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RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE BOVENRIVIEREN
Arrondiss«ment RIJNenIJSSEL

Nota

betreftende

vervanging

Rivier«nwet

Ten gglftide

Met de bijgevoegde stukken is getracht een beEcheiden bijdrage te leveren aan het werk tot vervanging of wijziging van de Rivierenwet.
Bij het opaaken van deze stukken heeft de bedoeling voorgezeten aan de hand van een zelfgeaaakt
ontvrerp voor een nieuwe wet een toelichting te geven
waaruit zo goed mogelijk de probleeastelling in deze
materie naar voren komt en waarin zoveel aogelijk
aandacht wordt gevraagd voor de ooeilijkheden waartoe de huidige Pivierenv/et in de praktijk aanleiding
geeft. Bovendien is getracht enkele suggesties te
doen, die naar verwachting bij verwezenlijking nuttig
zouden kunnen zijn. Enkele van deze suggesties liggen
op adminietratiefrechtelijk gebied.
De probleerastelling draagt duidelijk het karakter
van de praktijk bij de bovenrivieren, hoewel getracht
is zoveel mogelijk ook de benedenrivieren erin te betrekken. Omdat regionaal bezien de eisen van een goed
rivierbeheer nogal kunnen verschillen zal een nader
onderzoek in die richting noodzakelijk zijn.

De administratief Hoofdarabtenaar,

J.A.C. van der Gouwe
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Diccussieontwerp.
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V.’IJ, JULIAIIA, BIJ DE GRATIE GODS,
KONINGIN DEE I.'EI'ERLAMDEN, TRINSES VAI,’
OR/JJ JE-NASSAU, ElE. ENZ. EKZ.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen,
ealuut! doen te weten:
Alzo wij in overweging genooen hebben,
dat het wenselijk is nieuwe regelen te atellen met betrekking tot de bescherning van
enige waterstaatsbelangen, betrokken bij de
grote rivieren en enige andere wateren;
Zo is het, dat Vsij, de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der StatenGeneraal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze;
Hoofdstuk 1
Algemene bepalingen
Artikel 1 Qnder waterstaatsbelangen worden in
deze wet verstaan de belangen van:
a. een vlotte afstroming van hoog opperwater
en ijs, mede in verband met de waterkerende hoogte van de hoogwaterkerende dijken;
b. de Bcheepvaart;
c. de waterhuishouding;
d. de zandhuishouding;
e. de komberging;
f. de verzekering van de goede staat van waterbouwkundige werken van het Eijk, kunstwerken daaronder begrepen;
g. het behouden van bestaande mogelijkheden
voor uitvoering van toekorr.stige Rijkswerken;
h. landschappelijke verzorging.
Artikel 2.Deze wet is van toepaosing op:
a. de Boven Rijn, het I'annerdensch Kanaal,
de Neder Rijn, de iVaal, de Maas, de Schel-

