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Samenvatting 

De kustnota geeft het beleid van het hoogheemraadschap van Rijnland 
(kort: Rijnland) voor het beheer van de primaire keringen langs de kust in 
het beheergebied van Rijnland. De kustnota bestaat uit twee delen: een 
beleidsdeel, waarin de visie van Rijnland op het waterkeringenbeheer is 
beschreven (deel I) en de beleidsregels (deel II). In deel II zijn de regels 
voor vergunningverlening beschreven, die Rijnland aanhoudt bij het 
uitvoeren van zijn beheertaak.  
 
In dit deel I beschrijft Rijnland welke keuzes het maakt ten aanzien van: 
 Waarborging van duurzame bescherming van het achterland; 
 Het medegebruik van de primaire waterkeringen (afstemming van het 

waterkeringsbelang met andere gebruiksfuncties zoals natuur, 
recreatie en wonen). 

 
De kustnota sluit aan en borduurt voort op bestaand kustbeleid: het 
behouden van een dynamische en veerkrachtige kust. Daarnaast wil 
Rijnland met zijn nota anticiperen op huidige en verwachte ontwikkelingen 
in het kustgebied en rekening houden met andere functies en 
gebiedsspecifieke waarden.  
 
De kustnota is zowel bedoeld voor intern als voor extern gebruik. 

Kaders 
Het in deze nota opgeschreven beleid houdt rekening met de vigerende 
wet- en regelgeving en beleidskaders. In deze nota wordt in het kader van 
de nieuwe Waterwet gesproken van de watervergunning. Ook wordt 
voortgebouwd op het Waterbeheerplan 4 van Rijnland.  

Wat de toekomst brengt 
Door een te verwachten klimaatverandering, zeespiegelstijging en 
bodemdaling neemt de druk op de schaarse ruimte in het beheergebied 
van Rijnland toe. Om de veranderingen die op ons afkomen het hoofd te 
kunnen bieden, is het belangrijk het kustbeleid zó te voeren dat de kust 
ook in de toekomst de veiligheid van het achterland kan garanderen.  

Hoofddoelstelling 
Rijnland stelt als hoofddoelstelling voor het beheer van zijn kust: 
 
Het op het wettelijke vereiste niveau houden van de waterkerende functie van de 
zeewering: de duinen, het strand en de vooroever, nu en in de toekomst en met 
oog voor andere belangen en gebiedsspecifieke waarden. Dit tegen zo minimaal 
mogelijke onderhoudskosten en beheersinspanningen. 

 
Deze hoofddoelstelling kan vertaald worden in de volgende 
subdoelstellingen: 
1. De Rijnlandse zeewering voldoet uiterlijk in 2015 aan de 

veiligheidsnorm, zoals die is vastgelegd in de Waterwet.  
2. Conform de Waterwet toetst Rijnland de sterkte van de zeewering en 

rapporteert daarover aan de provincie.  
3. Indien de veiligheid nu en in de toekomst gewaarborgd blijft, is er 

ruimte voor medegebruik van de kering. Rijnland zal zelf geen 
initiatieven voor medegebruik ontwikkelen, maar wel meewerken aan 
initiatieven van derden binnen zijn taakstelling. Deze initiatieven zullen 
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worden getoetst aan aspecten als veiligheid, beheer, handhaving van 
de waterkering. 

 

Gebiedsdifferentiatie in duinbeheer 
In 1990 is door het Rijk de Basiskustlijn vastgesteld met als doel de 
structurele achteruitgang van de kust tegen te gaan. Deze kustlijn wordt 
gehandhaafd door middel van zandsuppleties. Door deze suppleties wordt 
voorkomen dat de duinen structureel smaller worden en structurele erosie 
van de kust optreedt.  
 
Doordat de kustlijn gehandhaafd wordt, is ruimte ontstaan voor dynamisch 
duinbeheer. Dit houdt in dat meer ruimte geboden kan worden voor de 
processen die van nature voorkomen in het duingebied, zoals verstuiving, 
aangroei en afslag van de duinvoet en de eerste duinenrij. Dit beheer 
vergroot de natuurlijke dynamiek in de duinen en levert daarmee een 
bijdrage aan het herstel en de vergroting van de veerkracht van de kust. 
Rijnland is in navolging van het landelijke beleid dynamisch duinbeheer 
gaan voeren.  
 
De Rijnlandse kust is niet overal gelijk. Het gebied wordt gekenmerkt door 
natuurgebieden, kustplaatsen, intensief gebruikte stranden en extensieve 
recreatiegebieden. De mate waarin dynamisch duinbeheer kan worden 
doorgevoerd, wordt deels bepaald door de reeds aanwezige functies in het 
gebied en de natuurlijke dynamiek die er plaats vindt. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de bebouwde gebieden en de natuurgebieden.  

Bebouwd gebied 
Daar waar bebouwing tot voor of in de waterkering reikt en zandbanketten 
voor jaarrond- en seizoenspaviljoens aanwezig zijn, is er minder ruimte 
voor een natuurlijk veerkrachtig kustsysteem. Deze situatie doet zich 
vooral voor bij de kustplaatsen. Hier staan de seizoens- en 
jaarrondpaviljoens over het algemeen op zandbanketten of palen.  
 
Gedurende het strandseizoen is er nauwelijks sprake van natuurlijke 
dynamiek. De duinvoet zal zeer beperkt aangroeien of uitstuiven tijdens dit 
seizoen. Tijdens het stormseizoen (1 november t/m 1 februari) is er geen 
bebouwing op het strand toegestaan, uitgezonderd de jaarrond bebouwing 
en de fundering van seizoensbebouwing. Vanwege de aanwezigheid van de 
zandbanketten vindt ook dan weinig dynamiek plaats bij de duinvoet. Het 
zandbanket zou dan eerst moeten wegslaan.  
 
In deze bebouwde gebieden is er voor natuurlijke dynamiek dan ook 
minder ruimte. Hier wordt een beperkt dynamisch duinbeheer gevoerd.  
Verstuiving naar het achterland zal tegen worden gegaan om overlast in de 
kustplaatsen te beperken en de beperkte natuurlijke aangroei (en afslag) 
zullen gevolgd worden. Dit zal tot uitdrukking komen in de regels voor 
bouw- en strandbeleid in deel II van de kustnota. 

Natuurgebieden 
Ter hoogte van de grote duingebieden en extensieve recreatiegebieden is 
meer natuurlijke dynamiek mogelijk. In deze brede onbebouwde 
duingebieden krijgen processen als verstuiving tussen zeereep en duinen, 
afslag en aangroei van de duinvoet de ruimte van Rijnland. Hier wordt dus 
wel een dynamisch duinbeheer gevoerd. Dit komt vooral tot uitdrukking in 
hoofdstuk 5 van deel I. 
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1 Zorg voor de kust 

Bescherming tegen overstromingen is een voorwaarde om veilig te kunnen wonen, 
werken en recreëren. Het hoogheemraadschap van Rijnland is belast met de taak 
om te zorgen voor de waterkeringen. Het veiligheidsniveau waaraan de primaire 
keringen moeten voldoen is vastgelegd in de Waterwet. Rijnland beheert een deel 
van de dijken en duinen van dijkring 14. Deze dijkring beschermt grote delen van 
Zuid-Holland en een deel van Noord-Holland en moet daarom voldoen aan een zeer 
hoge veiligheidsnorm. 
 

 
 
Om de veiligheid tegen overstromingen te bieden heeft Rijnland in zijn keur 
activiteiten, waardoor het waterkerend vermogen van een waterkering afneemt, 
verboden. Het verbod geldt, tenzij onder bepaalde voorwaarden vergunning is 
verleend door het hoogheemraadschap. Als handvatten bij de bevoegdheid tot het 
verlenen van vergunningen op grond van de keur, stelt Rijnland beleid op. Dat 
beleid was tot nu toe vastgelegd in het Waterkeringsbeheerplan 2003-2007 en de 
bijbehorende beleidskaternen. 
 
Dit beleid is nu herzien en verwoord in twee nieuwe nota’s: de onderhavige 
’kustnota’ en een ’nota waterkeringen’. Deze kustnota behelst het beleid en de 
beleidsregels voor het beheer van de waterkeringen langs de kust. De zogenaamde 

AFBEELDING 1.1 RIJNLAND 
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primaire categorie A keringen. De nota waterkeringen beschrijft de beleidslijnen 
voor de overige keringen; dat wil zeggen voor de regionale en de primaire categorie 
C-keringen. 
 
De kustnota is een nadere uitwerking van een deel van het Waterbeheerplan 4. Het 
opstellen van een beheerplan komt voort uit de Waterverordening Rijnland en de 
Waterwet. Bovendien past het opstellen van de kustnota binnen het streven van 
Rijnland om gezien te worden als een waterautoriteit en duurzaam ondernemer te 
zijn conform het Waterbeheerplan 4.  
 
De kustnota sluit aan en borduurt voort op bestaand kustbeleid: het behouden van 
een dynamische en veerkrachtige kust. Daarnaast wil Rijnland met zijn nota 
anticiperen op huidige en verwachte ontwikkelingen in het kustgebied en rekening 
houden met andere functies en gebiedsspecifieke waarden.  
 

1.1 AFBAKENING 

Onder het beheer van een waterkering verstaat Rijnland het geheel van 
activiteiten dat erop gericht is de bestaande kering zijn functies 
toekomstvast te laten vervullen, zoals:  
 De periodieke inspectie van de waterkering en het uitvoeren van het 

daaruit volgende klein onderhoud;  
 Het herstel van (storm)schade; 
 De zesjaarlijkse toetsing en het uitvoeren van het daaruit volgende 

groot onderhoud;  
 Het bij de keur behorend vergunningenbeleid: dit beleid is erop gericht 

om uit veiligheidsoogpunt ongewenste situaties of ontwikkelingen te 
voorkomen. 

 
De kustnota betreft uitsluitend het beheer en beleid ten aanzien van de 
duinen, het strand en de vooroever die in de legger zijn vastgelegd.  
 
Het beleid is opgesteld voor de Planperiode: 2010-2015. 
 
Deze nota vervangt het geldende beleid zoals beschreven in het 
beheersplan waterkeringen 2003-2007 en de daarbij behorende 
beleidskaternen.  
 

1.2 DOEL VAN DE KUSTNOTA 

Door de te verwachten klimaatverandering, zeespiegelstijging en 
bodemdaling neemt de druk op de schaarse ruimte in het beheergebied 
van Rijnland toe. Om de veranderingen die op ons afkomen het hoofd te 
kunnen bieden, is het belangrijk het kustbeleid zó te voeren dat de kust 
ook in de toekomst de veiligheid van het achterland kan garanderen.  
 
Rijnland stelt daarom als hoofddoelstelling voor het beheer van zijn kust: 
 
Het op het wettelijke vereiste niveau houden van de waterkerende functie van de 
zeewering: de duinen, het strand en de vooroever, nu en in de toekomst en met 
oog voor andere belangen en gebiedsspecifieke waarden. Dit tegen zo minimaal 
mogelijke onderhoudskosten en beheersinspanningen. 

 
Met deze hoofddoelstelling wordt het beleid van het rijk gevolgd zoals 
opgesteld in de Derde Kustnota, Nota Ruimte en Beleidslijn voor de Kust. 
Samengevat kent dit beleid de volgende 3 pijlers voor het beheer van de 
Nederlandse kust: 
 Het dynamisch handhaven van de kust,  
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 Waar nodig versterken volgens het principe ‘hard waar het moet, zacht 
waar het kan’ en 

 Rekening houdend met de gebiedsspecifieke waarden en belangen van 
de kust. 

 
Met deze nota beschrijft het hoogheemraadschap welke keuzes zij maakt 
ten aanzien van: 
 Waarborging van duurzame bescherming van het achterland. 
 Het meervoudig ruimtegebruik op en rondom waterkeringen door 

afstemming van het waterkeringsbelang met andere bestaande 
gebruiksfuncties als recreatie, natuur en ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

1.3 VOOR ONS EN VOOR U 

De kustnota heeft vooral een sturende werking: de nota legt met het oog 
op vergunningverlening en handhaving eenduidig vast wat wanneer wel en 
niet mag en vooral waarom. Daarbij geeft de nota aan hoe het 
hoogheemraadschap het waterkeringsbelang afweegt tegen andere 
belangen en hoe zij de veiligheid van het achterland wil waarborgen. 
 
Hierdoor biedt de kustnota aan rijk, provincies, gemeenten, particulieren 
en ontwikkelende partijen inzicht in het beleid van het hoogheemraadschap 
en de voorwaarden voor vergunningverlening.  
 

1.4 TOTSTANDKOMING NOTA EN VASTSTELLINGSPROCEDURE 

Rijnland hecht veel belang aan goede afstemming van zijn beleid met de 
omgeving. Daarom zijn tijdens het opstellen van deze nota externe partijen 
meerdere malen gevraagd mee te denken over het nieuwe beleid en de 
conceptnota’s te toetsen. In zogenaamde ‘versnellingssessies’ is het door 
Rijnland voorbereide beleid ter toetsing voorgelegd aan verschillende 
partijen uit de beleidsomgeving: rijkswaterstaat, provincies, 
buurwaterschappen, gemeenten, strandexploitanten en natuurbeheerders.  
 
Middels een internetenquête zijn de kustgemeenten bovendien benaderd 
met het verzoek om hun specifieke bevindingen over kustbeleid in te 
brengen. Daarnaast hebben interviews en gesprekken in de duinen 
plaatsgevonden tussen bestuurders, strandexploitanten en 
natuurbeheerders.  
 
