen deze functies ervoor zor-
gen dat de oever zwaarder wordt belast, waardoor een zwaardere oeverbeschermingscon-
structie en/of vaker onderhoud noodzakelijk kan zijn. In die gevallen dragen de verantwoor-
delijke partijen voor de instandhouding van deze functies bij aan de instandhouding van de 
oever en de oeverconstructie, naar de omvang van hun verantwoordelijkheid.

De tabel hierna beschrijft de verplichtingen van elke belanghebbende en in welke wet-
telijke regelingen deze zijn beschreven. Bij oevers met meerdere belangen kan op basis 
hiervan nader worden uitgewerkt wie voor welk deel verantwoordelijk is (maatwerk). Als 
in een over-eenkomst of een vergunning afspraken zijn gemaakt of bepalingen over het 
onderhoud zijn opgenomen, dan gelden deze afspraken of bepalingen.
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Belanghebbende Belang/ 
wettelijke taak

Verantwoordelijkheid geregeld in
 

Terreineigenaar 
Perceeleigenaar wil 
voorkomen dat zijn 
land erodeert

Keur AGV 
De Keur van het waterschap verplicht terreineige-
naren tot de instandhouding van de constructie, van 
vorm en richting van de oever en onderhoud van de 
beschoeiing.

Vaarwegbeheerder 
(kan zijn: 
provincie, 
waterschap of 
gemeente) 

Instandhouding van 
de bruikbaarheid van 
de vaarweg

Waterverordeningen provincie NH, Utrecht en ZH
Centraal hierbij zijn de vastgestelde vaarwegpro-
fielen.	 De	 vaarwegbeheerder	 is	 verantwoordelijk	
voor het in goede staat houden of brengen van de 
oevers, oevervoorziening en kunstwerken, zodanig 
dat de instandhouding en de bruikbaarheid van de 
vaarweg gewaarborgd blijft. Dit geldt voor zover de 
oeverbescherming van belang is voor de instand-
houding van de vaarweg. Dit geldt voor het groot 
onderhoud. Het gewoon onderhoud is een taak voor 
de eigenaar.

Wegbeheerder Instandhouding van 
de weg

Wegenverkeerswet
Wegen en waterwegen liggen soms vlak naast el-
kaar. In sommige gevallen is een (zware) oeverbe-
scherming randvoorwaardelijk om de weg naast het 
water in stand te kunnen houden. De wegbeheerder 
is in dit geval verantwoordelijk voor zover de oever-
bescherming van belang is voor de instandhouding 
van de weg. Dit geldt voor het groot onderhoud. Het 
gewoon onderhoud is een taak voor de eigenaar.

Keringbeheerder 
of dijkbeheerder

Instandhouding van 
de waterkering

De waterkeringbeheerder is verantwoordelijk voor 
het buitengewoon onderhoud van de waterkering, 
d.w.z. het onderhoud gericht op hoogte en stabili-
teit van de kering. Het gewoon onderhoud, zoals het 
maaien en oeverbescherming is een taak van de ei-
genaar of gerechtigde van de grond. Wanneer een 
oeverbescherming een belangrijke functie heeft 
voor de hoogte of stabiliteit van de waterkering (en 
als zodanig is opgenomen in de waterschapslegger) 
dan is deze de verantwoordelijkheid van de kering-
beheerder. Dit geldt voor het groot onderhoud. Het 
gewoon onderhoud is een taak voor de eigenaar.

Wa t e r b e h e e r d e r 
(kwantiteits-
beheerder)

Goede 
waterhuishouding

Kostenveroorzakingsbeginsel
Het komt voor dat het vanuit waterhuishoudkun-
dig belang wenselijk is om in een water een gro-
tere diepte te realiseren dan dat de stabiliteit van 
de oever kan dragen. Wanneer dit in een bestaande 
situatie gebeurt dan is de aanleg en het beheer en 
onderhoud van een oeverbescherming voor het wa-
terschap. Wanneer dit gebeurt bij de ontwikkeling 
van nieuwe gebieden of een verandering van de oe-
verinrichting dan is de aanleg de verantwoordelijk-
heid van de initiatiefnemer van de ontwikkeling en 
is het beheer en onderhoud voor de terreineigenaar.

Verantwoordelijkheden bij de instandhouding van oevers 
(bron: Handboek onderhoud oppervlaktewater)
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De gemeente en het waterschap spreken af:

a. De gemeente treedt bij een voornemen tot aanleg of vervanging van een be-
schoeiing langs een regionale kering in overleg met het waterschap (vooraf-
gaande aan de vergunningsaanvraag of melding) om te zien of het werk gecom-
bineerd kan worden met een dijkverbetering uit het Dijkverbeteringsprogramma. 

b. Indien een nieuw aangebrachte oeverconstructie een waterkerende functie 
krijgt, valt de instandhouding voor de functie waterkering onder de verantwoor-
delijkheid van het waterschap. 

 

3.6 Bomen en overig groen

Van oudsher vormen bomen op of langs waterkeringen een bekend landschapsbeeld. Bo-
men, boomstructuren en overig groen hebben een natuurlijke waarde en zijn medebepa-
lend voor het karakter en herkenbaarheid van de leefomgeving. Om deze redenen hebben 
gemeenten en de provincies regels voor het herplanten van bomen en behoud van groen. 

Tegelijk kunnen bomen en overig groen de veiligheid van een waterkering beïnvloeden. 
Om deze reden stelt het waterschap restricties aan de aanwezigheid van bomen en overig 
groen op of nabij een dijk. Uit onderzoek kan worden geadviseerd een boom te kappen, 
bijvoorbeeld vanwege de negatieve effecten van het uit te voeren groot onderhoud (bij-

Winkeldijk (gemeente de Ronde Venen)
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voorbeeld ophoging) of de negatieve invloed van de boom op de waterveiligheid van de 
waterkering. Ook kan het noodzakelijk blijken de groenstructuur aan te passen.

