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Notitie Op weg naar een nieuwe Keur Noorderzijlvest 2018
Toelichting op de Model-keur 2012 van de Unie van Waterschappen

Kennisnemen van
de voorgenomen actualisatie van de Keur Noorderzijlvest uit 2009. De Keur is een algemeen
verbindend voorschrift met regels van het waterschap om waterkeringen, watergangen en de
waterkwaliteit te beschermen. Deze notitie geeft de gelegenheid voor het algemeen bestuur om
gedachten, bedenkingen en visies voor de actualisatie mee te geven aan het dagelijks bestuur.
Inleiding
De reden dat onze Keur wordt geactualiseerd, heeft te maken met een aantal ontwikkelingen. Eén
daarvan is het streven naar verdere deregulering en vereenvoudiging van de regels van het
waterschap, dit levert een bijdrage aan de vermindering van de regeldruk. Een tweede is om een
aantal beleidsmatige onderwerpen die tot nu toe onvoldoende of niet beschreven waren, op te
nemen. De derde achtergrond is de voorbereiding op de voorgenomen inwerkingtreding van de
Omgevingswet per 1 januari 2021. De hoofdlijnen van de actualisatie bestaan daarom uit de
volgende aanpassingen:
a. De actualisering van de Keur wordt gedaan op basis van de meest recente Model-keur van de
Unie van Waterschappen (Model-keur 2012). Met de Model-keur geeft de Unie de
waterschappen een handvat voor uniformering en deregulering zonder afbreuk te doen aan
de autonomie van waterschappen om hun eigen Keur vast te stellen.
b. De Model-keur 2012 is opgesteld vanuit de klassieke ‘nee, tenzij’-benadering. Daar waar dat
voor nu al mogelijk en verantwoord is, worden de teksten voor de nieuwe Keur
Noorderzijlvest omgezet naar de ‘ja, mits’-gedachte. Onder de ‘ja, mits’-gedachte wordt
verstaan dat een handeling in of nabij watergangen en keringen is toegestaan, tenzij daar
expliciet regels voor zijn opgesteld.
c. Een deregulering naar algemene (beleids)regels voor onder het plaatsen van bijvoorbeeld
steigers en vonders langs de waterkant en beregening uit oppervlaktewater alsook
eenmalige activiteiten en eendaagse evenementen op en aan het water.
d. Het opnemen van beleidsonderwerpen op het gebied van ecologie en waterkwaliteit met het
oog op de bevordering van de gewenste ecologische toestand van waterlichamen en op
verbetering van de algemene waterkwaliteit en het visstandsbeheer.
e. Het opnemen van de algemene onderhoudsplicht van oeververdedigingen, bruggen en
duikers in afwachting van het gereedkomen van een Legger voor deze objecten.
f. Aansluiting vinden – voor zover nu mogelijk is – op de uitgangspunten van de Omgevingswet.
Hierdoor is het straks eenvoudiger om de Keur te vertalen naar de dan gevraagde
Waterschapsverordening.

Een meer uitgebreide toelichting op de achtergronden en de strekking van de voorgenomen
actualisatie is opgenomen in de bij deze notitie gevoegde toelichting. Deze notitie gaat verder in op
een aantal van de bovengenoemde punten (zie hiervoor bijlage 1).
Voor een beter begrip van wat er aan regelgeving in de Keur wordt opgenomen, is in bijlage 2 de
opbouw van de Model-keur gegeven met per hoofdstuk een artikelsgewijze inhoudelijke toelichting.
Kernboodschap
Met de actualisatie van de huidige Keur naar een nieuwe Keur, geven wij invulling aan de
kernwaarden ‘transparant’, ‘laagdrempelig’ en ‘maatschappelijk verantwoord’ uit de missie van
waterschap Noorderzijlvest (pag. 9-10 van het Waterbeheerprogramma 2016-2021). Er wordt ingezet
op een verdere deregulering en vereenvoudiging van de Keur met de ‘ja, mits’-benadering al zo veel
mogelijk als insteek. Actualisatie van de huidige Keur draagt bij aan een goede voorbereiding op en
overbrugging naar de voorgenomen invoering van de Omgevingswet in 2021.
Vervolg
De vanuit het algemeen bestuur verkregen input, wordt meegenomen in de verdere ambtelijke
voorbereidingen voor een nieuwe Keur.
De planning is dat het dagelijks bestuur op 4 september de nieuwe Keur Noorderzijlvest in ontwerp
vaststelt. Hierna wordt het ontwerp 6 weken ter inzage gelegd. Afhankelijk van de aard en
hoeveelheid zienswijzen, denken wij de nieuwe Keur op 28 november voor besluitvorming aan u voor
te kunnen leggen. Voor diegene die een zienswijze op de ontwerp-Keur hebben ingediend, is er dan
ook de mogelijkheid om tijdens deze vergadering in te spreken.
Parallel aan de actualisering van de Keur, zijn wij ook gestart met het traject om de Legger voor
kunstwerken op te stellen. Naar verwachting kan deze in de loop van 2019 aan het algemeen bestuur
ter vaststelling worden aangeboden. Ook de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de van de
Omgevingswet per 1 januari 2021 worden getroffen. Binnenkort zullen wij u inhoudelijk informeren
over de gevolgen van deze wet voor het waterschap en hoe het waterschap zich, naast de
actualisering van de Keur, voorbereidt op de invoering van deze wet.