De vaststelling van de kustnota geschiedt, op grond van artikel 3.2, lid 2 
van de Waterverordening Rijnland, met toepassing van de in afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geregelde openbare 
voorbereidingsprocedure. De totale ontwerpnota (deel I: Visie en 
doelstellingen èn deel II: Beleidsregels) is door het college van dijkgraaf en 
hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld. Na 
vaststelling van de ontwerpnota is deze gedurende zes weken ter inzage 
gelegd. Op basis van de inspraakreacties is de nota waar nodig aangepast.  
 
Het eerste deel, Deel I: Visie en doelstellingen, is vervolgens vastgesteld 
door de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland   
en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
 
Het tweede deel, Deel II: Beleidsregels, is vastgesteld door het college van 
dijkgraaf en hoogheemraden en vervolgens ter kennisneming aangeboden 
aan de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland. 
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1.5 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN WATERKERINGSBEHEERPLAN 

Bij het opstellen van het beleid, zoals beschreven in deze nota, is het oude 
waterkeringsbeheerplan 2003-2007 het eerste uitgangspunt geweest.  
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het waterkeringsbeheerplan 
zijn: 

Gebiedsdifferentiatie 
Voor het bouw-, strand- en natuurbeleid is onderscheid gemaakt in 
gebieden waar veel dynamiek mogelijk is, zoals gedeelten van de 
natura2000-gebieden en gebieden waar dit niet zo is: de kustplaatsen en 
intensieve recreatiegebieden. 

Bouwbeleid  
In het bouwbeleid werd veel gebruik gemaakt van de begrippen ja-mits en 
nee-tenzij. Deze begrippen wekten veel verwarring op. In de kustnota is 
daarom afgestapt van dit onderscheid en helderder beschreven onder 
welke voorwaarden er wel en niet gebouwd mag worden.  

Strandbeleid  
Om ruimte te geven aan strandexploitatie en toch mee te kunnen 
bewegen met de dynamiek van de kust zal elke zes jaar (voorheen vijf 
jaar) de meest wenselijke locatie van de bebouwing ten opzichte van het 
duin herijkt worden. Er wordt aan exploitanten ruimte geboden om een 
langere periode te hanteren.  
 
Er is nieuw beleid geformuleerd onder welke voorwaarden strandbebouwing 
op palen mag staan en onder welke voorwaarden de fundering van 
seizoensbebouwing jaarrond op het strand aanwezig mag blijven. 
Daarnaast is een aantal beleidsregels voor het strand geconcretiseerd en 
verduidelijkt.  

Natuurbeleid 
Rijnland werkt binnen zijn beheertaak constructief mee aan plannen van 
natuurbeheerders om de dynamiek in de duinen te vergroten, maar neemt 
zelf op dit vlak geen initiatief.  

Recreatief medegebruik 
Er is meer ruimte voor medegebruik van de kering. Bijvoorbeeld meer 
mogelijkheden voor fiets- en wandelpaden in de duinen binnen de 
bebouwingscontouren. Buiten de bebouwingscontouren zal onderzocht 
worden welke mogelijkheden er zijn voor inloop in de kernzone. Dit 
onderzoek zal in overleg met de natuurbeheerders worden uitgevoerd. 

Algemene regels 
Naast de beleidsregels zijn algemene regels opgenomen in deel II van de 
kustnota. Algemene regels zijn bedoeld om het voor de initiatiefnemer 
(burger of gemeente) eenvoudiger te maken: als aan de voorwaarden zoals 
gesteld in de algemene regels wordt voldaan mag de initiatiefnemer, na 
melding, direct aan de slag zonder dat een vergunning van Rijnland vereist 
is. De werkzaamheden moeten uiterlijk twee weken voor aanvang worden 
gemeld bij Rijnland. 

Overige veranderingen 
Daarnaast zijn recente ontwikkelingen zoals de invoering van de 
Waterwet, de AMvB Ruimte, het Nationaal Waterplan en de Keur 2009 
vertaald naar nieuw beleid en beleidsregels.  
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1.6 RELATIE MET WATERBEHEERPLAN 4, KEUR, LEGGER EN 
BEHEERREGISTER  

Waterbeheerplan 4 
Het waterbeheerplan 4 (WBP 4) beschrijft op hoofdlijnen de strategie, het 
beleid en de uit te voeren maatregelen in de planperiode 2010-2015 voor 
het door Rijnland beheerde watersysteem, waartoe ook de kust en andere 
waterkeringen behoren.  
 
Conform de doelstelling in het Waterbeheerplan 4, wordt het beleid voor de 
kust verder uitgewerkt in de voorliggende kustnota, deel I: Visie en 
Doelstellingen.  
 
De uitvoeringsagenda en maatregelen die betrekking hebben op de kust, 
zijn onderdeel van het Waterbeheerplan 4 en daarmee niet opgenomen in 
deze nota. 
 

Keur, legger en beheerregister 
Het beleid in deze nota heeft betrekking op het gebied dat in de keur is 
aangemerkt als waterkering. De afmeting en locatie van dit keurgebied zijn 
vastgelegd in de legger voor de primaire keringen (vanaf hier legger 
genoemd).  
 
Het keurgebied bestaat uit een kernzone, beschermingszone en 
buitenbeschermingszone.  
 
De drie onderscheiden zones bieden het hoogheemraadschap de 
mogelijkheid om in zijn beleid een differentiatie aan te brengen. Zo is in de 
kernzone en beschermingszone bijvoorbeeld een strikter bouwbeleid van 
kracht dan in de buitenbeschermingszone.  
 Kernzone: de zone die de minimale vereiste veiligheid moet bieden; 
 Beschermingszone: de zone die een ruimtereservering aangeeft 

behorende bij een mogelijke zeespiegelstijging over 200 jaar; 
 Buitenbeschermingszone: de zone waarin geen activiteiten mogen 

plaatsvinden die de stabiliteit van de waterkering kunnen aantasten. 
 
In de legger is de geografische ligging van deze zones vastgelegd. Ook 
wordt in de legger aangegeven wie verantwoordelijk is voor het klein en 
groot onderhoud.  
 
Langs de kust zijn de zones aan de hand van door het rijk vastgestelde 
rekenmethodieken bepaald. De kernzone wordt aan de zeezijde begrensd 
door de duinvoet (op NAP + 3 meter). De breedte wordt bepaald door de 
verwachte afslag bij maatgevende omstandigheden en een minimaal 
benodigd zandvolume dat na een maatgevende storm nog aanwezig moet 
zijn om overstroming te voorkomen, het grensprofiel.  
 
De beschermingszone aan de zeezijde is de afstand waarover het 
afgeslagen zand zich tijdens een maatgevende storm verspreidt. Aan de 
landzijde is het de strook die gereserveerd is om ook op de lange termijn 
(200 jaar) de benodigde veiligheid te kunnen bieden.  
 
In afbeelding 1.1 zijn deze zones schematisch weergegeven. 
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In de kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone zijn op 
basis van de keur alle activiteiten verboden die mogelijk schade kunnen 
aanbrengen aan de waterkering.  
 
Wanneer een belanghebbende in een van zones toch een werk wil 
uitvoeren, dan kan hij hiervoor een vergunning aanvragen. De 
vergunningaanvraag wordt getoetst aan de keur en beleidsregels (de 
beleidsregels zijn verwoord in  deel II van deze nota). In de beleidsregels is 
beschreven in welke gevallen er onder welke voorwaarden vergunning kan 
worden verleend. 
 

1.7 LEESWIJZER 

De kustnota bestaat uit twee delen:  
1. een beleidsdeel, waarin de visie van Rijnland op het kustbeleid is 

beschreven en  
2. de beleidsregels, waarin de regels zijn beschreven die Rijnland 

hanteert in het kader van zijn bevoegdheid tot het verlenen van een 
vergunning. 

 
Hoofdstuk 2 gaat in op de visie en de hoofdlijnen van het beleid van 
Rijnland. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de kust van 
Rijnland. Het vierde hoofdstuk beschrijft de organisatie van het beheer. In 
hoofdstuk 5 wordt het bestaande beleidskader geschetst en in hoofdstuk 6 
wordt ingegaan op de interne en externe ontwikkelingen.  

AFBEELDING 1.1 
OVERZICHT LEGGERZONES 
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2 Visie en doelstellingen 
kustbeheer 

Rijnland heeft een nieuwe visie opgesteld voor zijn waterkeringenbeleid. In dit 
hoofdstuk wordt vanuit de hoofddoelstelling de visie op verschillende onderdelen 
van beleid en beheer gegeven en vertaald naar concrete doelstellingen.  
 

2.1 VEILIG EN TOEKOMSTVAST 

Rijnland heeft als hoofddoelstelling voor het beheer van zijn kust: 
 
Het op het wettelijke vereiste niveau houden van de waterkerende functie van de 
zeewering: de duinen, het strand en de vooroever, nu en in de toekomst en met 
oog voor andere belangen en gebiedsspecifieke waarden. Dit tegen zo minimaal 
mogelijke onderhoudskosten en beheerinspanningen. 

 
Deze hoofddoelstelling kan vertaald worden in de volgende 
subdoelstellingen: 
1. De Rijnlandse zeewering voldoet uiterlijk in 2015 aan de 

veiligheidsnorm, zoals die is vastgelegd in de Waterwet.  
2. Conform de Waterwet toetst Rijnland de sterkte van de zeewering en 

rapporteert daarover aan de provincie.  
3. Indien de veiligheid nu en in de toekomst gewaarborgd blijft, is er 

ruimte voor medegebruik van de kering. Rijnland zal zelf geen 
initiatieven voor medegebruik ontwikkelen, maar wel meewerken aan 
initiatieven van derden binnen zijn taakstelling. Deze initiatieven zullen 
worden getoetst aan aspecten als veiligheid, beheer, handhaving van de 
waterkering. 

 
In de Waterwet is het wettelijk vereiste veiligheidsniveau vastgelegd. Deze 
wordt elke 6 jaar vertaald naar een maatgevende hoogwaterstand met 
bijbehorende golf en dergelijke, waarbij de waterkering nog veiligheid moet 
bieden. Voor dijkring 14 geldt dat deze waterstand een gemiddelde 
overschrijdingskans heeft van 1/10.000e per jaar.  

Toekomstvast: robuust en adaptief 
Voor Rijnland is het van belang om het beheer van zijn primaire keringen 
‘toekomstvast’ te maken en te houden. Daarbij zijn robuuste keringen en 
adaptief beleid invullingen van toekomstvast. 

Robuustheid 
Robuustheid zal vooral een grote rol spelen bij opstellen van 
verbeterplannen.  
Goed robuust ontwerpen betekent: in het ontwerp rekening houden met 
toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden, zodat er een ontwerp 
ontstaat dat: 
 tijdens de planperiode blijft functioneren zonder ingrijpende en 

kostbare aanpassingen, en  
 uitbreidbaar is, indien dat economisch verantwoord is.  
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DOELSTELLING 
Rijnland zal bij verbetering van zijn zeewering robuuste maatregelen treffen. 
Indien van toepassing is Rijnland bereid om mee te denken over innovatieve 
oplossingen.  

 

Adaptief: ruimtereservering 
Vanuit het oogpunt van de te verwachten klimaatverandering zal de kust in 
de toekomst grotere belastingen op moeten kunnen vangen. Hiervoor is 
een breder deel van de duinen nodig om als waterkering te dienen. Bij het 
bepalen van de ruimte die hiervoor moet worden gereserveerd, gaat 
Rijnland uit van een periode van 200 jaar en een maximum 
klimaatscenario conform de Leidraad Zandige Kust.  
 

DOELSTELLING  
Rijnland zal zijn legger langs de kust gaan actualiseren door een 
beschermingszone te bepalen op basis van het maximale klimaatscenario uit de 
Leidraad Zandige Kust met een doorkijk naar de situatie over 200 jaar. Vervolgens 
streeft zij ernaar om deze geactualiseerde beschermingszone planologisch vast te 
laten leggen in bestemmingsplannen van gemeenten (conform de Provinciale 
verordening Ruimte en de AmvB Ruimte).  

 

Veiligheid buitendijks gebied 
Rijnland is niet verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van 
het buitendijkse gebied: de gebieden die in of zeewaarts liggen van de 
waterkering. Het advies van de commissie Poelmann om het huidige 
veiligheidsniveau minimaal te waarborgen is door de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat overgenomen. Om het veiligheidsniveau in stand te 
kunnen houden, zullen in de toekomst maatregelen genomen moeten 
worden. Het advies van de Commissie Poelmann wordt uitgewerkt door de 
werkgroep ’13 kustplaatsen’.  
Ook binnen de provincie Zuid-Holland wordt aan dit thema gewerkt. Zij 
heeft voorlopige normen en een risicoanalyse voor buitendijks gebied 
vastgesteld. Besloten is om hiermee een proefjaar in te gaan (2010). Aan 
de hand van de bevindingen die in dit proefjaar worden opgedaan zal een 
definitief beleid worden vastgesteld. Daarnaast is binnen de Unie van 
Waterschappen een bestuurlijke commissie ingesteld om een visie te gaan 
vormen op dit onderwerp. Bovenstaande ontwikkelingen resulteren in de 
volgende doelstelling. 
 

DOELSTELLING 
Rijnland zal er voor zorgen dat eventuele maatregelen die volgen uit het advies 
van de commissie Poelmann, de uitkomsten van het “proefjaar” van de provincie 
Zuid-Holland en de visie van de bestuurlijke commissie van de Unie van 
Waterschappen te zijner tijd worden ingepast in de kustnota. 