De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Beide partijen houden bij het nemen van een besluit tot kappen of behoud van 
een boom en/of het aanpassen van de groenstructuur op of nabij de waterkering 
rekening met de verschillende belangen en wegen deze af. 

b. Beide partijen maken afspraken over de wijze waarop een boom van de gemeen-
te, die binnen de werkgrenzen valt, wordt onderhouden, verwijderd en/of op-
nieuw	 geplant	 en	 leggen	 deze	 afspraken	 vast,	 bijvoorbeeld	 in	 een	 specifieke	
projectovereenkomst of vergunning. 

c. Indien er een herplantplicht van toepassing is op te verwijderen bomen, zoeken 
beide partijen samen maar een geschikte plek voor herplant van de gerooide 
bomen.

3.7 Nutsvoorzieningen

In en om een waterkering zijn nutsvoorzieningen te vinden. Partijen die eigenaar zijn van 
deze nutsvoorzieningen zijn gemeenten, waterschap, netbeheerders en telecomproviders. 
De eigenaren van nutsvoorzieningen hebben periodiek nutsoverleggen met de gemeenten. 
Voor het leggen van kabels en leidingen in of nabij een dijk moet veelal een watervergun-
ning bij het waterschap worden aangevraagd en verleend. 

De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Indien er kabels en leidingen in de dijk liggen die daar volgens de keur niet mo-
gen liggen, dan treedt het waterschap in contact met de kabel- en leidingbe-
heerder om deze buiten de dijk te (laten) plaatsen of de tracés te optimaliseren. 

b. Indien de gemeente of een nutsbedrijf kabels en leidingen moet verleggen ten 
behoeve van een dijkverbetering is de Verordening Schadevergoeding AGV van 
toepassing. Aanvullend is het beleid van AGV, van toepassing. 

c. Indien het waterschap of een nutsbedrijf kabels en leidingen moet verleggen ten 
behoeve van gemeentelijke werkzaamheden zijn de gemeentelijke nadeelcom-
pensatie of verleg regelingen van toepassing.

 

  

Geerkade (gemeente de Ronde Venen)
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4 Afstemmen planningen,  
programma’s en maatregelen

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de gemeente en het waterschap de beheersmaatregelen 
voor het onderhouden van hun objecten op elkaar afstemmen. 

Wanneer een kering moet worden opgehoogd, moet de weg meestal worden verwijderd en op-
nieuw worden aangelegd. Dit is tevens hét moment om, voor zover gewenst, aanpassingen te doen 
aan de inrichting op en naast een dijklichaam. Omgekeerd is het moment dat een gemeente groot 
onderhoud uitvoert aan een weg op een kering hét moment om de kering op te hogen of anders-
zins aan te passen. Dit alles vereist afstemming tussen de gemeente en het waterschap over het, 
al dan niet gelijktijdig, uitvoeren van benodigde onderhoudswerkzaamheden en het tijdig begroten 
van de hiertoe benodigde middelen. Gelijktijdig uitvoeren van groot onderhoud kan in de praktijk 
betekenen dat het groot onderhoud van de ene partij naar voren en/of die van de andere partij naar 
achteren moet worden geschoven in de meerjarenplanning. 

Om maatregelen op elkaar af te kunnen stemmen is het nodig dat, het waterschap en gemeenten, 
hun onderhoudsbehoeften goed inzichtelijk hebben én elkaar hier tijdig over informeren. Het is 
daarom wenselijk om voor minstens vijf jaar vooruit een goed inzicht te hebben in de te verwach-
ten onderhoudsbehoeften (klein of groot onderhoud of vervanging) en de eventuele wensen tot 
aanpassing van de inrichting. 

De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Het waterschap heeft minimaal voor de komende vier jaar een overzicht be-
schikbaar van de te verwachten benodigde dijkversterkingen en de te verwach-
ten type maatregel(en), waaronder dijkophoging. Deze meerjarenplanning wordt 
jaarlijks door het waterschap geactualiseerd.

b. De gemeente heeft minimaal voor de komende vier jaar een overzicht beschik-
baar van het te verwachten groot onderhoud van al haar assets op en direct naast 
een dijklichaam. Deze meerjarenplanning wordt jaarlijks door de gemeente geac-
tualiseerd. 

c. In het jaarlijks overleg stemmen beide partijen actief hun meerjarenplanning af. Bei-
de partijen delen hierbij hun verwachtingen voor de komende 10 jaar (en verder).

Onderwerpen jaarlijks afstemmingsoverleg:
 de voorgenomen maatregelen en het geplande uitvoeringsjaar, waarbij on-

der andere de mogelijkheden tot werk-met-werk worden verkend; 
 mogelijke knelpunten in beschikbaar budget, bestuurlijke besluitvor-

ming, maatschappelijk draagvlak en raakvlakken met andere projecten; 
 over welke (vaar)wegen transport plaats kan vinden voor dijkverster-

kingsprojecten. Dit om te voorkomen dat wegen stuk gereden worden.
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d. Partijen informeren elkaar actief over tussentijdse wijzigingen in de onderhouds-
programma’s. 

e. De gemeente raadpleegt bij onderhoud aan objecten op of direct naast een 
dijklichaam de meerjarenplanning van het waterschap.

f. Het waterschap raadpleegt bij onderhoud aan dijklichamen de meerjarenplan-
ning van de gemeente. 

Amsteldijk (gemeenten Amsterdam/Amstelveen)
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5 Planvorming en  
projectuitvoering

Dit hoofdstuk beschrijft de afspraken voor de planvorming, aanbesteding, projectuitvoering, ople-
vering, overdracht en nazorg van werkzaamheden. Daarnaast worden enkele belangrijke aspecten 
van	de	planvormingsfase	specifiek	uitgelicht:	het	betrekken	van	de	omgeving	bij	een	project,	het	
vooraf opstellen van randvoorwaarden aan een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veilig-
heid	en	Communicatie)	en	het	handelen	omtrent	vergunningen	en	ontheffingen.