!
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de, de Sens en de Dollard;
b. de v/ateren, die op 1 Januari 1966 net
de Ileder Uijn, de V«aal en dc flaae in
open verbinding stonden en water daarvan afvoerden;
c. de Hollandsche IJssel beneden de afdamming bij Gouda;
d. de Overijeselsche Vecht;
e. het Zwartewater en het Zwolsche Diep;
f. de Donge beneden het separatiepunt met
de linkeroever der 'a-Gravenmoersche
vaart;
g. de Oosterschelde;
h. alle vertakkingen, amen, inharanen, kreken, spranken en killen, die net de onder a tot en net g genoende wateren in
open verbinding staan.
Artikel 3« Behoudens het bepaalde in artikel 5 strekt de toepasselijkheid van deze
wet zich in zee uit tot de grenslijnen, biJ
algemene naatregel van bestuur aan te
terv/ijl overigens de begrenzing wordl gevornd door de buitenkruinlijnen van de hoogwaterkerende dijken en, waar deze dijken
ontbreken, door de hoge gronden die het wa¬
ter bij de hoogste stand keren.
Onder hoogwaterkerende dijken v/orden
mede begrepen dijken, die zijn aangelegd op
grond van een conceseie als bedoeld in de
V7et van 1^ juli 1904 (St. 14?) houdende bepalingen omtrent het ondernemen van droograakerijen en indijkingen.
Bij algemene maatregel van bestuur
kunnen gedeelten van het gebied waarop de¬
ze wet van toepassing is geheel of gedeeltelijk aan de werking van deze wet worden
onttrokken.
Artikel 4. Het is verboden zonder vergunning in of boven de in artikel 2 genoerade
grote rivieren en andere wateren:
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a. enig werk te maken;
b. grond, baggerepecie of andere zinkende
stoffen te storten, te stapelen of neder
te leggen;
c. drijvend afval te deponeren;
d. een heg, hout, riet of biezen te plantenj
e. vaartuigen op te leggen of vaartuigen
die tijdelijk of voorgoed uit de vaart
zijn genomen of andere drijvende voorwerpen of drijvende inrichtingen vast te
leggen of neder te zetten;
f. ontgrondingen te verrichten.
Het eerste lid is niet van toepassing;
a. op normaal agrarisch gebruik van de betrokken gronden;
b. op het Ejaken van een oeververdediging
ter beachersing van het oeverland tegen
afslag raits deze werken niet boven het
oeverland uitsteken en niet meer dan bij
oeververdedigingen gebruikelijk vooruitspringen.
c. op het verhogen en verzwaren van hoogwaterkereude dijkrn voorzover deze werken niet verder reiken dan 2 meter uit
de buitenteen van de dijk.
Ilet eerste lid onder f is niet van toepassing op ontgrondingen voorzover daarin
is voorzien bij de Ontgrondingenwet.
Artike1 ^. Het is verboden voor de scheepvaart hinderlijke of verblindonde lichten
of verlichting te laten branden.
Hoofdstuk II
Vergunningen
Artikel 6. Door of vanwege onze Minister
van Verkeer en Waterstaat kan vergunning
Worden vcrleend als bedoeld in artikel 4.
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Artlkel 7« Aan de vergunning kunnen ter beschertning van de in artikel 1 genoemde belangen voorwaarden worden verbonden, die:
a. de handelingsvrijheid van de vergunninghouder bij het gebruik maken van de vergunning beperken;
b. de vergunninghouder verplichten een extra
prestatie te leveren.
Op gronden, ontleend aan de in artikel
1 genoeade belangen kan een eenmaal verleende vergunning worden ingetrokken of gewijzigd of kunnen nieuwe voorwaarden, ala in
het eerste lid bedoeld, worden gesteld. Bij
intrekking van een vergunning noeten de werken, die krachtena de vergunning nog aanwezig zijn binnen een in het intrekl:;ingsbe sluit bepaalde tertnijn worden opgeruimd of
v/orden opgcleverd in een bij dat bealuit be¬
paalde toestand. Hetzelfde geldt in overeen-

komstige zin bij wijziging van de vergunning
/j-tikel 8. Aanvragen tot verlening, wijzi¬
ging of intrekking van een vergunning geschieden schriftelijk.
Artikel 9» Besluiten tot verlening, weigering, wijziging of intrekking van een ver¬
gunning worden met redenen omkleed en in afschrift aan de aanvrager raedegedeeld. 3eGluiten als in het eerste lid bedoeld worden
genomen na afweging van de bij de handeling
betrokken waterstandsbelangen als bedoeld in
artikel 1.
Artikel 1C. Indien een vergunning voor een
bepaalde tijdsduur is verleend meet bij het
aflopen van de geldigheidsduur het krachtene
de vergunning gemaakte zijn opgeruimd of
zijn opgeleverd in een door of vanwege onze

5

Minister van Verkeer en V/aterstaat te bepalen toestand.
Artike1 11. Besiuiten tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning treden niet in working dan nadat zij onherroepelijk zijn gev/orden.
Artike1 12. Alle bij het in werking treden
dezer v;et nog van kracht zijnde vergunningen
verleend op grond van de I'ublikatie van 24
februari
(St.