 

Recreatief medegebruik 
Een van de hoofddoelstellingen is dat indien de veiligheid nu en in de 
toekomst gewaarborgd blijft, er ruimte is voor medegebruik van de kering.  
 
Rijnland zal zelf geen initiatieven voor medegebruik ontwikkelen, maar wel 
meewerken aan initiatieven van derden. Deze initiatieven worden getoetst 
op de gevolgen voor de veiligheid en het beheer en onderhoud van de 
waterkering. Hierbij geldt dat medegebruik niet mag leiden tot substantieel 
extra onderhoud voor Rijnland of beperking van de dynamiek. 
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De mogelijkheden voor medegebruik zijn niet in alle gebieden hetzelfde. In 
de kustplaatsen zal een pad over c.q. in de duinen mogelijk zijn als de 
natuurlijke omstandigheden zich daartoe lenen. Dat wil zeggen dat de 
aanleg geen aanpassing van de aanwezige duinen vraagt en andere 
belangen niet worden geschaad. 
 
Buiten de kustplaatsen, waar de dynamiek van de duinen vaak groter is 
dan in de kustplaatsen, is een pad of nieuwe verharding alleen mogelijk als 
de natuurlijke ontwikkeling van het duin gevolgd wordt. De inrichting van 
het pad qua “verharding” en afrastering zal daarop moeten worden 
aangepast. 
 
Een andere vorm van recreatief medegebruik is het weghalen van 
afrasteringen, zodat ook delen van de kernzone gebruikt kunnen worden 
om te recreëren. Dit zal alleen kunnen in gebieden waar extensieve 
recreatie plaatsvindt, omdat bij drukbezochte gebieden de schade aan het 
duin en helmbeplanting te groot wordt.  
 
Om ervaring op te doen met de gevolgen van inloop van personen in de 
kernzone, wil Rijnland een proef uitvoeren met het weglaten van de 
afrastering. Dit in overleg met de betreffende natuurbeheerder. Overigens 
vraagt dat wel om het invullen van een aantal voorwaarden op het gebied 
van beheer en onderhoud. De verdere uitwerking van deze proef is op de 
onderzoeksagenda geplaatst. 

DOELSTELLING 
Rijnland wil op basis van een proef beleid opstellen voor recreatief medegebruik.  

 

Ecologisch beheer en onderhoud 
Rijnland voert zoveel mogelijk op ecologische verantwoorde wijze 
onderhoud uit. Dit betekent dat voor het onderhoud milieuvriendelijke 
methodieken en materialen worden toegepast, b.v. geen 
bestrijdingsmiddelen, geen gecreosoteerd hout en duurzame materialen. 
De flora- en faunawetgeving wordt in acht genomen. 
 
In het kader van natura 2000 moeten beheerplannen worden opgesteld. 
Rijnland sluit aan bij het opstellen van deze plannen om deze plannen 
vervolgens zo goed mogelijk te vertalen in het Rijnlandse beheer en 
onderhoud. 
   

DOELSTELLING 
Rijnland voert zoveel mogelijk op ecologisch verantwoorde wijze onderhoud uit. 
Verder worden de beheerplannen die worden opgesteld in het kader van de Natura 
2000 wetgeving waar mogelijk vertaald in het Rijnlandse beheer en onderhoud. 

 

2.2 GEBIEDSDIFFERENTIATIE IN DYNAMISCH DUINBEHEER 

Gebiedsdifferentiatie in duinbeheer 
In 1990 is door het Rijk de Basiskustlijn vastgesteld met als doel de 
structurele achteruitgang van de kust tegen te gaan. Deze kustlijn wordt 
gehandhaafd door middel van zandsuppleties. Door deze suppleties wordt 
voorkomen dat de duinen structureel smaller worden en structurele erosie 
van de kust optreedt. Doordat de kustlijn gehandhaafd wordt, is ruimte 
ontstaan voor dynamisch duinbeheer. Dit houdt in dat meer ruimte 
geboden kan worden voor de processen die van nature voorkomen in het 
duingebied, zoals verstuiving, aangroei en afslag van de duinvoet en de 
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eerste duinenrij. Dit beheer vergroot de natuurlijke dynamiek in de duinen 
en levert daarmee een bijdrage aan het herstel en de vergroting van de 
veerkracht van de kust. Rijnland is in navolging van het landelijke beleid 
dynamisch duinbeheer gaan voeren.  
 
De Rijnlandse kust is niet overal gelijk. Het gebied wordt gekenmerkt door 
natuurgebieden, kustplaatsen, intensief gebruikte stranden en extensieve 
recreatiegebieden. De mate waarin dynamisch duinbeheer kan worden 
doorgevoerd, wordt deels bepaald door de reeds aanwezige functies in het 
gebied en de natuurlijke dynamiek die er plaats vindt. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de bebouwde gebieden en de natuurgebieden.  

Bebouwd gebied 
Daar waar bebouwing tot voor of in de waterkering reikt en zandbanketten 
voor jaarrond- en seizoenspaviljoens aanwezig zijn, is er minder ruimte 
voor een natuurlijk veerkrachtig kustsysteem. Deze situatie doet zich 
vooral voor bij de kustplaatsen. Hier staan de seizoens- en 
jaarrondpaviljoens over het algemeen op zandbanketten of palen.  
 
Gedurende het strandseizoen is er nauwelijks sprake van natuurlijke 
dynamiek. De duinvoet zal zeer beperkt aangroeien of uitstuiven tijdens dit 
seizoen. Tijdens het stormseizoen (1 november t/m 1 februari) staan er 
geen paviljoens op het strand, uitgezonderd de jaarrond paviljoens.  
 
Vanwege de aanwezigheid van de zandbanketten vindt ook dan weinig 
dynamiek plaats bij de duinvoet. Het zandbanket zou dan eerst moeten 
wegslaan.  
In deze bebouwde gebieden is er voor natuurlijke dynamiek dan ook 
minder ruimte. Hier wordt een beperkt dynamisch duinbeheer gevoerd.  
 
Verstuiving naar het achterland zal tegen worden gegaan om overlast in de 
kustplaatsen te beperken en de beperkte natuurlijke aangroei (en afslag) 
zullen gevolgd worden. Dit zal tot uitdrukking komen in de regels voor 
bouw- en strandbeleid in deel II van de kustnota. 

Natuurgebieden 
Ter hoogte van de grote duingebieden en extensieve recreatiegebieden is 
meer natuurlijke dynamiek mogelijk. In deze brede onbebouwde 
duingebieden krijgen processen als verstuiving tussen zeereep en duinen, 
afslag en aangroei van de duinvoet de ruimte van Rijnland. Hier wordt dus 
wel een dynamisch duinbeheer gevoerd, zie de kaarten in bijlage 3. Dit 
beleid komt vooral tot uitdrukking in hoofdstuk 5 van deel I. 

DOELSTELLING 
De mate waarin natuurlijke dynamiek de ruimte wordt gegeven, wordt 
gedifferentieerd naar bebouwd gebied (kustplaatsen, intensieve 
recreatiegebieden) en natuurgebieden (extensieve recreatie- en brede 
duingebieden). Voor beide gebieden geldt dat de natuurlijke aangroei en afslag 
zoveel mogelijk gevolgd wordt. 

 

2.3 BOUWBELEID 

Niet-waterkerende constructies in, op of nabij een waterkering vormen een 
potentieel gevaar voor de primaire functie van de waterkering. Niet alleen 
kan bebouwing het waterkerend vermogen van een dijk of een duin 
negatief beïnvloeden, ook kan het noodzakelijke toekomstige versterkingen 
in de weg staan.  
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Het bouwbeleid borduurt voort op het beleid uit de “Derde Kustnota”, de 
“AMvB Ruimte” en de “Provinciale Verordening Ruimte” op het voorkomen 
van uitbreiding van bebouwing langs de kust door: 
 De bebouwingscontouren die onder regie van de provincie rondom 

kustplaatsen zijn vastgesteld te volgen; 
 Binnen deze bebouwingscontouren een minder restrictief beleid te 

laten gelden: nieuwbouw is toegestaan mits de bebouwing geen 
belemmering vormt voor het instandhouden van de zeewering; 

 Buiten de bebouwingscontouren (strand en duin) een restrictief beleid 
te hanteren: nieuwe bebouwing is niet toegestaan tenzij het een 
zwaarwegend maatschappelijk belang betreft en de activiteit 
redelijkerwijs niet elders of op een andere wijze kan plaatsvinden.  

 

2.4 STRANDBELEID 

Meegroeien met de duinvoet 
Verreweg de meeste seizoens- en jaarrondbebouwing liggen ter hoogte van 
de bebouwingscontouren of daaraan grenzende gebieden. Een klein aantal 
ligt ter hoogte van de natuurgebieden. Bij strandbebouwing is meestal 
sprake van weinig natuurlijke dynamiek van de duinvoet, vanwege de 
aanwezigheid van zandbanketten voor de duinvoet. Er vindt slechts 
beperkte groei en afslag plaats. Vooral ter hoogte van de kustplaatsen ligt 
de bebouwing hierdoor jaar in jaar uit nagenoeg op dezelfde plek.  
 
Rijnland wil ruimte geven aan deze beperkte mate van natuurlijke groei en 
afslag, zonder dat de economische schade en het ongemak voor 
exploitanten te groot zal zijn. Doelstelling is immers ook om medegebruik 
van de waterkering mogelijk te maken, mits de veiligheid gewaarborgd 
blijft. Gezien de beperkte dynamiek die plaats vindt zal daarom de positie 
van de bebouwing om de 6 jaar herijkt worden. Dit betekent maatwerk per 
kustplaats.  

DOELSTELLING 
De locatie van de seizoens- en jaarrondbebouwing zullen elke 6 jaar herijkt 
worden op basis van (nieuwe) inzichten in de kustontwikkeling. Deze periode loopt 
gelijk met de periodieke toetsing op veiligheid. 

 

Seizoensbebouwing 
Seizoensbebouwing is conform artikel 4.4. van de Keur op het strand alleen 
toegestaan in de periode tussen 1 februari en 1 november van datzelfde 
jaar. Het strand is het gebied tussen de afrastering van de duinvoet en de 
laagwaterlijn.  
De locatie van de afrastering wordt door het hoogheemraadschap minimaal 
elke 6 jaar aangepast aan de natuurlijke ontwikkeling van de duinvoet om 
mee te kunnen groeien met de kust als gevolg van zeespiegelstijging. Dit 
wordt gebaseerd op prognoses / trendberekeningen en uitgevoerd door 
Rijnland. In overleg met alle betrokken partijen kan deze periode 
aangepast worden en daarmee de locatie van de afrastering. Als 
uitgangspunt geldt, dat de afrastering minimaal op 3 meter uit de duinvoet 
staat. Houders van seizoensbebouwing worden een jaar voor verplaatsing 
van de afrastering hiervan op de hoogte gesteld.  
 
De (paal)fundering van seizoensbebouwing mag jaarrond op het strand 
achterblijven, mits aan een aantal algemene regels is voldaan. Deze 
algemene regels staan vermeld in deel II van de kustnota.  
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Rijnland voert in principe voor 1 februari het regulier onderhoud uit op de 
locaties waar exploitatie plaatsvindt. Stormschade wordt echter pas na 1 
april hersteld. Op locaties waar stormschade ontstaan is of in de periode 
van 1 februari tot 1 april optreedt, kan het voorkomen dat de bebouwing 
op aanwijzing van Rijnland afgebroken moet worden of later op kan 
bouwen om Rijnland de benodigde werkzaamheden te kunnen laten 
uitvoeren.  
Het herstel van eventuele schade aan de bebouwing, is voor rekening van 
de eigenaar. De eigenaar van de bebouwing kan geen aanspraak maken op 
extra bescherming en/of suppletie door het hoogheemraadschap. 
 

Jaarrond bebouwing 
In de periode 2002-2007 is in de gemeente Zandvoort een pilot uitgevoerd 
voor een jaarrondpaviljoen op het strand. Uit de evaluatie is gebleken dat 
jaarrond bebouwing weinig of geen negatieve effecten hoeft te hebben op 
de waterkering, mits de locatie en de constructie van de bebouwing aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven deel 
II van deze nota, de beleidsregels. Jaarrond bebouwing moet, in 
tegenstelling tot de seizoensbebouwing, een vergunning aanvragen bij 
Rijnland.  
 
Bebouwing die geen vergunning heeft om jaarrond op het strand te 
verblijven, wordt gezien als seizoensbebouwing en moet van 1 november 
tot 1 februari van het strand zijn. 

DOELSTELLING 
Alle bebouwing die zich tussen 1 november en 1 februari van het daaropvolgende 
jaar op het strand bevindt, wordt beschouwd als jaarrond bebouwing. Deze 
bebouwing moet een vergunning hebben van Rijnland en voldoen aan de 
voorwaarden die gesteld worden aan jaarrond bebouwing. 

  

2.5 NATUUR 

Grote delen van de zeewering bestaan uit (beschermde) natuurgebieden. 
Om een robuuste en veerkrachtige duinwaterkering te behouden voert 
Rijnland een dynamisch duinbeheer in deze brede duingebieden. Dit 
vertaalt zich in het toelaten van de aanwezige natuurlijke dynamiek in de 
zeereep en de eerste duinenrij, het waar mogelijk niet herstellen van 
stormschade en het terughoudend te zijn met helmbeplanting. De 
veiligheid van het achterland moet te allen tijde gewaarborgd blijven en 
ook in geval de veiligheid van recreanten in gevaar komt vanwege 
bijvoorbeeld steile randen, zal stormschade hersteld worden. Voor het 
beheer worden zoveel mogelijk gebiedseigen en natuurlijke materialen 
gebruikt. 
 