Er zijn twee typen projecten te onderscheiden: een ‘eigen werk’ en een ‘gezamenlijk werk’. Van 
eigen werk is sprake wanneer slechts één partij werkzaamheden uitvoert; bijvoorbeeld de ge-
meente die haar weg vernieuwt. Hierbij dienen in de planvormings- en uitvoeringsfase nog steeds 
afspraken gemaakt te worden met de andere partij, maar er is geen sprake van het combineren van 
werkzaamheden. Bij een gezamenlijk werk combineren het waterschap en de gemeente hun werk 
in één project. Hierbij wordt één partij aangewezen als penvoerder en dragen beide partijen bij aan 
de invulling en uitvoering van het project. Veel van de afspraken in dit hoofdstuk zijn alleen van 
toepassing op gezamenlijke projecten, sommige afspraken zijn echter evengoed van toepassing 
op een eigen werk.

5.1 Planvorming

Tijdens de planvorming worden de verschillende mogelijkheden voor het project doorge-
licht. Hierbij is het nuttig om direct van begin af aan de verbinding tussen de gemeente en 
het waterschap te leggen en elkaar tijdens de planvorming intensief op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. Zo kan werk met werk gemaakt worden en kunnen verschillende 
wensen en eisen in het project en de aanbesteding meegenomen worden. De planvorming 
loopt tot de aanbesteding van het project.

De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Bij de start van het planvormingsproces wordt eerst in gezamenlijk overleg be-
paald of er sprake is van een enkelvoudig werk of een gezamenlijk werk. Indien 
het een gezamenlijk werk betreft, wordt vervolgens in gezamenlijkheid besloten 
welke partij de trekker is.

b. De trekker is verantwoordelijk voor het inrichten en regisseren van het planvor-
mingsproces.

c. Beide partijen spannen zich in om de ter zake doende kennis en menskracht, 
zoals deze binnen de eigen organisatie beschikbaar is, tijdig in te brengen.

5.2 Eenduidige projectcommunicatie 

Voor de omgeving is het van belang dat gemeente en waterschap zoveel mogelijk eendui-
dig naar buiten treden. Inwoners zijn vaak niet goed op de hoogte van de taken van ver-
schillende overheden en beschouwen gemeente en waterschap vaak als ‘één overheid’. 
Het is daarom van belang dat deze overheden mogelijke geschillen of verschillen van in-
zicht al beslecht hebben voordat er naar buiten getreden wordt. 
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De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Beide partijen bepalen samen hoe de omgeving wordt betrokken bij de planvor-
ming en de uitvoering. 

b. Beide partijen treden eenduidig op richting de omgeving. Voorafgaand aan con-
tactmomenten met de omgeving wordt duidelijk afgesproken welke partij waar-
voor verantwoordelijk is en hoe hierover wordt gecommuniceerd richting de om-
geving.	Dit	betekent	dus	ook	dat	waar	nodig	al	geëscaleerd	is.	

c. Indien er verwacht wordt dat er veel inspraak komt op het project is het mogelijk 
om extra in te zetten op participatie. Een mogelijkheid is het opzetten van een 
omgevingsconvenant in samenwerking met de omgeving (zie 5.3). Het water-
schap en de gemeente in kwestie committeren zich aan de afspraken die in het 
omgevingsconvenant zijn terecht gekomen. 

5.3 Betrekken omgeving 

Het waterschap en de gemeenten willen de omgeving goed bij een project te betrekken. 
Via de formele inspraakprocedure is het mogelijk voor belanghebbenden om hun zienswij-
ze kenbaar te maken, bezwaar te maken en uiteindelijk nog in beroep te gaan. Dit is een 
belangrijk basisrecht van inwoners. Echter, het heeft natuurlijk de voorkeur om op voorhand 
al draagvlak te hebben voor het project. Hoe voorkom je dat je veel zienswijzen krijgt en via 
de formele weg met inwoners in conclaaf moet over een project? In sommige projecten - 
waar veel belangen zijn gemoeid en ophef wordt verwacht - is het verstandig om extra in te 
zetten op participatie met de omgeving aan de voorkant van het proces.

Het waterschap heeft ervaringen met de omgevingsconvenant-methode, waarbij 
de omgeving wordt ingezet om mee te denken in de planvorming. In het omge-
vingsconvenant staan de thema’s die volgens de bewoners, belangengroepen 
en klankbordgroepleden belangrijk zijn. Deze thema’s worden opgehaald in 
interviews, tijdens bewonersavonden en klankbordgroepbijeenkomsten. Over 
deze thema’s worden afspraken gemaakt in het omgevingsconvenant. Dit zijn 
gebiedsbrede afspraken, dus afspraken die voor alle belanghebbenden gel-
den. Dit proces zorgt voor vertrouwen en draagvlak in de omgeving. Inwoners 
krijgen kans om deel te nemen, mee te praten en zien hun input terug in het 
omgevingsconvenant. 

Waar het wettelijk vast te stellen projectplan4 vooral inhoudelijke project-
matige afspraken bevat enkelzijdig vastgesteld vanuit het bevoegd gezag, 
staan in het omgevingsconvenant de belangen van de verschillende partijen 
in de omgeving benoemd, hoe er aan deze belangen gehoor wordt gegeven, af-
spraken over de relatie en omgang tussen de partijen (tijdens planvorming 
en uitvoering) en gaat het om een gezamenlijk document, een product waar 
alle partijen die een bijdrage hebben gedaan eigenaar van zijn. Het om-
gevingsconvenant kan uiteindelijk als bijlage worden toegevoegd aan het 
projectplan dat ter inzage wordt gelegd.

Een voorbeeld van het omgevingsconvenant is opvraagbaar bij het waterschap. 
Indien deze methode geschikt is voor een project kunnen de waterschap en 
gemeente afspraken maken over het toepassen.

4 Na inwerkingtreding van de omgevingswet: het projectbesluit.
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De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Beide partijen bespreken in een vroeg stadium de wijze waarop de omgeving bij 
een gezamenlijk project wordt betrokken. 

5.4 Randvoorwaarden aan BLVC-plan aannemer 

Een BLVC-plan bevat maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken ter waarborging 
van een goede Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) tijdens 
de uitvoering van een project. In het plan staat beschreven hoe de overlast op de omgeving 
kan worden beperkt en wie het aanspreekpunt is. Dit plan wordt veelal opgesteld door de 
aannemer, voorafgaand aan de uitvoering. In een BLVC-plan zijn opgenomen: Toelichting 
van het project, Omgevingsscan, Risicoanalyse, Faseringsplan, Verkeersmaatregelenplan 
(eventueel samen te voegen met faseringsplan), Toelichting op de Leefbaarheid en Veilig-
heid en een Communicatieplan. 

