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Bevoegdheden 

 

1. De waterbeheerder is bevoegd voor de vergunningverlening en handhaving voor de 

handelingen in het watersysteem zoals nu geregeld onder de Waterwet en de keur 

(reikwijdte: veiligheid, kwantiteit en kwaliteit). 

2. Op wetsniveau worden de activiteiten vastgelegd waarvoor de waterbeheerder bevoegd 

gezag is (‘kan’ bepaling vervangen door een ‘wordt’ bepaling); bij amvb worden deze 

activiteiten nader uitgewerkt. 

3. Het begrip directe lozingen (art. 6.2 Wtw) valt onder het water(kwaliteit)activiteiten (niet 

onder de ‘milieuactiviteiten’). 

4. Via een coördinatieregeling wordt afgestemde en gelijktijdige vergunningverlening geborgd. 

Voor de IPPC-installaties wordt daarbij aangesloten bij de huidige coördinatieregelingen in 

Waterwet/Wabo (‘integratie door coördinatie’).  

5. De vergunningverlenende overheid krijgt de bevoegdheid tot bestuursrechtelijke 

handhaving (‘koppeling’). Dit zal op wetsniveau worden vastgelegd. 

6. Waterbeheerders werken nauw samen met de regionale uitvoeringsdiensten. 

 

Indirecte lozingen 

 

7. Conform de toezegging van de Minister van I&M aan de Eerste Kamer zal de huidige 

bevoegdheidsverdeling bij indirecte lozingen worden geëvalueerd. I&M, Unie, VNG (en IPO) 

voeren in 2013 een gezamenlijke verkenning uit naar de knelpunten in de huidige 

uitvoeringspraktijk. Oplossingen voor de knelpunten vinden hun weg in de Omgevingswet. 

 

Planvorming 

 

8. De afspraken in het Bestuursakkoord Water (BAW) zijn leidend voor de doorvertaling naar 

de Omgevingswet. 

9. Om de doorwerking van Europese verplichtingen (KRW/ROR) te realiseren, blijft het 

provinciale, regionaal waterprogramma noodzakelijk. 

10. Het provinciale, regionaal waterprogramma strekt alleen tot de implementatie van de  

verplichtingen voortvloeiend uit de Europese richtlijnen (KRW/ROR). 

11. De stuurgroep Water zal daarom gevraagd worden om te komen tot een handreiking ter 

bevordering van een optimale aansluiting van het provinciale regionaal waterprogramma 

op het waterbeheerprogramma van het waterschap. 

12. Het Gemeentelijk Rioleringsplan blijft een verplicht plan gedurende de looptijd van het 

BAW. Om dit te borgen zal in het overgangsrecht een regeling worden getroffen die er toe 

strekt dat het GRP tot 2020 verplicht blijft. Dit is het jaar waarin de besparingsdoelen uit 

het Bestuursakkoord Water gerealiseerd moeten zijn. 

 

Waterveiligheidsnormen, watertoets en integraal waterbeheer 

 

13. Vaststelling van de waterveiligheidsnormen is een politiek besluit met grote bestuurlijke 

consequenties. De Omgevingswet regelt de normen op amvb-niveau. De Tweede Kamer 

krijgt via een voorhangprocedure zeggenschap over inhoudelijke wijzigingen van deze 

normen. 

14. UvW en I&M zijn het er over eens dat de wateraspecten zo vroeg mogelijk in het 

planproces van rijk, provincies en gemeenten worden betrokken. Het wetsvoorstel bevat 

daarvoor een generieke bepaling dat bestuursorganen bij de uitoefening van taken en 

bevoegdheden rekening houden met de taken van andere bestuursorganen. In de Memorie 

van Toelichting zal worden aangegeven dat dit in ieder geval strekt tot borging van de 

waterbelangen, zoals op dit moment de watertoets in de praktijk regelt. Tevens wordt een 

bepaling in de Omgevingswet opgenomen om bij amvb in een toets te kunnen voorzien. 

15. In de Memorie van Toelichting zal het belang van integraal waterbeheer worden 

onderschreven en zal het integrale waterbeheer binnen de leefomgeving helder worden 

gepositioneerd. 