Natuurbeheer is geen taak van Rijnland. Wel heeft Rijnland een 
faciliterende rol en vindt ze behoud en ontwikkeling van ecologische 
waarden in de zeewering belangrijk. Daarom streeft ze naar zoveel 
mogelijk afstemming met de beheerders van de waardevolle en 
beschermde duingebieden, mits de veiligheid niet in het geding komt.  

DOELSTELLING 
Bij de herziening van de legger in 2010/2011 wordt de mogelijkheid onderzocht in 
brede onbebouwde duingebieden de waterkering breder te definiëren, zodat in 
deze gebieden duurzame veiligheid kan worden gecombineerd met natuurlijke 
dynamiek. Rijnland werkt constructief mee aan plannen van natuurbeheerders om 
de dynamiek in de duinen te vergroten. Maar neemt zelf geen initiatief.  
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Concreet betekent dit dat de kosten voor aanleg van de voorgenomen 
activiteit van de initiatiefnemer en de bijbehorende procedures voor de 
initiatiefnemer zijn. De personele inzet van Rijnland wordt niet in rekening 
gebracht als het binnen de taakstelling van Rijnland past. Mogelijke 
uitbesteding wel. Berekeningen voor de veiligheid zullen door Rijnland 
worden gefaciliteerd.  
 
Vooraf moet het plan aan Rijnland worden voorgelegd waarin de 
uitgangspunten en doelstellingen staan verwoord, zodat Rijnland het kan 
toetsen aan haar beleid en eventueel benodigde vergunningen. Deze 
doelstellingen moeten vervolgens worden geëvalueerd door de 
natuurbeheerder om in een volgende fase nieuwe initiatieven beter te 
kunnen beoordelen op hun haalbaarheid. Daarnaast moeten vooraf 
afspraken tussen Rijnland en de natuurbeheerder worden vastgelegd over 
het te voeren beheer en onderhoud. 
 
Kleinschalige ingrepen in de kern- of beschermingszone die passen binnen 
de nieuwe vast te stellen leggergrenzen, kunnen middels een ontheffing 
toegestaan worden. Voor grootschalige ingrepen waarvoor een 
leggerwijziging noodzakelijk is, geldt dat deze moeten worden ingepast in 
de planning van Rijnland. Eventuele ingrepen worden in samenwerking met 
Rijnland uitgevoerd en zullen afspraken worden gemaakt over het 
onderhoud en de kosten. 
 
De locaties waar Rijnland mogelijkheden ziet voor deze activiteiten zijn 
aangegeven in bijlage 3.  
 
In de kaarten is een onderscheid gemaakt tussen gebieden waar 
verstuiving kan worden toegestaan (rode markering), en gebieden waar 
verstuiving beperkt kan worden toegestaan in verband met het 
achterliggende grondgebruik (blauwe markering). In deze gebieden zijn 
ingrepen die als doel hebben de verstuiving te vergroten niet toegestaan. 
 

2.6 ONDERZOEKSAGENDA 

In de beleidsvisie en in het proces van de totstandkoming van deze nota, 
zijn een aantal onderwerpen en thema’s genoemd die nader onderzoek 
vragen. Deze onderwerpen zijn op de onderzoeksagenda geplaatst en 
zullen gedurende de looptijd van deze nota worden onderzocht. 
 
Deze onderwerpen zijn: 
 Het toestaan van vee in de kernzone. 

Door de natuurbeheerders is de wens geuit om op sommige locaties 
vee toe te staan in de kernzone. Nader onderzoek is nodig om de 
gevolgen van het toestaan van groot vee in de kernzone op de 
waterkering in beeld te brengen.  

 Het uitvoeren van een proef ten aanzien van recreatief medegebruik. 
Hierbij wordt vooral gedacht aan het toestaan van inloop in de 
kernzone in de hoog dynamische gebieden, door de afrastering te 
verwijderen aan de zeezijde van de kernzone, zie bijlage 3.  

 Overname van onderhoud binnen en buiten de bebouwde kom. 
Het onderhoud van strandopgangen ligt soms bij Rijnland en soms bij 
de betreffende gemeente of paviljoenhouders. Dit is historisch zo 
gegroeid. Onderzocht moet worden of het doelmatig is dat Rijnland het 
onderhoud dat nu door derden wordt uitgevoerd geheel of gedeeltelijk 
overneemt. 
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Onderzoek naar de gevolgen van toestaan van vee in de kernzone en 
mogelijkheden voor recreatief medegebruik kan in de vorm van één of 
meer pilots plaatsvinden op verzoek van de natuurbeheerders, als hiertoe 
mogelijkheden zijn binnen de projecten die al in voorbereiding zijn.  
 
Een concreet voorstel voor het overnemen van het onderhoud zal in 2011 
worden opgesteld. 
 

2.7 VERTALING NAAR BELEIDSREGELS 

Bovenstaande beleidsuitgangspunten en -doelstellingen zijn gebruikt om 
beleidsregels op te stellen voor veel voorkomende situaties.  
In deel II zijn de beleidsregels opgesteld. 



DEEL I: VISIE EN DOELSTELLINGEN 

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND    21 

3 De kust van Rijnland: huidige 
 situatie 

De kustnota beschrijft het beleid voor de zandige kust in het beheersgebied van het 
hoogheemraadschap van Rijnland. In dit hoofdstuk wordt beschreven: 
 Waar deze kering ligt; 
 Wat het huidige veiligheidsniveau en waterkerend vermogen van de kering is; 
 Welke functies de kering heeft naast veiligheid, bijvoorbeeld natuurwaarden, 

cultuurhistorische waarden, recreatie, woonfuncties etc.; 
 Hoe de eigendomssituatie is. 
 

3.1 VAN WASSENAAR TOT IJMUIDEN 

Deze nota beperkt zich tot de waterkeringen langs de Noordzee die in 
beheer zijn bij Rijnland en onderdeel zijn van dijkring 14 voor Centraal 
Holland. Dit is de zeewering tussen Wassenaar en IJmuiden.  
 
De waterkering (primair categorie A) bestaat geheel uit duinen en bevat op 
de uitwateringssluis bij Katwijk en de Dijk-in-Duin bij Noordwijk na, geen 
gefixeerde elementen.  
 
Op een drietal plaatsen behoort de zeewering tot de bebouwde kom 
(Katwijk, Noordwijk en Zandvoort).  
 

3.2 HUIDIGE FUNCTIES VAN DE KUST 

3.2.1 VEILIGHEID 

Op dit moment voldoet verreweg het grootste deel van de zeewering aan 
de gestelde 1:10.000 veiligheidsnorm. Dit wil zeggen dat de zeewering 
sterk genoeg is om een zware storm te kunnen weerstaan die een kans van 
voorkomen heeft van 1/10.000ste per jaar. Uitzondering hierop zijn de 
waterkering in Katwijk aan Zee en de uitwateringssluis, waar deze strenge 
veiligheidsnorm nog niet wordt gehaald. De verwachting is dat in de loop 
van 2011 het verbeteringsplan van het hoogheemraadschap voor Katwijk 
goedgekeurd wordt door de provincie en de kering in Katwijk en de 
uitwateringssluis vóór 2015 weer aan de norm voldoen. De zogenoemde 
‘zwakke schakel’ Noordwijk is in 2008 versterkt met een Dijk-in-Duin 
constructie.  
 

3.2.2 MEDEGEBRUIK 

Naast de waterkerende functie bieden de duinen ook ruimte aan recreatie 
& toerisme, natuur, waterwinning en ruimtelijke ontwikkeling.  

Natuur 
De duingebieden kennen een rijke flora en fauna. Grote delen van de 
duingebieden zijn aangemerkt als beschermd natuurgebied en stiltegebied. 
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De Natura 2000-gebieden Meijendel & Berkheide nabij Wassenaar, De 
Coepelduynen tussen Katwijk en Noordwijk en ook de Amsterdamse 
waterleidingduinen en Natura 2000-gebied Kennemerland-zuid tussen 
Zandvoort en Velsen.  

Badplaatsen, Recreatie en Toerisme 
De hele Rijnlandse kustzone ligt aan de rand van een dichtbevolkt gebied: 
de Randstad. Het vormt een belangrijk recreatiegebied voor zowel dag- als 
verblijfsrecreatie. Deze activiteiten concentreren zich rondom de 
badplaatsen Katwijk, Noordwijk, Zandvoort en bij Velsen. De bebouwing in 
deze plaatsen reikt vaak tot vlak aan of in de kernzone. Bij Katwijk en 
Zandvoort bevinden zich in de duinen onder meer een bungalowpark en 
diverse (recreatieve) voorzieningen en bij Noordwijk een golfbaan.  
 
Langs de hele kust vindt strandexploitatie plaats. Vooral bij de badplaatsen 
staan paviljoens op het strand in de periode maart tot en met oktober en 
een enkeling het hele jaar. Ook bij Wassenaarse Slag, Duindamseslag, 
Langevelderslag, Bloemendaal en het strand bij Velsen zijn dergelijke 
paviljoens opgesteld. Ter hoogte van deze punten zijn meerdere 
toeristische en recreatieve activiteiten geconcentreerd. 

Waterwinning en stiltegebied 
In grote delen van Meijendel & Berkheide en de Amsterdamse 
Waterleidingduinen vindt waterwinning plaats. Daarnaast zijn ze ook 
aangewezen als stiltegebied.  

Infrastructuur 
Vanwege de recreatie, economische activiteit en bebouwing in het gebied, 
kent de kustzone een uitgebreide infrastructuur. Het gebied wordt 
doorsneden door paden en wegen. Er is een aantal toegangswegen naar 
het strand en er zijn fiets- en wandelpaden in de duinen.  

Cultuurhistorie 
Ten slotte heeft het duingebied ook een cultuurhistorische waarde en is het 
archeologisch waardevol. Vooral rondom Katwijk waar vroeger de Rijn in de 
Noordzee uitmondde en naar verluidt resten van een fort zijn te vinden 
daterend uit het Romeinse Keizerrijk. In die tijd vormde de Rijn bij Katwijk 
de grens tussen het Romeinse rijk en ‘barbaars gebied’.  
 
In de hele zeewering zijn resten aanwezig van de Atlantik Wall, de Duitse 
verdedigingslinie van bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Deze bunkers 
bevinden zich voor een groot deel onder het zand. 
 

3.3 EIGENDOM, BEHEER EN ONDERHOUD 

Beheer en onderhoud 
Het beheer van de zeewering is conform de Waterschapswet en het 
reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland een taak 
van Rijnland. Rijnland is ook verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud 
van de waterkering, voor zover het de instandhouding van de stabiliteit en 
het profiel van de waterkering betreft.  
 
Het overige onderhoud, het zogenaamde dagelijks onderhoud, berust bij de 
onderhoudsplichtigen. Wie dit zijn en waar dit onderhoud uit bestaat is 
vastgelegd in de legger.  
 
Overigens geldt voor de kust dat Rijnland deze dagelijkse 
onderhoudsverplichting voor een groot gedeelte heeft overgenomen. Alleen 
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ter plaatse van de boulevards van Katwijk, Zandvoort, een klein deel ter 
hoogte van Bloemendaal en een aantal strandovergangen is het dagelijks 
onderhoud de verantwoordelijkheid van de desbetreffende gemeente en 
verscheidene particuliere eigenaren.  

Eigendomssituatie 
Rijnland heeft zelf vrijwel geen delen van de waterkering in eigendom. 
Alleen ter hoogte van de uitwateringsluis in Katwijk is een deel van de 
kernzone langs de kust in eigendom. Als waterkeringbeheerder heeft het te 
maken met een verscheidenheid aan eigenaren, pachters en 
terreinbeheerders (onder andere Natuurmonumenten, gemeenten, 
particulieren en Staatsbosbeheer).  
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4 Organisatie beheertaak 

4.1 WATERBEHEER ALGEMEEN 

De term waterbeheer is omschreven in de Waterwet als: “de overheidszorg 
gericht op de doelstellingen die het kader vormen voor de uitvoering van 
de wet”. De zorg voor de veiligheid en daarmee de waterkeringen is 
onderdeel van het waterbeheer. 
 
Het waterbeheer is een samenspel van activiteiten van alle bestuurslagen 
in Nederland:  
 De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en 

de strategische doelen voor het waterbeheer in Nederland, alsmede 
voor maatregelen die een nationaal karakter hebben.  

 De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling hiervan naar een 
regionaal beleidskader en voor strategische doelen op regionaal 
niveau.  

 De waterschappen, als waterbeheerder, zijn verantwoordelijk voor het 
operationeel beheer. De waterbeheerder legt de condities vast om de 
strategische doelstellingen van het waterbeheer te realiseren, bepaalt 
de concrete maatregelen en voert deze uit. 

 
Waterbeheer bestaat globaal uit beleid en operationeel beheer. Beleid krijgt 
vooral vorm via normering, algemeen verbindende voorschriften en zorg 
voor het wettelijk beheersinstrumentarium. De verantwoordelijkheid ligt op 
rijksniveau bij de Minister van Verkeer en Waterstaat. De provinciale 
besturen hebben een regionale beleidsvoerende taak. 
 
Het operationeel beheer, of kortweg beheer, is de specifieke zorg voor 
waterkeringen. Deze zorg is neergelegd bij het Rijk (Rijkswaterstaat) of de 
waterschappen. 
 