Een BLVC-plan dient als een middel om de belangen van gemeente, waterschap en omge-
ving te borgen. De verantwoordelijkheid voor het schrijven van het BLVC-plan ligt welis-
waar bij de aannemer, maar bij de meeste projecten worden aan de aannemer een aantal 
criteria of randvoorwaarden meegegeven die wij als gemeente of waterschap van belang 
vinden. Het is van belang dat het waterschap en de gemeente deze criteria of randvoor-
waarden voorafgaande aan de aanbesteding afstemmen. 

Voor zowel gemeenten als waterschap zijn bijvoorbeeld de aanvoerroutes van 
belang in verband met de belasting van wegen en dijken. Het kan in sommige 
situaties wenselijk zijn om reeds voorafgaande aan aanbesteding te bepalen 
dat zware materialen via het water moeten worden aangevoerd of over wegen 
die binnenkort aan vervanging toe zijn. Dit om te voorkomen dat dijken of 
relatief goede wegen bezwijken onder transporten. 

De gemeente en het waterschap spreken af:

a. De initiatief nemende partij betrekt belanghebbenden voorafgaand aan de gun-
ning over de randvoorwaarden die gesteld worden aan de aanvoerroutes. Het 
waterschap en de gemeente beschouwen daarbij gezamenlijk verschillende 
aanvoerroutes en -vormen, en beoordelen op basis hiervan welke criteria er in 
de aanbesteding worden meegegeven. Dit kan leiden tot randvoorwaarden met 
betrekking tot gewicht en/of aslast op de aan en afvoerroutes ter bescherming 
van het dijklichaam en overige wegen of ter bevordering van de verkeersdoor-
stroming. Deze afspraak geldt voor alle enkelvoudige en gezamenlijke projecten 
waar veel, zwaar en/of anderszins bijzonder transport kan worden verwacht.

b. De initiatiefnemende partij draagt de zorg voor een adequaat verkeersmanage-
mentplan. Dit plan omschrijft de maatregelen (zoals bebording en/of omlei-
dingsroutes) ten behoeve van de bereikbaarheid van de omgeving tijdens de 
uitvoering. Het verkeersmanagementplan wordt, voor de uitvoering, ter toetsing 
voorgelegd aan de wegbeheerder.

c. Het waterschap en de gemeente bepalen gezamenlijk de criteria en randvoor-
waarden om de leefbaarheid tijdens de uitvoering te borgen.
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d. Het waterschap en de gemeente spannen zich gezamenlijk, met behoud van ie-
ders verantwoordelijkheid, in om eenduidig naar de omgeving te communiceren.  
 
Beide partijen stellen daartoe genoeg capaciteit en menskracht beschikbaar. 

e. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt het gehele werkgebied uit 
de openbaarheid gehaald. De initiatief nemende partij is verantwoordelijk voor 
toezicht, de bereikbaarheid van de aanliggende percelen en voor de veiligheid 
binnen de grenzen van het werkgebied, ook buiten de werktijden. Wanneer de 
werkzaamheden zijn afgerond en de weg wordt overgedragen aan de gemeente 
dan is de wegbeheerder weer verantwoordelijk.

 

5.5	 Vergunningen	en	ontheffingen	

Met betrekking tot vergunningen is veel wettelijk geregeld; onder andere over responster-
mijnen en eisen aan de aanvraag. Om het vergunningsproces soepel te laten verlopen is het 
belangrijk dat partijen elkaar ondersteunen in tijdige en volledige informatieverstrekking. 
Een voorbeeld hiervan is dat, bij aanvraag van een vergunning van de gemeente bij het 
waterschap, een projectleider van het waterschap aanvullende uitleg verschaft aan de ver-
gunningverlener. Het is ook van belang dat tijdig wordt gecheckt welke objecten en activi-
teiten vergund zijn en welke niet of niet volledig (wat bijvoorbeeld bij steigers gemakkelijke 
het geval kan zijn (zie tekstbox hieronder).

De gemeente en het waterschap spreken af:

a.	 De	initiatiefnemer	draagt	zorg	voor	de	benodigde	vergunningen,	ontheffingen	en	
andersoortige toestemmingen voor al de uit te voeren werkzaamheden. 

b. Beide partijen spannen zich in de noodzakelijke publiek- en privaatrechtelijke 
medewerking aan elkaar te verlenen met behoud van ieders publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheden.

c. De initiatiefnemer doet vooraf een check op vergunningen van objecten (van 
derden) die het project raken. Hierbij moet gelet worden op objecten waarbij ver-
gunningen van meerdere overheden van kracht zijn zoals steigers, woonarken of 
parkeerplaatsen. 

d. De initiatiefnemer doet vooraf een check op niet object-gerelateerde vergun-
ningen (bijvoorbeeld evenementenvergunningen), beperkingen of rechten (erf-
dienstbaarheden).

Eigenaren van steigers zijn niet altijd op de hoogte zijn van de verschil-
lende vergunningsplichten. Steigers mogen alleen worden aangelegd mits zij 
zijn vergund/toegestaan. Dit betekent dat zowel toestemming c.q. een ver-
gunning nodig is vanuit het bestemmingsplan (de gemeente) als de keur (het 
waterschap). Als het om een provinciale vaarweg gaat komt daar als derde 
partij de provincie bij. Voorafgaande aan werkzaamheden moet daarom goed 
in beeld zijn of terug te plaatsen steigers aan alle regelgeving voldoen. 
Dit om te voorkomen dat er situaties ontstaan waar onvergunde steigers zon-
der meer teruggeplaatst worden of ‘plots’ niet meer kunnen worden terug-
geplaatst. Wanneer eigenaren tijdig hiervan op de hoogte worden gesteld, 
kunnen zij de ontbrekende vergunningen alsnog (tijdig) aanvragen.
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5.6 Aanbestedingsprocedure 

In de aanbestedingsfase willen we risico’s in de uitvoering zoveel mogelijk uitsluiten. Daar-
om is het van belang om in het aanbestedingsproces de contractvorming en de bestekken 
goed af te stemmen. Bij de aanbestedingsprocedure is het ook van belang om het doel 
van zo laag mogelijke totale maatschappelijke kosten voor ogen te houden. Dit om te voor-
komen dat er discussie ontstaat over de deelkosten van bijvoorbeeld asfalt en klei in de 
verschillende offertes. Maar ook dat er aandacht is voor andere maatschappelijke belangen 
naast geld, zoals de hinder voor de omgeving, de gekozen aanvoerroutes etc.