l8o6 en de IVet van 9 noveraber 1908

339) (Rivierenwet) blijven van kracht

totdat daarin op grond van deze wet is voorzien.
Bruggen over de in artikel 2 genoecide
rrote rivieren en andere wateren waarvoor
geen vergunning is verleend op grond van de
in het eerste lid genoecde lublikatie of
wet Worden geacht aanwezig te zijn krachtens
een op grond van deze wet verleende vergun¬
ning. Op deze vergunning is het bepaalde in
artikel 7 tweede lid van toepassing.
Ilocfdstuk III
Opruiming van opslag en beplanting, niet
krachtens vergunning aanwezig.
Artikel 13» Re eigenaren van gronden, waarop opslag of beplanting aanwezig is, zijn
verplicht deze opslag of beplanting geheel
of gedeeltelijk te kappen en het afkoisende
hout af te voeren uit het gebied waarop de¬
ze wet van toepassing is dan wel dit hout te
vernietigen, indien zij daartoe door of vanwege onze Minister van Verkeer en '..aterstaat
worden aangeschreven.
Indien in de aanschrijving vocrschriften v/orden gegeven omtrent de wijze van kap¬
pen en de tijdsduur waarbinnen het werk moet
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Korden voltooid is de eicenuax- gt;buiiden dese
voorschriften op te volgen.
Dezelfde verplichtingen als in het eerste en tv/eede lid rusten op elke andere
rechthebbende op de opslag of beplanting.
Artike1 14, Op de in artikel 13 bedoeldc opslag en beplantingen is artikel

van de

Boswet niet van toepassing.
?Ioofdstuk IV
Uitvoering van werken door het
Rijk.
Artikel 13« Het Hijk voert werken uit ter behartiging van de in artikel 1 genoerade waterstaatsbelangen.

Cp deze werken is de V.'oningwet en de V.'et
op do ruimtelijke Ordening niet van toepas¬
sing.
Ar t ike 1 16. Ilet Eijk is bevoegd ter behartiging van de in artikel 1 genoemde waterstaatsbelangen;
a. Kijksrivierwerken aan te oluiten aan door

anderen aangelegde kribben, dammen, oeveiM
verdodigingen en andere eigendonmen van
anderen, deze werken daarover door te
trekken, daarop te onderhouden of te verunderenj
b. tot het uitvoeren van Rijksrivierwerken
materialen en materieel over eigendommen
van anderen te vervoeren, tijdelijk nfider
te leggen of te verwerken.
Van het voornecen tot het gebruik maken
van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid wordt, behoudens onvoorziene orr.standigheden, tweemaal vierentvvintig uur tevoren
aan de gebruikers van de gronden schriftelijk kennisgegeven.

7

Op gffwone ondorhoudswerken is het tweede lid niet van toepassing.
Artike1 17. Het Rijk is bevocgd ter behartiging van de in artikel 1 genoende

water-

staatsbelangen, gronden van anderen op te hogen, af te graVen, geulen daarin te dichten
of daarop aanwezige gebouwen, kaden en andere
werken geheel of gedeeltelijk te slechten, te
verlagen of op te ruinsen.
Spoedelsende gevallen uitgezonderd wordt
het besluit van of vanwcge onze Minister van
Verkeer en Waterstaat met betrekking

tot het

voorneraen tot het gebruik maken van de in het
eerste lid bedoelde bevoegdheid ten ninste
drie aaanden tevoren aan de eigenaren en gebruikers van de gronden en gebouwen in afschrift medegedeeld.
Hoofdstuk V
P'Chadevergoeding

Artikel 18. Indien en vocrzover blijkt dat:
a. houders van vergunningen waarvan de vergunning krachtens artikel 7t tweede lid is
ingetrokken;
b. gebruikerc van gronden als bedoeld in ar¬
tikel 16 tweede lid door het gebruik maken
van de bevoegdheid bedoeld in het eerste
lid van artikel 16;
c. eigenaren en gebruikers van gronden en ge¬
bouwen, door het gebruik maken van de be¬
voegdheid bedoeld in het eerste lid van
artikel 17*
schade lijden of zullen lijden, welke redelijkerwijze niet of niet geheel te hunnen
laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op andere
wijze