Rijnland heeft deze zorgtaak voor alle primaire waterkeringen binnen zijn 
gebied. 
 

4.2 BEHEERTAAK RIJNLAND 

Zoals gezegd voert Rijnland het operationeel beheer binnen zijn gebied. 
Het operationeel beheer is in twee onderdelen op te splitsen: een actieve 
en passieve component.  
 
De wijze waarop het passief beheer door Rijnland wordt ingevuld, staat 
beschreven in de diverse plannen en nota’s en andere 
beheersinstrumenten als de keur en de legger. Ook het vergunningenbeleid 
en de handhaving vallen onder het passieve beheer. 
 
Het actieve beheer is het uitvoeren van concrete werkzaamheden, zoals 
aanleg, aanpassing en onderhoud aan waterkeringen. Het meten en 
beoordelen (waaronder de landelijke toetsing op veiligheid) behoort ook tot 
het actieve beheer.  
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4.2.1 PASSIEF BEHEER 

De wijze waarop het passief beheer wordt vormgegeven staat beschreven 
in de volgende documenten: 

Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland 
Dit is een besluit van Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland, 
waarin onder meer staat wat het gebied is van Rijnland en welke taken en 
onderhoudsverplichtingen Rijnland heeft. 

Waterverordening Rijnland 
In de door de Provinciale Staten van de provincie Zuid- en Noord-Holland 
gezamenlijk opgestelde Waterverordening Rijnland zijn de regels 
opgenomen voor het watersysteembeheer door hoogheemraadschap van 
Rijnland. 

Keur 
In de keur staan de gebods- en verbodsbepalingen die gelden voor de bij 
Rijnland in beheer zijnde watersystemen, waaronder de waterkeringen. 
Deze bepalingen moeten activiteiten die het waterkerend vermogen van de 
waterkering aantasten voorkomen.  

Legger – en Beheersregister 
Rijnland heeft voor de primaire keringen één gecombineerde legger 
opgesteld. Deze legger voldoet aan art. 5.1 van de Waterwet en art. 4.1 
van de Waterverordening Rijnland, maar ook aan Artikel 5 van het 
Reglement van Bestuur en artikel 78 van de Waterschapswet. 
 
In deze legger zijn zowel de ligging en afmeting van de waterkering en 
daaraan grenzende beschermingszones als de onderhoudsplichtigen en 
bijbehorende onderhoudsverplichtingen vastgelegd. 
 
De legger gaat vergezeld van het beheersregister. Het beheersregister 
bevat de feitelijke toestand van de beheerde waterkeringen zoals die 
tijdens de toetsing is waargenomen. Het bevat de gegevens die nodig zijn 
voor het toetsen van het waterkerend vermogen. Het beheersregister voor 
Rijnland is in voorbereiding. 

Waterbeheerplan 
In het waterbeheerplan staat beschreven wat de wettelijke taken en de 
ambities zijn ten aanzien van de beheerstaak van Rijnland. Voor de periode 
2010-2015 is dit beleid vastgelegd in het WBP 4 (Waterbeheerplan).  

Kustnota 
De Kustnota vormt een uitwerking van de in het WBP4 opgenomen 
beleidsuitgangspunten. Zij bevat tevens beleidsregels die het 
afwegingskader vormen voor de beoordeling van vergunningaanvragen 
door het college van dijkgraaf en hoogheemraden. 
 
Het beleid dat Rijnland voert ten aanzien van de primaire waterkering langs 
de kust is opgeschreven in deel I van deze kustnota, “Visie en 
doelstelllingen”. Hierbij hoort een uitvoeringsprogramma waarin per jaar 
wordt vastgelegd hoe het beleid wordt uitgevoerd. Dit programma vormt 
geen onderdeel van deze nota.  
 
In het tweede deel van de kustnota, Beleidsregels, staat beschreven in 
welke gevallen en onder welke voorwaarden vergunning kan worden 
verleend. 
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Vergunningenbeleid 
Als waterkeringbeheerder heeft Rijnland in zijn keur activiteiten verboden 
die een bedreiging vormen voor het waterkerend vermogen van een 
waterkering. Op grond van de keur kan het hoogheemraadschap voor 
bepaalde werkzaamheden een vergunning verlenen.  
 
Het vergunningenbeleid waterkeringen is kaderstellend voor de 
beleidsvrijheid die het hoogheemraadschap heeft door inzichtelijk te maken 
in welke gevallen een vergunning afgegeven wordt en welke voorwaarden 
hieraan verbonden zijn. Deze voorwaarden staan beschreven in deel II van 
de kustnota. 
 
Rijnland houdt in het veld toezicht op de naleving van de keur alsmede op 
de naleving van de aan vergunningen verbonden voorwaarden. 

Handhaving keur 
De zorg voor het toezicht op de naleving van de keur en op de krachtens 
de keur verleende vergunningen, met de daaraan verbonden 
vergunningsvoorschriften, behoort tot de dagelijkse taken van het 
hoogheemraadschap. Hiertoe beschikt Rijnland over een afdeling 
Handhaving waarvan medewerkers beschikken over bijzondere 
opsporingsbevoegdheid. Bij het constateren van overtreding van de 
vergunningvoorwaarden en/of de keurbepalingen wordt bestuursrechtelijk 
en/of strafrechtelijk opgetreden. Welk middel wordt ingezet is afhankelijk 
van de aard en omvang van de overtreding. Rijnland handhaaft conform de 
handhavingstrategie die is opgenomen in de Nota Handhaving.  

4.2.2 ACTIEF BEHEER 

Meten en beoordelen  
Iedere zes jaar brengt Rijnland verslag uit aan de gedeputeerde staten 
over de algemene waterstaatkundige toestand van de kust, zoals 
voorgeschreven in de Waterwet. Aan de hand van door het rijk verstrekte 
randvoorwaarden en toetsmethoden wordt beoordeeld of de primaire 
waterkering nog voldoet aan de wettelijke normen. Wanneer de resultaten 
hier aanleiding toe geven, stelt Rijnland een plan voor aanleg of wijziging 
van de waterkering op. 

Onderhoud  
Zonder onderhoud neemt het waterkerend vermogen van een waterkering 
na verloop van tijd af. Door tijdig onderhoudsmaatregelen te nemen wordt 
voorkomen dat de waterkerende functie van de waterkeringen afneemt. 
Jaarlijks wordt een beheer- en onderhoudsprogramma opgesteld en dit 
plan wordt ook jaarlijks geëvalueerd.  
 
Rijnland heeft voor een groot deel van de kust het (dagelijks) onderhoud 
overgenomen van de eigenaren van de percelen waarin de waterkering ligt. 
In Zandvoort en Katwijk voert de gemeente het onderhoud uit ter hoogte 
van de bebouwing.  
Rijnland herstelt langs de hele kust de schade die is ontstaan na een 
storm, indien de veiligheid van het achterland in het geding is en als de 
veiligheid van bijvoorbeeld recreanten in geding komt, bijvoorbeeld als er 
grote steile wanden ontstaan na afslag van het duin.  
 
Met de periodieke schouw inspecteert het hoogheemraadschap de door 
derden uitgevoerde onderhoudswerken. Als tijdens de schouw een of 
meerdere overtredingen zijn geconstateerd dan start Rijnland een 
handhavingsprocedure. Eerst komt er een waarschuwingsbrief waarin de 
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onderhoudsplichtige de gelegenheid krijgt alsnog het onderhoud uit te 
voeren. Blijkt bij de herschouw dat nog niet aan de onderhoudsplicht is 
voldaan, dan volgt de aanloop naar de 'bestuursdwang'. Dit houdt in dat 
Rijnland het onderhoud dan zelf uitvoert, op kosten van de overtreder. 
Daarbij worden de kosten van de aannemer verhoogd met die voor extra 
toezicht en administratie.  
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5 De bestaande beleidskaders 

Naast de beschrijving van de huidige situatie is het ook van belang om te kijken 
naar de landelijke en regionale beleidskaders waar Rijnland met zijn beleid rekening 
mee moet houden. In dit hoofdstuk wordt allereerst kort ingegaan op de wetgeving 
en een aantal belangrijke landelijke en regionale beleidskaders. Vervolgens wordt 
beschreven wat de beleidskaders van Rijnland zelf zijn, waarbinnen deze nota zijn 
beslag krijgt. In de laatste paragraaf wordt samengevat wat al deze beleidskaders 
betekenen voor het Rijnlandse kustbeleid. 
 
De zorg voor veilige waterkeringen voor het Rijnland gebied is verdeeld over vier 
partijen: het Rijk, de provincies Noord- en Zuid-Holland en het waterschap. 
Daarnaast spelen gemeenten een grote rol bij de ruimtelijke ordening en bij 
eventuele calamiteiten. Het Rijk is hoofdtoezichthouder, stelt de veiligheidsnormen 
op en financiert de verbetering van de primaire keringen. De provincie is 
toezichthouder op het waterkeringenbeheer. Zij stelt een provinciale verordening op 
met richtlijnen voor het beheer van waterkeringen. Bovendien moet zij zijn 
goedkeuring verlenen aan de periodieke  toetsingen en alle daaruit volgende 
dijkverbeteringsplannen. De provincies spelen ook een rol bij vergunningaanvragen 
in het kader van natuurwetgeving en ontgrondingen. Waterschappen zijn 
verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de primaire en regionale keringen.  
 

5.1 WET- EN REGELGEVING 

Europese wet- en regelgeving 
Vanuit Europa worden er steeds meer kaders gesteld op het gebied van 
waterbeheer. Zo zijn er de Kaderrichtlijn water, de Hoogwaterrichtlijn, 
Natura 2000/vogel en habitatrichtlijn en het verdrag van Malta voor 
archeologie. Al deze kaders zijn uitgewerkt in nationale wet- en 
regelgeving.  
 
Een van de belangrijkste nationale wetten is de Waterwet (zie verderop in 
deze paragraaf).  

Primaire keringen 
De Waterwet is voor primaire keringen verder uitgewerkt in een aantal 
voorschriften en leidraden. 

Voorschrift Toetsen op veiligheid en Hydraulische randvoorwaarden  
Deze randvoorwaarden en voorschriften vormen samen het wettelijke 
toetsinstrumentarium. Dit wordt door het waterschap gebruikt voor het 
periodiek toetsen van de veiligheid van de primaire waterkeringen. Uit deze 
randvoorwaarden volgen waterstanden en golfcondities die de 
waterkeringen nog veilig moeten kunnen keren. Door verwachte 
veranderingen in klimaat en morfologie hebben hydraulische 
randvoorwaarden een beperkte 'geldigheidsduur'. Daarom is in de 
Waterwet aangegeven dat, in aansluiting op de periodieke toetsing, de 
hydraulische randvoorwaarden en de ‘Voorschriften Toetsen op Veiligheid’ 
elke zes jaar opnieuw worden vastgesteld. 

Leidraden  
Voor het ontwerpen en beheren van primaire keringen zijn door het Rijk 
diverse leidraden opgesteld. De Leidraad Zandige Kust en de Technische 
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Rapportage Duinafslag geven bijvoorbeeld aanbevelingen voor het 
ontwerpen, aanleggen en beheren van kustversterkingsmaatregelen. 

De Waterwet en watervergunning 
De afgelopen jaren is het huidige wettelijke instrumentarium op 
watergebied gestroomlijnd en gemoderniseerd. Vanuit het oogpunt van 
integraal waterbeheer zijn de verschillende wetten samengevoegd tot één 
wet: de Waterwet. De Waterwet regelt naast het waterkeringenbeheer, ook 
het beheer van oppervlaktewater en grondwater.  
 
De Waterwet vervangt de volgende bestaande wetten:  
 Wet op de waterhuishouding,  
 Wet op de waterkering,  
 Grondwaterwet,  
 Wet verontreiniging oppervlaktewateren,  
 Wet verontreiniging zeewater,  
 Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904),  
 Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte')  
 Waterstaatswet 1900.  
 Ook verhuist de saneringsregeling voor waterbodems van de Wet 

bodembescherming naar de Waterwet.  
De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden.  
 
In de Waterwet gaan de zes vergunningen uit eerdere wetten op in één 
watervergunning. Het gaat hierbij om een scala van activiteiten dat 
voorheen door de afzonderlijke wetten werd gereguleerd, zoals het lozen 
van verontreinigende stoffen op oppervlaktewater, het onttrekken van 
grondwater of het bouwen op een dijk.  
 
Voor de gebruiker betekent dit dat voor alle handelingen in het 
watersysteem slechts één watervergunning nodig is. Voor de 
vergunningverleners betekent het dat bij de beoordeling voor een 
watervergunning op alle doelstellingen en kaders van de Waterwet wordt 
getoetst. 
 
De watervergunning kan bij de gemeente, maar ook rechtstreeks bij het 
bevoegde gezag, worden aangevraagd. Als ook een omgevingsvergunning 
nodig is, kan die samen met de watervergunning, bij hetzelfde loket 
worden aangevraagd. De gemeente zorgt vervolgens voor doorzending 
naar de juiste bevoegde instanties. Als de aanvraag van een 
watervergunning betrekking heeft op handelingen waarvoor verschillende 
bestuursorganen bevoegd zijn, wordt de beslissing op de aanvraag in 
beginsel genomen door het hoogste bevoegde gezag. Bestuursorganen 
kunnen onderling echter tot een andere werkformule besluiten. 
 
In deze nota wordt bij vergunningverlening voor werken en activiteiten in 
en op de waterkering al gesproken over deze watervergunning.  

