Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)

Wijziging van de Omgevingsregeling in verband met het vaststellen van
de regels inzake de monitoring van de omgevingswaarden voor de
veiligheid van de primaire waterkeringen en een juridische technische
aanpassing
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl .

1. Wat is de aanleiding?
Voor de beoordeling van de veiligheid van de primaire waterkeringen wordt gewerkt met
landelijke beoordelingsrondes. Die beoordelingen worden gedaan door de beheerders van die
waterkeringen. De huidige beoordelingsronde geschiedt op basis van het instrumentarium dat is
vastgesteld in de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017. Die regeling is gebaseerd op
de Waterwet. In het Bestuursakkoord Water 2011 is afgesproken dat die beoordelingsronde zal
lopen tot het einde van 2022. Daarna start een nieuwe beoordelingsronde op basis van een nieuw
instrumentarium. Het nieuwe instrumentarium zal zijn gebaseerd op de Omgevingswet en vergt
aanpassing van de Omgevingsregeling en de bijlagen bij die regeling. De nieuwe normen zullen
op 1 januari 2023 in gaan.

2. Wie zijn betrokken?
De beheerders van de primaire waterkeringen: de waterschappen en Rijkswaterstaat.

3. Wat is het probleem?
De beoordeling van de veiligheid van de primaire waterkeringen is een cyclisch proces. Dit is ook
vastgelegd in de Waterwet en in de Omgevingswet. In het Bestuursakkoord Water 2011 is
afgesproken dat er in 2023 een nieuw beoordelingsinstrumentarium is voor de volgende
beoordelingsronde. Daarvoor is een wijziging van de Omgevingsregeling nodig.

4. Wat is het doel?
Het vastleggen van de procedures en randvoorwaarden voor het bepalen van de overstromingsof faalkans en de rapportage daarvan in het licht van de omgevingswaarden en de
signaleringsparameters door de beheerders van de waterkeringen. De rapportage wordt aan de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Op basis daarvan kan de minister de Kamers
informeren over de stand van zaken van de veiligheid van de primaire waterkeringen.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het gaat om de bescherming van burgers, bedrijfsleven en de natuur tegen overstromingen van
de primaire waterkeringen. Dit is een algemeen belang dat door de overheid wordt geborgd. Dit
heeft in de Omgevingswet zijn beslag gekregen. Die wet schrijft voor dat bij ministeriële regeling
de regels voor het bepalen van de facto de overstromingskans en faalkans van de primaire
waterkeringen worden vastgesteld.

6. Wat is het beste instrument?
De monitoring van de omgevingswaarden en de wijze waarop dat gebeurt, is een verplichting
voor alle beheerders van de primaire waterkeringen. Het stellen van algemene regels is daarvoor
het geëigende instrument. Op grond van de Omgevingswet moeten -algemene - regels voor de
monitoring worden gesteld.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De beheerders van de waterkeringen hebben dezelfde set normen om te bepalen of hun primaire
waterkeringen aan de omgevingswaarden voldoen. Indien versterkingsmaatregelen nodig zijn,
kunnen zij in aanmerking komen voor subsidie om die maatregelen uit te voeren. De burgers, het
bedrijfsleven en de natuur worden beschermd tegen overstromingsrisico’s.

