Hoogwaterbeschermingsprogramma

Handvaten bij uitwisselen
In sommige gebieden kunnen andere maat
regelen dan dijkverbetering aan de water
veiligheid bijdragen. Denk aan rivier
verruimingsmaatregelen of maatregelen in
ruimtelijke ordening. Dan is er sprake van
uitwisselen. Eventuele besparingen op dijk
verbetering als gevolg van dergelijke maat
regelen kunnen worden aangewend uit
de dijkrekening. De programmadirectie
Hoogwaterbeschermingsprogramma
heeft uitgangspunten voor uitwisselen
opgesteld die door de stuurgroep HWBP
op 2 december 2015 zijn vastgesteld.

De rol van de programmadirectie HWBP
De programmadirectie HWBP zal binnen de afspraken van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen over de bekostiging en inpassing van de nieuwe waterveiligheidsnormen en met de subsidieregeling in de hand een bijdrage
leveren aan het mogelijk maken van uitwisselen tussen ruimtelijke
maatregelen/rivierverruiming en dijkverbetering. Door het delen en

bespreken van deze factsheet met verschillende partijen wordt
relevante informatie onder de aandacht gebracht, vooruitlopend
op de in het Deltaprogramma te ontwikkelen programmatische
aanpak rivierverruiming/ruimtelijke maatregelen.

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten vanuit het HWBP zijn leidend voor
uitwisselen:
I. Handelen conform de wet. De Waterwet dient te worden gewijzigd
om (gedeeltelijke) bekostiging van de ruimtelijke maatregel/
rivierverruiming uit de dijkrekening toe te laten. ‘Dijkversterking’
moet hiervoor in de Waterwet worden opgerekt tot ‘waterstaatkundige maatregelen’. Naar verwachting is dit per 1-1-2017
gereed.
II. Het HWBP-programma bevat alle afgekeurde primaire water
keringen (nu LRT3, 2011)1; bij uitwisselen moet duidelijk zijn met
welke HWBP-project uitgewisseld wordt; alle HWBP-projecten
zijn op urgentie gerangschikt; dit blijft ook van kracht bij
uitwisselen.
III. Voor de financiering van de ruimtelijke maatregel/rivierverruiming
uit de dijkrekening dient de maatregel een oplossing te bieden voor
het hoogte- en/of sterktetekort van een afgekeurde kering binnen
het HWBP, voorzien van een Rijksoordeel. De initiatiefnemer
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Vanaf 2017 zal de scope van het HWBP verder wordt uitgebreid op grond
van de 1e beoordelingsronden (‘4e toetsronde’). Anticiperend zullen hierop
in het programma 2017-2022 13 projecten worden toegevoegd.

van de uitwisselmaatregel dient vervolgens voor de ruimtelijke
maatregel/rivierverruiming aan te geven in welke mate waterstandsdaling (langs de gehele rivier) optreedt. De keringbeheerder
berekent op basis hiervan welk (deel van) de HWBP opgave voor
de kering gereduceerd wordt.
IV. Indien besloten is tot uitwisseling tussen dijkverbetering en de
ruimtelijke maatregel/rivierverruiming kan financiering vanuit
de dijkrekening plaats vinden naar rato van en, in het tempo van
de HWBP programmering en conform de financieringsregeling.
Dit betekent dat het HWBP per projectfase een percentage van
de projectfinanciering vaststelt, gerelateerd aan de besparing op
de dijkverbetering. De ontvangende keringbeheerder betaalt dit
bedrag aan de voor uitwisseling verantwoordelijke partij.
In het algemeen geldt dat indien wordt besloten over uitwisseling
met ruimtelijke maatregelen / rivierverruiming de volgende punten
eveneens van belang zijn:
• De keringbeheerder neemt de uitwisselmaatregel mee in de
randvoorwaarden voor de verkenning om te komen tot een
vastgesteld Voorkeursalternatief (VKA)
• Er moet zicht zijn op een sluitende financiering
• Het moment van betalen is conform de financieringsregeling
• Op korte termijn is een programmatische aanpak nodig voor
ruimtelijke maatregelen/rivierverruiming in relatie tot
dijkverbetering

Programmatische aanpak
De Voorkeurstrategie (VKS) Rivieren van het Deltaprogramma gaat
uit van een krachtig samenspel tussen dijkverbetering en rivier
verruiming. Een programmatische aanpak (doelen, middelen,
organisatie) hiervoor is in ontwikkeling. De uitgangspunten van
het HWBP dragen bij aan deze aanpak.
Via het delen en bespreken van deze factsheet wil het HWBP alle
betrokken partijen een overzicht bieden van de uitgangspunten en
inhoudelijke overwegingen om uitwisselen mogelijk te maken.

Andere relevante informatie
Naast uitwisselen zijn ook inpassing en meekoppelen manieren om
de waterveiligheidsopgave van het programma zo veel mogelijk
met andere ruimtelijke ambities te verbinden, zoals voor natuur en
bouwen. Lees hier meer over in de HWBP factsheet ‘Meekoppelen
en Uitwisselen’ te vinden op de website van het hoogwater
beschermingsprogramma.

Uitwisselen op de korte termijn
De uitgangspunten I tot en met IV vormen het kader voor het
aanwenden van financiële middelen uit de dijkrekening voor uit
wisseling. De aanvragen voor de medefinanciering vanuit het HWBP
voor de MIRT-verkenningen(/onderzoeken) die effect hebben op
de dijkverbeteringsopgave zullen worden beoordeeld in het licht
van deze uitgangspunten. Dit betreft, conform de Kamerbrief van
minister Schultz van Haegen van 13 november 2015, de volgende
projecten:
1. Project Hoogwatergeul Varik-Heesselt
2. Project Rivierklimaatpark IJsselpoort
3. Het project Venlo
4. Project Ravenstein
5. Project Maastricht
De programmadirectie HWBP zal met betrokken partijen het initiatief nemen om tot praktische afspraken te komen omtrent de inzet
van financiering vanuit de dijkrekening conform het bovenstaande.

Dit is een uitgave van de programmadirectie Hoogwaterbescherming.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking van
de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl
December 2015