Overige wet- en regelgeving 
Naast het wettelijk instrumentarium voor normering, toetsing en 
ontwerpen spelen ook de Wet milieubeheer, de Flora- en faunawet, de 
Monumentenwet en de Natuurbeschermingswet een grote rol bij het 
waterkeringenbeheer. Zij geven richtlijnen op het gebied van natuur, 
landschap, cultuurhistorie en archeologie. Daarnaast is bij versterkingen 
van waterkeringen een rol weggelegd voor de Onteigeningswet, de 
Ontgrondingenwet, de Wet ruimtelijke ordening de Wet bodembescherming 
en de Wet op telecommunicatievoorzieningen. Deze wetten geven regels 
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ten aanzien van o.a. grondverwerving, ontgrondingen en kabels en 
leidingen.  
 

5.2 OVERIGE EXTERNE BELEIDSKADERS  

5.2.1 RIJKSBELEID 

Derde kustnota 
De Derde Kustnota (opgesteld door het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat in 2000) beschrijft het rijksbeleid om te komen tot duurzame 
veiligheid tegen overstroming vanuit zee. Een belangrijk aandachtspunt in 
de Derde Kustnota is de toenemende druk op de kust, zowel vanuit zee als 
vanuit het land. Vanwege de klimaatverandering, die onder meer een 
stijging van de zeespiegel tot gevolg heeft, zijn in de toekomst bredere en 
sterkere waterkeringen nodig. Het beheer is dan ook gericht op 
meegroeien met de zeespiegelstijging. Tevens vraagt de verdergaande 
ontwikkeling van het land achter de keringen op termijn om hogere 
veiligheidsnormen, en daarmee bredere keringen. Om duurzame veiligheid 
te bieden moet op de toekomstige ruimtevraag worden geanticipeerd. Voor 
ruimtelijke reserveringen wordt 200 jaar vooruit gekeken op basis van een 
pessimistisch scenario voor de zeespiegelstijging.  
 
Daarnaast wordt in de Derde Kustnota gekozen voor het voortzetten  
van het “dynamisch handhaven van de kust”, conform de 1e kustnota uit 
1990. Dit heeft tot doel structurele achteruitgang van de kust te 
voorkomen. De kustlijn wordt vooral door middel van zandsuppleties door 
het Rijk gehandhaafd, waarbij ruimte is voor de natuurlijke dynamische 
processen die spelen. Met het oog op het herstel van de natuurlijke 
dynamiek en natuurwaarden in de brede duingebieden wordt daarom een 
‘dynamisch beheer” voorgestaan. 

Nota ruimte  
In 2006 is de Nota Ruimte "Ruimte voor ontwikkeling" uitgekomen. 
Uitwerkingen van deze Nota zijn onder andere de Nota Mobiliteit, de 
Agenda Vitaal Platteland, de Nota Pieken in de Delta en het 
Actieprogramma Cultuur en Ruimte. In de Nota Ruimte zijn de 
uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland vastgelegd 
en worden de inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020 met 
een doorkijk naar 2030 aan de orde gesteld.  
 
Het nationaal ruimtelijk beleid voor water en groene ruimte richt zich op 
borging en ontwikkeling van natuurwaarden, de ontwikkeling van 
landschappelijke kwaliteit, en van bijzondere, ook internationaal erkende, 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Tevens is borging van 
veiligheid tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en 
watertekorten en het verbeteren van water- en bodemkwaliteit van groot 
belang.  
 
Van belang voor Rijnland is dat het rijk provincies stimuleert om samen 
met waterschappen en andere grondeigenaren lijnvormige elementen, 
zoals dijken, oevers en houtwallen, toegankelijker te maken voor 
wandelen, fietsen en varen (waterrecreatie). Provincies vertalen dit beleid 
door in hun streekplannen of structuurvisies. 
 
De provincie Zuid-Holland is momenteel bezig met het ontwikkelen van een 
integrale visie op Zuid-Holland: de Ontwerp Provinciale Structuurvisie, 
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genaamd ‘Ontwikkelen met schaarse ruimte’. Deze is nu beschikbaar. De 
verwachting is dat deze halverwege 2010 wordt vastgesteld. De 
structuurvisie vervangt dan de Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland en 
de streekplannen. Tot die tijd gaat Rijnland uit van het streekplan Zuid-
Holland west. In het streekplan geven bebouwingscontouren de grens aan 
van het stedelijk gebied, daarbuiten mag in principe geen verdere 
verstedelijking plaatsvinden. Ook in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie van Noord-Holland zijn deze contouren aangegeven. Beide 
plannen stellen water centraal bij de versterking van de ruimtelijke 
ordening. 
 

AMvB Ruimte 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, ook wel de AMvb Ruimte 
(nu nog in de ontwerpfase) genoemd, heeft als doel om vanuit een 
concreet nationaal belang een goede ruimtelijke ordening te bevorderen. 
De AMvB is het inhoudelijke beleidskader van de rijksoverheid waaraan 
bestemmingsplannen van gemeenten moeten voldoen. Dat betekent dat de 
AMvB regels geeft over bestemmingen en het gebruik van gronden en zich 
primair richt tot de gemeente. Daarnaast kan de AMvB aan de gemeente 
opdragen om in de toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken 
uitdrukkelijk te motiveren. 
 
Ook kan in zo'n AMvB aan de provincie worden opgedragen om ter 
behartiging van nationale ruimtelijke belangen, maar waar toch maatwerk 
is vereist, de regels uit de AMvB in een provinciale verordening verder uit 
te werken. Dit worden de getrapte regels uit de AMvB genoemd. 
Deze algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen 
doorwerken tot op lokaal niveau. De verwachting is dat de AMvB Ruimte 
medio 2010 wordt vastgesteld. 

Beleidslijn kust 
In de beleidslijn kust (2007) geeft het Rijk inzicht in het rijksbeleid voor 
het kustfundament en de verdeling van verantwoordelijkheden van 
betrokken overheden. De basis van het nationale kustbeleid is gelegd in de 
3e kustnota en de Nota Ruimte. De beleidslijn bevat een nadere uitleg van 
het vigerende beleid. Het Rijk wil binnen het vigerende beleid ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk maken waar dat verantwoord is, in combinatie 
met de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de kust.  

Nationaal bestuursakkoord water (NBW) 
In het NBW – het Nationaal Bestuursakkoord Water – hebben alle 
waterbeheerders, provincies en gemeenten afspraken met elkaar gemaakt 
over het bereiken van een aantal doelstellingen. Belangrijkste is om het 
watersysteem in 2015 op orde te hebben en daarna op orde te houden 
anticiperend op veranderende omstandigheden, zoals onder andere de 
verwachte klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en 
toename van verhard oppervlak. Het NBW geeft aan welke instrumenten 
ingezet worden om de opgave te realiseren, welke taken en 
verantwoordelijkheden iedere partij daarbij heeft en hoe partijen elkaar in 
staat willen stellen hun taken uit te voeren. 

Het ontwerp nationaal waterplan: Een veilige leefbare delta, nu en 
in de toekomst 
Het ontwerp Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota 
Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande Nota's 
Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van 
het nationale waterbeleid. Belangrijke onderdelen van het Nationaal 
Waterplan zijn het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en 
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de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de Kaderrichtlijnwater 
(KRW). Recent heeft de Deltacommissie (Commissie Veerman) een lange 
termijnadvies ontwikkeld voor de waterveiligheid van Nederland. Dit advies 
wordt momenteel verwerkt in het Nationaal Waterplan. Het plan 
introduceert nieuw beleid op het gebied van waterveiligheid, dat onder 
andere bestaat uit de volgende pijlers: 
 Introductie van meerlaagse veiligheid: naast preventie, ook aandacht 

voor duurzame ruimtelijke planning en rampenbeheersing. Deze nota 
focust zich vooral op preventie en duurzame ruimtelijke planning, 
maar Rijnland heeft ook beleid op het gebied van 
calamiteitenbeheersing. 

 Duurzaam, Klimaatbestendig en Adaptief: Rijnland heeft deze pijlers 
overgenomen in zijn waterbeheerplan en geeft in deze nota verdere 
invulling aan deze begrippen voor het waterkeringenbeheer. 

 
Voor de Noordzeekust adviseert de commissie om te bouwen met de 
natuur en de kust op orde te houden met het suppleren van zand. De 
suppleties moeten zodanig worden uitgevoerd dat de kust de komende 
eeuw kan aangroeien.  

WV 21 
In 2005 is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gestart met de 
verkenning waterveiligheid 21e eeuw. Deze verkenning houdt zich bezig 
met de vraag of het huidige, vooral preventieve beschermingsbeleid tegen 
overstromingen en de Wet op de Waterkering nog adequaat zijn. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat Nederland ook in de toekomst waterveilig 
blijft? De uitkomsten van deze studie zijn van belang voor het 
waterkeringenbeheer van Rijnland.  

WB 21 
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft in 2000 een advies uitgebracht 
over de waterstaatkundige toestand van Nederland met aanbevelingen 
voor het waterbeleid. Het kabinet heeft zich met het Kabinetsstandpunt 
“Anders omgaan met water; waterbeleid 21e eeuw” op hoofdlijnen achter 
het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw geschaard 
Belangrijk voor Rijnland is de invoering van de watertoets. Deze toets zorgt 
ervoor dat ruimtelijke besluiten moeten worden getoetst op de gevolgen 
voor het watersysteem, waaronder waterkeringen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om streekplannen, structuurplannen en bestemmingsplannen. 

Brief 13 kustplaatsen 
In 2005 heeft een Commissie onder leiding van de Noord-Hollandse 
gedeputeerde Poelmann, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
geadviseerd over de 'Bescherming en Ontwikkeling van Buitendijkse 
Gebieden Kustplaatsen'. Het kabinet heeft haar reactie op dit advies 
verwoord in de 'brief 13 kustplaatsen' (2006). Het kabinet heeft besloten 
om de huidige beschermingsniveaus te handhaven van bestaande 
aaneengesloten historisch gegroeide buitendijkse bebouwing in 
kustplaatsen, waaronder Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. Het kabinet wil 
hiermee de bestaande gebieden met aaneengesloten bebouwing die vóór 
de waterkeringen aan de kust ligt, beschermen tegen zeespiegelstijging als 
gevolg van klimaatverandering. Hiermee wil het kabinet economische 
ontwikkeling in de kustplaatsen versterken. 
 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 
In 2001 verscheen de kabinetsnota 'Een wereld en een wil: werken aan 
duurzaamheid', beter bekend als het vierde Nationaal Milieubeleidsplan 
(NMP4). In dit beleidsplan licht het kabinet het te voeren milieubeleid toe. 
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Het NMP4 wil een eind maken aan het afwentelen van milieulasten op de 
generaties na ons en op mensen in arme landen. In de nota komen de 
volgende onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor 
waterkeringenbeleid: verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering, 
bedreigingen van de externe veiligheid en aantasting van de leefomgeving. 
De provincie heeft dit verder uitgewerkt in het Beleidsplan Milieu en Water 
(BMW) en het daarin opgenomen Waterhuishoudingsplan alsmede op de 
nota Nadere Uitwerking Peilbeheer (NUP). 

5.2.2 PROVINCIAAL BELEID 

Provinciale verordening ruimte 
In de provinciale verordening ruimte worden in het kader van de nieuwe 
wet WRO richtlijnen gegeven voor ruimtelijke ordeningsbeleid van 
gemeenten. Voor Zuid-Holland, staat hierin m.b.t. waterkeringen dat 
primaire waterkeringen als primaire (hoofd) bestemming worden 
opgenomen en dat bij die bestemming regels worden opgenomen ten 
behoeve van een onbelemmerde werking, instandhouding en onderhoud 
van keringen. De primaire bestemming wordt toegekend aan de gronden in 
de kernzone, de bijbehorende beschermingszones en het profiel van de 
vrije ruimte van de betreffende keringen, zoals opgenomen in de 
vastgestelde leggers van de waterschappen. In de provinciale ruimtelijke 
verordening van Noord Holland is dit alleen expliciet opgenomen voor de 
kust. 

Strategische Visie Hollandse Kust 2050 
Door de provincies Zuid- en Noord-Holland is een gezamenlijke studie 
(Strategische Visie Hollandse Kust 2050) uitgevoerd naar de knelpunten 
die zich nu of op (lange) termijn voordoen bij de beveiliging tegen 
overstroming van ons land. In deze visie is ook specifiek aandacht voor de 
problematiek in de kustzone en de mogelijke oplossingen. 
 
De kustzone biedt behalve veiligheid tegen overstroming namelijk ook 
ruimte voor wonen, werken en recreëren. Op termijn zullen langs de 
Hollandse kust veiligheidsmaatregelen nodig zijn om de verwachte 
gevolgen van een stijgende zeespiegel en een dalende bodem te kunnen 
opvangen. De ontwikkeling van de overige ruimtevragende functies in de 
kustzone doet zich echter al op de korte termijn voor en vormen, eenmaal 
uitgevoerd, een belemmering voor de realisatie van de benodigde 
maatregelen ten behoeve van de kustveiligheid.  

Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015 
Het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland bevat de hoofdlijnen van het 
provinciaal waterbeleid voor deze periode.  
Het beleid van de provincie is erop gericht het hoge veiligheidsniveau, de 
leefbaarheid en de bewoonbaarheid van Zuid-Holland te behouden of te 
vergroten. Alle onderdelen van de zogenoemde veiligheidsketen zijn van 
belang, maar de belangrijkste is en blijft preventie: het voorkomen van 
overstromingen door sterke keringen. 
 