De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Bij een gezamenlijk project bepalen het waterschap en de gemeente voor welke 
vorm van aanbesteding er wordt gekozen. 

b. Om na aanbesteding de uitvoeringskosten gemakkelijk en transparant toe te 
kunnen bedelen aan waterschap en gemeente is het uitgangspunt dat er één be-
stek wordt gemaakt, met deelpercelen. Als dit niet wenselijk is, worden idealiter 
wel de bestekken door één partij worden opgesteld. 

c. Bij een gezamenlijk project houdt de penvoerder rekening met de wettelijke en 
de eigen interne aanbestedingsrichtlijnen (zoals duurzaamheidsdoelen of social 
return vereisten).

d. Bij een gezamenlijk project beoordelen het waterschap en de gemeente geza-
menlijk de offertes (voor ingenieursdiensten, aannemer, onderzoeken etc.).

5.7 Gezamenlijke projectuitvoering 

Dit onderdeel beschrijft de afspraken voor de uitvoeringsprojecten waarin de gemeente en 
het waterschap onderhoudswerkzaamheden gelijktijdig uitvoeren (werk met werk).

De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Bij gezamenlijke projectuitvoering wordt het toezicht georganiseerd door de 
penvoerder, tenzij anders wordt overeengekomen. 

b. Beide partijen stemmen samen af wie verantwoordelijkheid draagt voor het om-
gevingsmanagement tijdens de uitvoering, ook als de uitvoering van het omge-
vingsmanagement bij de aannemer wordt neergelegd. 

c. De contactpersoon van de penvoerder is het eerste aanspreekpunt voor bewoners.
d. Beide partijen zijn aanwezig op bewonersavonden of andersoortige informatie-

bijeenkomsten.

 
Geerkade (gemeente de Ronde Venen)
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5.8	 Specifieke	projectovereenkomst	

 In dit handboek staan generieke afspraken. Deze afspraken zullen in veel gevallen gecon-
cretiseerd	worden	naar	een	specifieke	projectovereenkomst.	Hierin	wordt	alles	vastgelegd	
wat	van	toepassing	is	op	dat	project.	Bij	een	gezamenlijk	project	wordt	altijd	een	specifieke	
projectovereenkomst	opgesteld.	In	de	Specifieke	Projectovereenkomst	wordt	onder	andere	
geregeld:

 Kostenstructuur en betaalmomenten
 Ontwerp en bestek
 Planning
 Communicatie
 Toezicht, oplevering en onderhoudstermijn

In	een	specifieke	projectovereenkomst	kunnen	ook	afspraken	worden	opgenomen	over	het	
beheer na de voltooiing van de werkzaamheden, bijvoorbeeld om het stuk rijden van verse 
klei	in	de	berm	te	voorkomen.	Ook	kunnen	in	een	specifieke	projectovereenkomst	afspraken	
worden opgenomen over een herinrichting van de openbare ruimte in de nieuwe situatie.

5.9 Oplevering, overdracht en nazorg
 

Onder oplevering wordt verstaan: het opleveren van het werk door de aannemer aan de 
opdrachtgever conform bestek. Bij de oplevering draagt de aannemer het werkgebied weer 
over aan de opdrachtgever. Op dat moment gaat ook een eventuele onderhoudstermijn en/
of garantietermijn van de aannemer in. Ook vindt overdracht plaats tussen de opdrachtge-
ver van het werk en de andere belanghebbende.

De gemeenten en het waterschap spreken af:

a. Als onderdeel van de oplevering verstrekt de initiatiefnemende partij van de 
werkzaamheden	de	revisiegegevens	en	de	milieukundige	certificaten	van	de	ge-
bruikte bouwstoffen en materialen (bv ten behoeve van de wegverharding en de 
eventuele beproevingen van de wegverharding) aan de gemeente c.q. het water-
schap. Beide partijen hebben dit voorafgaand aan de opdracht vastgelegd in een 
programma van eisen.

b. Voorafgaand aan de oplevering vindt nog een vooropname plaats in aanwezig-
heid van beide partijen. 

c. Onder nazorg wordt verstaan werkzaamheden die door de aannemer worden 
uitgevoerd na de oplevering in het kader van geconstateerde gebreken op het 
moment van oplevering, garantiewerkzaamheden of afgesproken beheerswerk-
zaamheden (bijvoorbeeld groenwerkzaamheden). Deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd zoals beschreven in het bestek.

d. Na de oplevering inclusief een eventuele onderhoudstermijn vindt decharge 
plaats van de projectorganisatie. 
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6 Kostenverdeling

Gemeente en waterschap streven naar het gelijktijdig uitvoeren van groot onderhoud en/of re-
constructies, waardoor de totale maatschappelijke kosten lager uitkomen. Bij deze gezamenlijke 
projecten (werk-met-werk) is het overeenkomen van de kostenverdeling een belangrijk maar ook 
tijdrovend aspect. Het is belangrijk omdat het gaat om publiek geld en tijdrovend omdat er geen 
standaard verdeelsleutel is waar beide partijen op kunnen terugvallen. Dit betekent dat er bij ieder 
project opnieuw onderhandeld moet worden. Met dit handboek willen we de tijd die hiervoor nodig 
is beperken. Dit doen we door voor de belangrijkste raakvlakken tussen gemeente en waterschap 
een aantal afspraken te maken over de kostenverdeling. Hierbij is uitgegaan van de gezamenlijke 
uitgangspunten uit hoofdstuk 2. De afspraken zijn uitgesplitst in voorbereidingskosten en uitvoe-
ringskosten.