Doelstellingen voor de Rijnlandse kust zijn: 
 Alle zeekeringen voldoen aan de Wet op de waterkeringen. De 

versterking van de zwakke schakels is uiterlijk in 2013 afgerond  
 Voor buitendijkse gebieden aan de kust is het beschermingsniveau in 

2010 vastgelegd in een provinciale verordening. 



DEEL I: VISIE EN DOELSTELLINGEN 

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND    35 

Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2010-2015 
Het Waterplan Noord-Holland 2010-2015 heeft als motto “Beschermen, 
beleven, benutten, en beheren”. Klimaatbestendig waterbeheer speelt 
hierin een centrale rol. 
 
De klimaatverandering, maar ook het steeds intensievere ruimtegebruik in 
Noord-Holland en de toenemende economische waarde van wat beschermd 
moet worden, vragen om een andere, meer integrale manier van omgaan 
met water. Water is steeds vaker onderdeel van ruimtelijke 
gebiedsontwikkeling. Op sommige plekken zoals in de omgeving van 
dijken, is water vanwege de veiligheid zelfs de belangrijkste sturende 
factor. 
 

5.2.3 GEMEENTELIJK BELEID 

Gemeentelijke bestemmingsplannen 
De doelstellingen van het ruimtelijke ordeningsbeleid van de inliggende 
gemeenten van Rijnland kunnen worden samengevat als het streven naar 
het in stand houden van de huidige planologische functies, rekening 
houdend met de landschappelijke, natuur en cultuurhistorische waarden 
(de zogenaamde LNC-waarden) van de waterkeringen en het bevorderen 
van de recreatieve functie van de badplaatsen in kwantiteit en kwaliteit. De 
functie recreatie stelt eisen aan de inrichting/vormgeving van de 
waterkering. Conform de AMvB Ruimte en de Provinciale verordening 
ruimte moeten de primaire waterkeringen opgenomen worden in de 
gemeentelijke bestemmingsplannen. 

5.3 BELEID RIJNLAND 

In het Waterbeheerplan 4 is op hoofdlijnen het Rijnlandse beleid ten 
aanzien van de waterkeringen aangegeven. In het Waterbeheerplan 4 is 
gesteld dat dit beleid in een kustnota en een nota waterkeringen verder 
uitgewerkt dient te worden. 
 
Hierbij geeft Rijnland voor de kust het volgende speerpunt aan: 
 Robuust en adaptief zijn maatgevend voor verbeteringsmaatregelen. 

Daarbij staat Rijnland open voor innovatieve oplossingen.  
 
Verder definieert Rijnland de volgende acties voor de kust: 
 In 2010 worden de beleidsuitgangspunten voor de kust 

geoperationaliseerd, zoals deze zijn beschreven in het WBP4 en in de 
kustnota. 

 In 2010 worden de resultaten van de toets op veiligheid (3e 

toetsronde) voor de zandige kust en de uitwateringssluis aangeleverd 
aan de provincie. 

 Uiterlijk in 2016 is de 4e
 toetsronde opgeleverd. 

 In 2015 voldoet de hele zeewering aan de nu geldende 
veiligheidsnorm.  

 De beheerregisters van de zandige kust worden bijgehouden. 
 De leggers van de zandige kust worden geactualiseerd in 2010/2011.  
 In 2015 is er voor de buitendijkse gebieden een Rijnlandse uitwerking 

van het beleid op basis van de uitgewerkte adviezen van de 
commissie-Poelmann en het door de provincie Zuid-Holland 
uitgewerkte beleid. Wat Rijnland betreft is dit beleid richtinggevend 
voor het met de provincie Noord-Holland uit te werken beleid. 
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 Initiatieven van derden over (recreatief) medegebruik van primaire 
waterkeringen worden door Rijnland constructief ondersteund, maar 
niet actief opgepakt. 

 
Bovenstaande punten zijn verwerkt in dit beleidsplan. 
 

5.4 SAMENGEVAT: DOORWERKING VAN DE BELEIDSKADERS IN 
WATERKERINGENBELEID RIJNLAND 

Europees/Landelijk 
Het in deze nota opgeschreven beleid houdt rekening met de Europese en 
landelijke wet- en regelgeving. Ook werkt Rijnland conform de opgestelde 
voorschriften en leidraden voor toetsen en ontwerpen. Daarnaast draagt zij 
actief bij aan de totstandkoming van de leidraden die nog in ontwikkeling 
zijn. Ook bouwt Rijnland voort op de pijlers uit het Nationaal waterplan: 
meerlaagse veiligheid en duurzaamheid, klimaatbestendig en adaptief (zie 
hoofdstuk 5). 

Provinciaal 
Het beleid van de provincies Noord Holland en Zuid Holland werkt op 
verschillende wijzen door in het waterkeringsbeleid van Rijnland. Ook 
maakt Rijnland in zijn vergunningverlening gebruik van de provinciale 
structuurvisies waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 
bebouwingscontouren en landelijke contouren. De provinciale belangen 
(normen, mede gebruik, recreatie, LNC-waarden, ruimtelijke kwaliteit) 
worden in deze nota meegenomen bij de uitwerking van de doelstelling 
veilige keringen en het ruimte geven voor medegebruik. 

Gemeentelijk 
De gemeentelijke belangen (mede gebruik, recreatie, LNC-waarden) 
worden in deze nota meegenomen bij de uitwerking van het ruimte geven 
voor medegebruik. 

Rijnland 
Er wordt voortgeborduurd op het WBP 4. Doelstellingen hierin zijn o.a. 
 In 2015 voldoen alle primaire keringen aan de norm. 
 Het verder vorm geven van de begrippen robuust, adaptief en 

duurzaam. 
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6 Wat de toekomst brengt 

Voor de uitvoering van de beheertaak moet rekening gehouden worden met 
verschillende wetten en regels van andere overheden en het eigen Rijnlands beleid. 
Deze beleidskaders houden rekening met fysische en klimatologische veranderingen 
en ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De druk op de kuststrook zal 
zowel vanuit zee als land toenemen. De meest relevante ontwikkelingen worden in 
dit hoofdstuk beschreven.  
 

6.1 DRUK VANUIT ZEE 

Wereldwijd verandert het klimaat. De gevolgen van klimaatverandering 
zullen leiden tot zeespiegelstijging en een grotere kans op heviger 
stormen. De daarmee gepaard gaande hogere gemiddelde waterstand, 
hogere golven en vaker voorkomende stormvloeden zullen in de toekomst 
de zeewering zwaarder belasten. Dit leidt er toe dat de waterkering in de 
toekomst of verzwaard moet worden om de veiligheid van het achterland 
te waarborgen dan wel dat vanwege een landwaarts verschuivende 
afslagzone steeds meer bebouwing buitendijks komt te liggen. Beide 
scenario’s vragen nu al om een ruimtereservering. 
 
Samen met het rijk en de provincie moet Rijnland duurzame veiligheid 
tegen overstroming waarborgen zonder andere belangen in de kust uit het 
oog te verliezen. Dit integraal benaderen van de kust zet zich verder door, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheidsnormen. Op aangeven van de 
Deltacommissie heeft het Rijk in het Ontwerp Nationaal Waterplan 
aangegeven nieuwe veiligheidsnormen te ontwikkelen voor de 
dijkringgebieden. Deze zullen in 2011 als principe norm worden afgegeven 
en in de 4e toetsronde als proef voor een paar dijkringgebieden worden 
meegenomen. Daarnaast is in het Nationaal Waterplan ook een streefbeeld 
(2050-2100) voor de kust opgenomen, waarin een zeewaartse groei wordt 
aangegeven, zie tekstkader 
 

STREEFBEELD KUST 2050-2100– NATIONAAL WATERPLAN 
De Nederlandse kustlijn is over een groot gedeelte enkele tientallen meters 
zeewaarts gebracht. Er zijn geen zwakke schakels meer. Het gehele Nederlandse 
kustfundament inclusief de duinmassa groeit mee met de zeespiegelrijzing. Ook 
de wadzijde van de eilanden en de bodemligging van Waddenzee en 
Westerschelde groeien mee. De kust met inbegrip van de duinen wordt op een 
natuurlijke dynamische wijze beheerd. In de duinen en aan de landzijde daarvan 
zijn de historische sporen van ontginningen en de landgoederenzones duidelijk 
herkenbaar. De kust straalt robuustheid uit en geeft een belangrijke meerwaarde 
aan de kwaliteit van de Randstad. De veiligheid van het achterland staat op een 
hoog niveau. Zand wordt in de vooroever toegevoegd en op een natuurlijke wijze 
verspreid. De ecologie en het gebruik van het strand worden daarbij zo min 
mogelijk gehinderd. Hoewel de dynamiek van het systeem wisselt, is het 
onderhoud van de kust heel efficiënt en het gebruik ervan goed in te plannen. Dit 
is te danken aan de langetermijnplanning van de kustontwikkeling en een 
verhoogd kennisniveau. Er vindt integrale gebiedsontwikkeling plaats. 
Naast veiligheid krijgen natuur, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, 
recreatie, economie, wonen en bereikbaarheid een plek in een duurzame 
afweging. 
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6.2 DRUK VANAF HET LAND 

De primaire functie van een waterkering is veiligheid bieden tegen 
overstromingen. Maar ook secundair gebruik is van belang: recreatie en 
standexploitatie, natuur, wegen en woningen die in de kernzone van een 
waterkering liggen, kabels en leidingen en beplantingen op waterkeringen.  
Het beheergebied van Rijnland is een van de dichtstbevolkte en meest 
geïndustrialiseerde regio’s van de wereld. Dat betekent dat ruimte in deze 
regio schaars is en de druk op de beschikbare ruimte groot. Dit leidt ertoe 
dat de waterkeringbeheerder in toenemende mate wordt gevraagd de 
belangen van wonen, werken, recreëren en natuur in ogenschouw te 
nemen.  
 
Onder meer komt dit tot uitdrukking in een toename van het bebouwde 
oppervlak in de kustplaatsen en een toenemende behoefte aan 
strandexploitatie, zowel voor seizoenspaviljoens als voor permanente 
horecavoorzieningen. Zowel binnendijks als buitendijks. Maar ook is er 
steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van bepaalde natuurdoelen in 
het kader van de Europese Natura 2000 wetgeving.  
 
Het hoogheemraadschap verwacht dat door klimaatverandering een 
veerkrachtige kust steeds noodzakelijker wordt. Maar ze verwacht ook dat 
de druk op de ruimte in zijn beheersgebied alleen maar toe zal nemen. Het 
zal daardoor niet mogelijk zijn overal dezelfde mate van veerkracht te 
verkrijgen. Rijnland zal hiermee rekening moeten houden in zijn beleid.  
 

6.3 INTERACTIEVE BELEIDSVORMING 

Rijnland wil zijn beleid voor het beheer van de kust niet opstellen zonder 
de wensen en belangen van andere partijen te hebben afgewogen. De 
hierboven geschetste ruimtelijke en fysieke ontwikkelingen maken het 
noodzakelijk om al in een vroeg stadium belanghebbenden te betrekken bij 
de beleidsvorming. Ook wordt afstemming met andere waterschappen en 
overheden gezocht, zodat tegenstrijdigheden in beleid zoveel mogelijk 
worden voorkomen. De Hollandse kust houdt niet op bij de grens van 
Rijnland, maar loopt door in de beheersgebieden van Delfland en Hollands 
Noorderkwartier.  
 
Rijnland streeft naar optimale afstemming van zijn beleid en ervaringen 
met (buur)waterschappen en belanghebbenden.  
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Bijlage 1  Begripsverklaringen 

Beheer: onder beheer van een waterkering wordt het geheel van 
activiteiten verstaan dat erop gericht is de bestaande kering zijn functies 
toekomstvast te laten vervullen. 
 
Beheerregister: Een register waarin op handzame en overzichtelijke wijze 
de meest essentiële, actuele informatie omtrent de waterkering is 
vastgelegd. 
 
Beoordelingsprofiel: zie profiel van vrije ruimte 
 
Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als 
zodanig in de legger is opgenomen. 
 
Bestuur: het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland; 
 
Bouwwerk: Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 
ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. 
 
Buitenbeschermingszone: Aan de beschermingszone grenzende zone, die 
als zodanig in de legger is aangegeven. 
 
Buitengewoon onderhoud:grote reconstructies zoals kustversterking 
Noordwijk en Katwijk. 
 
Dagelijks onderhoud: o.a. herstel van helmbeplanting, afrastering, talud, 
bebording en strandpalen, herprofileren strandafgangen. 
 
Duin: Zandlichaam bestemd tot het keren van water op basis van inhoud 
 
Duinvoet: Benedenrand van het duin; overgang van het duinbeloop naar 
het strand. In de praktijk hanteert Rijnland als ligging van de duinvoet de 
NAP +3m. lijn, indien geen banket is aangelegd. Indien een banket is 
aangelegd is de locatie van de duinvoet als volgt bepaald: 
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Dwarsprofiel: Profiel van een dijklichaam, haaks op de lengterichting ervan. 
 
Dynamisch duinbeheer: het handhaven van de waterveiligheid van de 
duinkust waarbij binnen angegeven kaders natuurlijke processen van de 
duinen en het strand zoals aangroei, afslag en verstuiving mogen 
plaatsvinden. 
 
Erosie: Proces waarin wind, ijs, langs- of afstromend water zand- of 
kleideeltjes uit de waterkerende constructie (dijken, duinen) meevoeren. 
 
Gemiddelde doorgaande strandprofiel: het gemiddelde profiel van het 
strand, op basis van de Jarkusraai metingen, gemeten vanaf de duinvoet 
tot de laagwaterlijn en gebaseerd op een periode van 6 jaar. 
 
Gevellijn: denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een 
gebouw tot aan de perceelsgrenzen. 
 
Grensprofiel: het deel van het duin dat na een maatgevende storm 
minimaal aanwezig moet zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen. 
 
Groot onderhoud: herstel van grote stormschade aan de duinen. 
 
Grootvee: paarden, koeien of andere grote grazers (schapen en geiten 
daarentegen behoren tot het kleinvee). 
 
Kernzone: het centrale gedeelte van het waterstaatswerk, dat als zodanig 
in de legger is aangegeven; 
 
Keur: Verordening van het hoogheemraadschap, waarin een stelsel van 
verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen ter bescherming en 
instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken. 
 
Kruin: Het hoogste gedeelte van het dijklichaam. 
 
Kunstwerken: Alle werken die een functie hebben in het functioneren van 
het waterstaatkundig systeem, een kruisende infrastructuur met de 
waterkeringen vormen en (deels) harde constructies zijn (dus niet alleen 
grond). 
 
Legger: Rijnland heeft voor de primaire keringen één gecombineerde 
legger opgesteld. Deze legger voldoet aan art. 5.1 van de Waterwet en art. 
4.1 van de Waterverordening Rijnland, maar ook aan Artikel 5 van het 
Reglement van Bestuur en artikel 78 van de Waterschapswet. In de legger 
is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en 
constructie moeten voldoen, maar ook wie de onderhoudsplichtigen zijn en 
wat de bijbehorende onderhoudsverplichtingen zijn.     
 
Open gevallen locatie: een locatie waar aanwezige bebouwing verwijderd 
is. 
 
Profiel van vrije ruimte: de ruimte ter weerszijden van en boven een 
waterkering die naar het oordeel van het bestuur nodig is voor toekomstige 
verbeteringen aan de waterkering en in de legger is vastgesteld.  
 
Regionale kering: onder regionale keringen vallen alle niet primaire 
keringen van Rijnland.  
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Strand: De kuststrook tussen de duinvoet en laagwaterlijn. 
 
Stormschade:  schade na storm. 
 
Stormseizoen: Periode tussen 1 november en 1 februari 
 
Waterkeringen: Kunstmatige hoogten, waterscheidingen en die (gedeelten 
van) natuurlijke hoogten of hooggelegen gronden, met inbegrip van de 
daarin of daaraan aangebrachte werken, die een waterkerende of mede 
een waterkerende functie hebben. 
 
Waterstaatswerken: Oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, 
waterkering, bijbehorende beschermingszones en ondersteunende 
kunstwerken, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.  
 
Watervergunning: Vergunning als bedoeld in Waterwet. 
 
Werken: Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies of 
inrichtingen met toebehoren. 
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Bijlage 2  Relevante wet- en regelgeving 

Beschrijvingen staan alfabetisch 

Europese Hoogwaterrichtlijn (PbEU, 2007/60/EG) 
Volgens deze richtlijn moeten de EU-lidstaten vóór eind 2015 
overstromingsrisicobeheerplannen vaststellen, in uitvoering nemen en eens 
in de zes jaar evalueren en bijstellen. De plannen dienen op 
stroomgebiedniveau te worden gemaakt, dus in veel gevallen door een 
aantal lidstaten gezamenlijk. Zo moeten Nederland, België en Frankrijk aan 
de slag met een overstromingsrisicobeheerplan voor de Maas. 

Europese Kaderrichtlijn water (2000/60/EG) 
Veel wateren in Nederland zijn vervuild met bijvoorbeeld zware metalen, 
PAK's en andere gevaarlijke stoffen. In vrijwel alle gevallen worden deze 
vervuilingen veroorzaakt door de mens. De Kaderrichtlijn water (KRW) is 
een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de ecologische en 
chemische kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is 
en dat binnen Europa op een duurzame wijze met water wordt omgegaan. 
De KRW stelt daartoe eisen ten aanzien van de gehalten aan chemische 
stoffen en ecologische doelstellingen zoals een gevarieerde planten- en 
dierenwereld en een natuurlijke inrichting. Het beheergebied van Rijnland 
is onderdeel van het Rijn-west stroomgebied.  

EHS 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De 
EHS omvat Natuurgebieden, Ecologische verbindingszones en 
Weidevogelgebieden. In de streekplannen is aangegeven waar EHS 
gebieden liggen in het beheergebied van Rijnland. In deze gebieden geldt 
een nee, tenzij’- beginsel voor werken en activiteiten. 

Flora- en faunawet  
Deze wet biedt bescherming aan planten- en diersoorten die in Nederland 
in het wild leven. De Flora- en faunawet geeft invulling aan de 
soortenbescherming die de Vogel- en Habitatrichtlijn vereisen. 
Uitgangspunt van de wet is dat geen schade aan beschermde dieren of 
planten mag worden toegebracht, tenzij een ontheffing of vrijstelling is 
verkregen. Provincies kunnen daarnaast gebieden beschermen die van 
belang zijn als leefomgeving voor een beschermde inheemse soort. 

Grondwaterwet (Waterwet) 
Het doel van de Grondwaterwet is het regelen van grondwateraspecten 
inzake het onttrekken van grondwater en het kunstmatig infiltreren van 
water in de bodem. Het actief 
reguleren van grondwaterpeilen is niet geregeld in de Grondwaterwet en is 
geen wettelijke 
taak van de provincie. Een vergunning in het kader van de Grondwaterwet 
is nodig als een overheid of een particulier grondwater wil onttrekken of 
infiltreren. De provincie is de vergunningverlenende instantie, beoordeelt 
de aanvragen en kan aan de vergunning voorschriften verbinden ter 
bescherming van betrokken belangen. 

Monumentenwet  
Doel van de Monumentenwet is het behoud van monumenten in Nederland. 
Onder monumenten vallen niet alleen historisch waardevolle gebouwen 
maar ook archeologische kenmerken in de bodem en waardevolle 
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cultuurhistorische terreinen zoals terpen. De Monumentenwet uit 1988 zal 
worden gewijzigd als de Wet op de archeologische monumentenzorg 
(Wamz) van kracht wordt (naar verwachting in 2007). Met de Wamz wordt 
tevens het Verdrag van Valletta (Malta) uit 1992 in de Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. 

Natura 2000/vogel en habitatrichtlijn  
Het Natura 2000 netwerk vormt een samenhangend netwerk van 
beschermde natuurgebieden op grond van de Vogelrichtlijn uit 1979 en de 
Habitatrichtlijn uit 1992. Zowel de Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn 
tweeledig. Zij beschermen habitats aan de ene kant, en soorten aan de 
andere kant. De bescherming van soorten uit zowel de vogel- als 
habitatrichtlijn is opgenomen in de Flora en Faunawet. Voor de 
bescherming van habitats zijn speciale gebieden aangewezen, de 
zogenaamde Vogelrichtlijngebieden en de Habitatrichtlijngebieden. 
Vogelrichtlijngebieden worden aangewezen ter bescherming van het 
leefgebied (habitat) van specifieke vogelsoorten. Habitatrichtlijngebieden 
worden aangewezen ter bescherming van specifieke land- en waterzones 
(natuurlijke habitats, kortweg habitattypen) en leefgebieden van specifieke 
soorten.  
 
Rijnland kent de volgende natura 2000-gebieden die langs de kust liggen: 
 Meijendel & Berkheide 
 De Coepelduynen  
 Kennemerland-Zuid 

Natuurbeschermingswet 1998  
De Natuurbeschermingswet is in 2005 gewijzigd. Hiermee is de 
bescherming van Natura 2000-gebieden, zoals vereist door de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn, verankerd in nationale wetgeving. Een 
vergunningstelsel waarborgt dat een zorgvuldige afweging plaatsvindt over 
projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze 
vergunningen worden verleend door de provincies of door de minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.  

NEN- normen 
Er zijn diverse NEN normen die relevant zijn voor het beheer van 
waterkeringen. Dit zijn in ieder geval de NEN 3650 en 3651 voor kabels en 
leidingen, de NEN 6700 en 6702, voor technische grondslagen voor 
bouwconstructies en de NEN 6740 voor geotechniek. 

Onteigeningswet  
Op grond van deze wet kan de overheid onder bepaalde voorwaarden (als 
vrijwillige verkrijging of minnelijke verwerving van de benodigde gronden 
niet mogelijk is) gronden onteigenen die nodig zijn voor de uitvoering van 
maatregelen. 

Ontgrondingenwet  
Deze wet geeft regels voor het verlagen van een terrein of de waterbodem 
ten behoeve van delfstoffenwinning of de realisering van projecten. 

Pachtwet  
De Pachtwet is van toepassing op de exploitatie van landbouwgronden door 
eigenaren of pachters. Deze wet is van belang als in het projectgebied 
dergelijke gronden aanwezig zijn. 

Verdrag van Malta 
In 1992 heeft het Nederlandse parlement het Verdrag van Valetta (Malta) 
ondertekend. Hiermee wordt de bescherming en het behoud van cultureel 
erfgoed, waaronder ook archeologische monumenten, bevorderd in 
Europees verband. In navolging van het Verdrag zijn in de meeste 
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Nederlandse provincies archeologische verwachtingskaarten opgesteld. Op 
basis van deze verwachtingskaarten is het mogelijk een eerste indicatie te 
krijgen van de plaatsen waar men archeologische vondsten kan 
verwachten. Is er sprake van een hoge of middelhoge verwachtingswaarde, 
dan moet er een nader archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Levert 
dat onderzoek iets op, dan is in sommige gevallen ook een proef-
sleuvenonderzoek noodzakelijk 

Waterwet  
De Waterwet vervangt de volgende bestaande wetten: Wet op de 
waterhuishouding, Wet op de waterkering, Grondwaterwet, Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, Wet verontreiniging zeewater, Wet 
droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904), Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte') en de 
Waterstaatswet 1900.  
 
In de Waterwet wordt het principe van de watervergunning geïntroduceerd, 
waarbij alle samenhangende activiteiten vergund worden in die ene 
watervergunning, in plaats van diverse verschillende vergunning. Tevens 
wordt ingevoerd dat die ene watervergunning, als meerdere bevoegde 
gezagen vergunning zouden moeten verlenen, wordt verleend door het 
hoogste bevoegde gezag (de zgn. samenloopregeling). 

Wbr (Waterwet) 
In het kader van de Wbr heeft Rijkswaterstaat de taak om door middel van 
een vergunningenstelsel toe te zien op de bescherming van de rivier 
inclusief de uiterwaard. De rivier (inclusief de uiterwaard) wordt hierbij 
beschouwd als een ‘rijkswaterstaatswerk’. De vergunningaanvraag wordt 
onder meer getoetst op de effecten van de ingreep op de hydraulica en/of 
de morfologie. Voor het natte gedeelte gaat deze wet ook over in de 
Waterwet. 

Wet bodembescherming (Waterwet) 
Deze wet geeft regels voor het omgaan met verontreinigde bodems. Het 
doel is verontreiniging van de bodem en het grondwater te voorkomen. De 
wet is van toepassing op landbodems en waterbodems. Omdat de meeste 
uiterwaardbodems verontreinigd zijn, is deze wet meestal van belang als 
grond ontgraven wordt.  

Wet milieubeheer  
De Wet milieubeheer (Wm) is een raamwet met algemene regels voor de 
bescherming van het milieu. De Wm geeft onder meer regels voor het 
opstellen van de milieueffectrapportage. De wet bevat geen concrete 
maatregelen voor de bescherming van het milieu. Die staan in 
uitvoeringsbesluiten (AMvB’s) of in de voorschriften van de 
milieubeheervergunning. 

Wet op de archeologische monumentenzorg  
Sinds 2007 is de Monumentenwet vervangen door de Wet op de 
archeologische monumentenzorg (Wamz). Doel van de wet is het behoud 
van monumenten in Nederland. Onder monumenten vallen niet alleen 
historisch waardevolle gebouwen maar ook archeologische kenmerken in 
de bodem en waardevolle cultuurhistorische terreinen zoals terpen. Met de 
Wamz is tevens het Verdrag van Valletta (Malta) uit 1992 in de 
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. 
Wet op de waterkering/ Waterwet 
 Het doel van deze wet is het waarborgen van de veiligheid bij hoge 
waterstanden op zee, de grote rivieren en de grote meren. De wet geeft 
normen voor de veiligheid en regels voor bestuurlijke, technische en 
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financiële verantwoordelijkheden. Op 22 december 2009 is de Wet op de 
Waterkering opgegaan in de Waterwet. 

Wet op telecommunicatievoorzieningen  
In deze wet staan regels voor het aanleggen en verleggen van kabels en 
leidingen. Uit jurisprudentie is gebleken dat de aannemer die 
werkzaamheden uitvoert een onderzoek moet uitvoeren naar de ligging 
van kabels en leidingen. 
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Bijlage 3  Overzicht van dynamische 
gebieden 

 
 
 

Verstuiving mogelijk 

Verstuiving beperkt mogelijk 



KUSTNOTA 

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND    48 

 

 
 
 
 
 
 



DEEL I: VISIE EN DOELSTELLINGEN 

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND    49 



 

 
 

Colofon 

 

 
 
 
 

Opgesteld door  ARCADIS 
 

Datum  30 oktober 2009 
 

In opdracht van  Hoogheemraadschap van Rijnland 
 

Informatie  Hoogheemraadschap van Rijnland  
Postbus 156, 2300 AD te Leiden  
www.rijnland.net 
 

E-mail  post@rijnland.net 
 

Telefoon  071 - 306 3063 