6.1 Voorbereidingskosten 

Onder voorbereidingskosten verstaan we alle kosten die nodig zijn om te komen tot een 
projectplan	of	definitief	ontwerp	inclusief	bestek.	Hieronder	vallen	ook	de	onderzoekskos-
ten	en	 interne	uren.	Onder	onderzoek	verstaan	we	onder	andere	geotechnisch-,	flora	en	
fauna-onderzoek, niet gesprongen explosieven (NGE), archeologisch onderzoek, samen-
stelling en opbouw wegconstructie etc. 

De gemeenten en het waterschap spreken af:

a. Onderzoeks- en advieskosten worden toegeschreven aan de partij(en) die de 
resultaten nodig heeft/hebben. 

b. Beide partijen nemen de gemaakte uren van de eigen werknemers voor eigen 
rekening.

Een voorbeeld van een nadere kostenverdeling; de kosten die niet direct aan 
één partij te linken zijn worden als volgt verdeeld: het waterschap betaald 
60.000 euro en de gemeente betaald 40.000 euro voor het uitgevoerde werk. 
Dan is de verhouding voor de verdeling van de kosten 60% voor het waterschap 
en 40% voor de gemeente.

6.2 Uitvoeringskosten 

Onder uitvoeringskosten wordt verstaan: de kosten die nodig zijn om het project te kunnen 
realiseren. Hieronder vallen onder andere aannemingskosten, materiaalkosten, leges, toe-
zicht, verzekeringen en oplevering van het werk. 
Het is de intentie van dit handboek om het onderhoudsmoment van de weg en de dijk sa-
men te laten oplopen en daarmee de maatschappelijke kosten in de toekomst te beperken. 



30

Hiertoe is het nuttig dat zowel de weg als de dijk op zo’n manier worden aangelegd dat het 
eerstvolgende groot-onderhoudsmoment samenvalt (zie hoofdstuk 3 & 4). Dit is op dit mo-
ment niet overal het geval en is mogelijk ook in de toekomst niet overal mogelijk of haalbaar. 
Voor die situaties zijn afspraken nodig over de kosten voor het verwijderen en opnieuw 
aanbrengen van een wegverharding ten tijde van een dijkversterking.

Theoretische onderhoudscyclus
Het moment van vervangen van een weg op een dijk is niet alleen afhankelijk van het einde 
van de levensduur van een weg, maar is ook afhankelijk van de levensduur van de dijk. We 
gaan uit van een theoretische cyclus van 30 jaar voor zowel dijkophoging als groot onder-
houd c.q. vervanging van de wegverharding. Een cyclus van 30 jaar is tevens in lijn met de 
wettelijke gedoogplicht (voor een waterschap) voor het onderhouden van wegen (art. 14 
Wegenwet) en de gedoogplicht (voor een gemeente) voor het onderhouden van waterke-
ringen (art. 5.23 Waterwet).

De gemeente en het waterschap spreken af:

a. Bij dijkverbetering draagt het waterschap de kosten voor het ophogen van de 
wegfundering tot onderkant asfalt. Indien de gemeente tegelijkertijd de kwaliteit 
van de wegfundering wil verbeteren (waaronder funderingswapening of asfalt-
wapening)	en	deze	wens	geen	verband	houdt	met	het	ontstane	dijkprofiel	na	
dijkophoging, draagt de gemeente (wegbeheerder) de extra kosten hiervan. 

b. Bij dijkverbetering draagt de gemeente de kosten voor het verwijderen (voor zo-
ver nodig), aanpassen en opnieuw aanbrengen van wegverharding. Dit geldt ook 
voor de meerkosten van het verwijderen, afvoeren en verwerken van verontrei-
nigde verhardingen (bijvoorbeeld teerhoudend asfalt). 

Het besluit Bodemkwaliteit stelt eisen aan het hergebruik van asfalt. De 
teerhoudendheid van asfalt mag maximaal 75mg/kg zijn. Is het hoger dan mag 
het niet hergebruikt worden en moet het dus afgebroken worden. De eigenaar 
van het asfalt is in die situatie verantwoordelijk voor de reinigingskos-
ten voor de wegbeheerder (die eigenaar en ontdoener is in het proces). Dat 
is in de gevallen van dit handboek de gemeente. Dit volgt in het geval van 
wegen die van het waterschap aan gemeenten overgedragen zijn ook uit de 
eigendomsoverdracht: “De overdracht van eigendom van de wegen in het kader 
van de wet herverdeling wegenbeheer was onvoorwaardelijk”.

c. Bij dijkverbetering verstrekt het waterschap aan de gemeente, op basis van een 
onderhoudscyclus van 30 jaar, een compensatie voor de kosten voor het verwij-
deren en opnieuw aanbrengen van de wegverharding. De onderstaande nadeel-
compensatiestaffel is hierop van toepassing (tabel 2). Het in de tabel genoemde 
percentage is van toepassing op de werkelijk gemaakte kosten van de wegver-
harding, gebaseerd op de door de aannemer in rekening gebrachte kosten.

d. Indien een van de partijen wil afwijken van de onderhoudscyclus van 30 jaar en 
de bovenstaande nadeelcompensatiestaffel, stellen de gemeente en het water-
schap een maatschappelijke kosten- en batenanalyse op (zie de voorbeeldbox). 
Op basis hiervan kan een afwijkende onderhoudscyclus worden overeengeko-
men met een bijpassende nadeelcompensatiestaffel.

e. Indien de onderhoudscyclus afwijkt van 30 jaar, wordt hier tijdig over in overleg 
getreden zoals beschreven in hoofdstuk 4. Als hier conform hoofdstuk 4 en de  
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Volledig aantal 
jaren na aanbrengen 

wegverharding5

% vergoeding bij 
onderhouds-

cyclus van 30 jaar

Volledig aantal 
jaren na aanbrengen 

wegverharding

% vergoeding bij onder-
houdscyclus van 30 jaar

0 -5 100 18 48

6 96 19 44

7 92 20 40

8 88 21 36

9 84 22 32

10 80 23 28

11 76 24 24

12 72 25 20

13 68 26 16

14 64 27 12

15 60 28 8

16 56 29 4

17 52 30 0

Nadeelcompensatiestaffel op basis van onderhoudscyclus van 30 jaar

Een voorbeeld: de gemeente heeft de weg aangelegd voor 30 jaar. De 30 jaar 
zijn verstreken, echter het waterschap heeft berekend dat de dijk nog 10 
jaar voldoet. Het einde van de cyclus is een moment om af te stemmen over 
de nieuwe cyclus. Gemeente en Waterschap treden dus in overleg. Wordt de 
dijk eerder opgehoogd of wordt het wegdek minimaal vernieuwd? De partijen 
bespreken voor deze varianten welke de laagste maatschappelijke kosten op-
leveren. Hierbij wordt ook gelet op overlast voor de omgeving. Over de ver-
deling van de kosten wordt dan ook gesproken. Stel de gemeente pleegt groot 
onderhoud aan de weg om zo de 10 jaar tot dijkverbetering vol te maken. Er 
wordt immers niet aan de vooraf besproken cyclus van 30 jaar voldaan.

f. De gemeente ontvangt in de volgende situaties géén compensatie voor het ver-
vangen van de wegverharding zoals bedoeld in afspraak 6.2c:

 - in het geval de gemeente ná het moment van het vaststellen van dit handboek 
groot onderhoud, vervanging of een reconstructie uitvoert aan de wegverharding 
zónder de maatregel tijdig en vooraf met het waterschap af te stemmen, én:

 - het waterschap aantoonbaar de informatievoorziening over keringen en het 
onderhoudsprogramma inzichtelijk heeft gemaakt en daarmee de gemeente de 
kans heeft geboden hier kennis van te nemen.

 

5 Te bepalen naar redelijkheid en billijkheid

 
hiervoor genoemde afspraak (6.2d) over is afgestemd, kan worden afgeweken 
van de compensatie (6.2c) op basis van 30 jaar. Een aangepaste overeengeko-
men onderhoudsfrequentie en een hierop aangepaste nadeelcompensatiestaffel 
worden schriftelijk vastgelegd en bevestigd door beide partijen.
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g. Indien de dimensionering en/of de constructie van een weg moet worden aange-
past als gevolg van dijkverbetering, komen de kosten hiervan voor rekening van 
het waterschap, tenzij dit niet redelijk, doelmatig of wenselijk is in het licht van 
de afspraken bij 3.2 en 3.3.

h. Indien een beschoeiing een functie heeft voor het dijkontwerp (zie paragraaf 
3.5) komen de kosten voor onderhoud en vervanging naar rato van de functie 
voor rekening van het waterschap (bv 50% weg 50% dijk).

i. De uitvoeringskosten worden verrekend per dijkverbeteringsproject op basis van 
de werkelijk gemaakte kosten. De penvoerder zal de werkelijk gemaakte kosten 
inzichtelijk maken door het overleggen van termijnstaten van de eindafrekeningen. 

j. Tijdens de voorbereiding van een dijkverbeteringsproject zal de initiatiefnemer 
de andere partij op de hoogte houden over de meest actuele kostenraming van 
hun aandeel. Direct na de aanbesteding maar voor gunning worden beide partijen 
op de hoogte gebracht van het aanbestedingsresultaat van hun aandeel. Indien 
de aanbesteding hoger uitvalt dan de beschikbare budgetten zullen beide partij-
en zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

k. De vorderingen en vergoedingen kunnen niet worden verrekend met andere vor-
deringen van partijen op elkaar en/of derden.

Ringdijk Watergraafsmeer (gemeente Amsterdam)
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7 Escalatieladder

Dit handboek heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de rol- en taakverdeling tussen ge-
meenten en het waterschap en op welke wijze zij samenwerken en kosten verdelen. Dit handboek 
bevat daartoe generieke afspraken, maar biedt ook ruimte tot maatwerk. 

Het is echter mogelijk dat er een verschil van interpretatie ontstaat over hoe de afspraken moeten 
worden	vertaald	naar	een	specifieke	praktijksituatie	en	een	specifieke	projectovereenkomst.	

Daarnaast kan het voorkomen dat belangen van partijen dusdanig lastig met elkaar zijn te verenigen 
dat bijvoorbeeld assetbeheerders of projectleiders de noodzaak voelen van opschaling van het overleg.

De gemeenten en het waterschap spreken af:

a. Bij een verschil van interpretatie of een strijdig belang gaan assetbeheerders of 
projectleiders eerst op ambtelijk niveau met elkaar om de tafel om het verschil in 
interpretatie of de strijdigheid van het belang toe te lichten en te bespreken.

b. In het geval er desondanks een onenigheid blijft bestaan over de interpretatie en 
juiste toepassing van de afspraken in dit handboek, betrekken zij hun leidingge-
venden en/of interne opdrachtgevers bij het overleg.

c. In het geval er desondanks een onenigheid blijft bestaan over de afspraken in dit 
handboek, stellen beide partijen elkaar daar schriftelijk van op de hoogte. 

d. Indien beide partijen op ambtelijk niveau niet alsnog tot overeenstemming komen, 
schalen beide partijen het vraagstuk op naar de verantwoordelijk bestuurder. 

e. Dit handboek gaat uit van wederzijds begrip en respect en het, mede op basis 
daarvan, voeren van ‘het goede gesprek’ om te komen tot door beide partijen 
gedragen oplossingen. Beide partijen spannen zich hier zoveel mogelijk voor in. 
Beide partijen behouden echter de mogelijkheid om in het uiterste geval een ge-
schil voor te leggen aan een gerechtelijke instantie. Op het moment dat een van 
beide partijen een gerechtelijke procedure start voor een geschil dat inhoudelijk 
raakvlakken heeft met de inhoud van dit handboek, zijn beide partijen per direct 
niet meer gebonden aan het hanteren van de afspraken in dit handboek als ge-
meenschappelijke gedragslijn. De afspraken in dit handboek zijn daarmee, con-
form de bedoeling van de partijen, niet juridisch afdwingbaar.

Ringdijk Watergraafsmeer (gemeente Amsterdam)
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8 Actualiseren en  
wijzigen handboek

Na het vaststellen van het handboek kan het voorkomen dat onderdelen moeten worden geactu-
aliseerd. Bijvoorbeeld wijzigingen in de wetgeving en de regelgeving of andere inzichten in het 
beheer en onderhoud kunnen redenen zijn voor actualiseringen.

Vanwege het streven om het handboek eenduidig te houden, is het nodig dat alle partijen de wij-
zigingen accepteren. De initiatiefnemer van de wijziging(en) dient een voorstel hiertoe vooraf af 
te stemmen via het ambtelijk platform Isariz. Mocht een voorstel tot wijziging leiden tot discussie 
waar de genoemde betrokkenen niet uit komen, dan kan een voorstel tot wijziging worden voorge-
legd aan het BOWA.

Als alle partijen die het handboek hebben vastgesteld (alle betrokken gemeenten en het water-
schap) akkoord zijn, kan de wijziging door Isariz worden verwerkt of voor besluitvorming aan het 
BOWA worden voorgelegd.

‘t Gein (gemeente de Ronde Venen)



35

9 Veelgebruikte 
begrippen

  Aanleghoogte: Hoogte van een object onmiddellijk na het gereedkomen van de werkzaamhe-
den. Beplanting: Bomen, heesters, houtstruik, veld, en tuingewassen, de wortels inbegrepen.

  Beschoeiing: Een beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermt tegen 
afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar bren-
gen.

  Bestek: De omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde 
administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

  Dijkverbeteringsproject: Project om een dijktraject aan de gestelde eisen te laten voldoen 
conform Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014. Het betreft zowel 
projecten waarbij een projectplan conform artikel 5.4 van de Waterwet moet worden opgesteld, 
als groot onderhoudsprojecten waarvoor geen projectplan hoeft worden opgesteld.

  Dijkverbeteringsplan: Projectplan, als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet, voor de recon-
structie van waterkeringen. Na inwerkingtreding omgevingswet wordt dit een projectbesluit. 

  Groot Onderhoud dijken:	Bij	(groot)	onderhoud	of	herstelwerkzaamheden	blijft	het	profiel	dat	
in de legger staat gehandhaafd. Er hoeft dan geen projectplan worden opgesteld, dat is alleen 
nodig voor werkzaamheden aan een waterstaatswerk die wijzigingen tot gevolg hebben in de 
richting, vorm, afmeting of de constructie. 

 Initiatiefnemer: De partij die het project in gang zet.

  Keur: De verordening van het waterschap, met daarin onder meer de verboden en geboden voor 
het inrichten, het gebruik en het onderhoud van waterkeringen, oevers en wateren. Na inwer-
kingtreding van de omgevingswet: de waterschapsverordening. 

  Kleikist: Sleuf aangevuld met waterdichte klei die wordt aangebracht in het dijklichaam aange-
bracht, om ongewenste doorstroom van (boezem)water naar het achterland te minimaliseren.

 Kruin: Het bovenste gedeelte van een dijk.

 Kunstwerk: Een door de mens gemaakt bouwkundig object, zoals een sluis of een brug.

 Legger: In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (ligging, dimen-
sies) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. Dit wordt vastgelegd op legger-
kaarten en tabellen. De legger bepaalt voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur en de 
Waterwet ter plaatse gelden.

  Nutsvoorzieningen: Ondergrondse infrastructuur. Hieronder vallen onder andere, leidingen ten 
behoeve van de riolering, riool/pompgemalen, drainage, signaalkabels, elektriciteitskabels, ka-
bels ten behoeve van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, detectielussen voor 
verkeersregelinstallaties, waterleidingen, schakelkasten, etc.

  Primaire keringen: Keringen die beschermen tegen zeewater, grote binnenmeren of het water 
van de grote rivieren.
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 Regionale keringen: Een regionale of secundaire kering is een kering die beveiliging biedt te-
gen overstroming van het binnenwater. Het zijn aangewezen keringen waar veiligheidsnormen 
voor worden vastgesteld door de provincie.

  Straatmeubilair: Objecten die niet bijdragen aan de primaire functie van de weg. Voorbeelden 
zijn bankjes en prullenbakken. Een ruimtelijk object ter inrichting van de openbare ruimte. Voor-
beelden zijn bankjes, prullenbakken, abri’s, slagboom, brievenbus e.d.

  Steunberm: Naast of tegen de dijk aangebrachte grond om de dijk te ondersteunen.

  Talud: Het hellende vlak van de dijk.

  Verdeelsleutel: De verdeelsleutel is een instrument om kosten te verdelen die niet direct aan 
één partij toe te rekenen zijn. Hiervoor wordt gekeken wat de verhouding van kosten in het 
totale kosten van de uitvoering van het werk zijn. Deze verhouding wordt vervolgens op de on-
derling te verrekenen kosten toegepast. 

  Wegberm: Onverharde of (semi-)verharde strook naast de wegverharding. 

  Wegenlegger: Het document waarin alle openbare wegen zijn opgenomen die buiten de be-
bouwde kom conform de wegenwet liggen. Van deze wegen is minimaal opgenomen de omvang, 
aard van de verharding, de aanwezige kunstwerken, wie het gezag heeft, de onderhoudsplich-
tige is en wat dit omvat. 

 Wegfundering: Laag onder het wegdek ten behoeve van de draagkracht van het wegdek. 

 Wegverharding: Alle verhardingen, op de te verbeteren of te onderhouden dijken, in beheer bij 
de gemeente. Het betreft hierbij in de meeste gevallen wegdekken in de vorm van asfalt of 

 Semi-verharding (of halfverharding): Verharding bestaande uit onsamenhangende materialen 
zoals grind en gebroken puin (steenslag), soms voorzien van een bindmateriaal.

 Werkelijk gemaakte kosten: Werkelijk gemaakte kosten zijn de kosten die door o.a. de aanne-
mer en leveranciers worden gefactureerd. De werkelijk gemaakte kosten zijn dus de offertekos-
ten min het minderwerk en plus het meerwerk. 
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Geerkade (gemeente de Ronde Venen)
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