is

verzekerd,
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wordt hun bij besiuit van onze Minister
van Verkeer en Waterstaat een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toegekend.
Art ike1 19-Men vergceding a]s in artikel l8
bedoeld kan v'orden aangevrnagd binnen 5
aaanden na het verzenden van het besiuit
tot intrekking als bedoeld in artikel 7 en
voorzover het betreft de tociar.sing van de
artikelen l6 en 17 eerste lid binnen drie
maanden na het toebrengen van de schade.
Artikel ?.C. Het besiuit tot toekenning van
een schadevergoedinr wordt in afschrift aan
de belanghebnende meaegedeeld.
Hoofdstuk VI
Beroep
Artikel 21 . Tegen een krachtens deze wet
door of vanwege onze Minister van Verkeer
en V.aterstaat genomen besiuit staat beroep
op One open aan degene tot v/ien het besiuit
is gericht.
Het beroep staat open binnen dertig
dagen na de verzending van het besiuit.
Hoofdstuk VII
Politie-en strafbepalingen.
Artikel 22. Onze Minister van Verkeer en
waterstaat of de door deze aan to wijzen
ambtenaren kunnen, zonodig bijgestaan door
de sterke arm, op kosten van de overtreder
doen wegnemen, beletten, verrichten of in
de vorige toestand heretellen hetgeen wordt
gemaakt, gesteld, ondei’nomen, nageluten,
beschadigd of weggenomcn in strijd met deze
v/et, of een besiuit als bedoeld in artikel
13* of in strijd met een voorwaarde aan een
krachtens deze wet verleende vergunning
verbonden.
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iipoedeisende f^evaiien uitgezonderd,
7.’crdt van de bevoegdheid, bedoeld in het
corste lid, geen gebruik gemaakt dan nadat
de belangheubende schriftelijk is gewaar-

schuwd.
Be ingevolge het eerste lid verschuldigde kosten kunnen door het Rijk worden ingevorderd bij dwangbevel, dat op kosten van
de schuldenaar bij deurwaardersexploit wordt
betekend en ten uitvoer gelegd op de wijze
bij het V/etboek van Burgerlijke Rechtsverordering ten aanzien van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven.
Binnen dertig dagen na de betekening
staat verzet tegen het dv/angbevel open door
dagvaardiging van het Rijk. Het verzet
schorst de tenuitvoerlegging.
Artikel 23» Overtreding van de bij deze Wet
vastgestelde verbodsbepalingen, niet of niet
volledige naleving van eenaanachrijving als bcdoeld in artikel 13 of van voorschriften van

aan een vergunning verbonden voorwaarde wordi*
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes
tnaanden of een geldboete van ten hoogste
tweeduizend gulden.
De strafbare feiten worden beschouwd
als overtredingen.
Artikel 24, Indian een bij deze v^ct strafbaar gesteld feit wordt gepleegd door of
vanwege een rechtspersoon, wordt de strafver-volging ingesteld en worden de straffen of
naatrogelen uitgesproken

hetzij tegen de

rechtspersoon, hetzij tegen hen, die tot het
feit opdracht hebben gegeven of die feitelijke leiding heb:.en gehad bij het verboden
handelen of nalaten, hetzij tegen beide.
Ben bij doze wet straibaar gesteld feit
wordt onder meer gepleegd door of vanwege
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een rechtepersoon, indien het wordt gepleegd
door personen, die hetzij uit hoofde van een
dienstbetrekking hetzij uit andere hoofde,
handelen in de sfeer van de rechtspersoon,
ongeacht of deze personen ieder afzonderlijk;
het strafbaar feit hebben gepleegd, dan v.-el

j

bij hen gezanonlijk de elementen van het
strafbaar feit aanwezig zijn.
Indien een strafvervolging wordt inge■d-^-cIra. tegen een rechtepereoon, wordt deze
tijdens de vervolging vertegenwoordigd doer
de bestuurder en,

indien er rseer bestuurdera

zijn, door e^n hunner. De vertegenwoordiger
kan bij ger.achtigde verschijnen. Het gerecht
kan de persoonlijke verschijning van een be- !
paalde bestuurder

bevelen; het kan alsdan

zijn medebrenging gelasten.
iVanneer een strafvervolging wordt ingesteld tegen een rechtspersoon, is artikel
538, onder 2c, van het '.Vetboek van Ctrafvor¬
dering van overeenkomstige toepassing.
Voor de toepassing van dit artikel worden act een rechtspersoon gelijkgesteld een
:naat- of vennootechap, een andere vereniging
van personen en een doelvermogen.
Artikel 2$. ?'et de opieporing van de in arti¬
kel 23 bedoolde overtredingen zijn, behalve
de bij artikel l4l van het vi'etboek van Strafvordering aangewczen personen, belast de door
onze Minister van Verkeer en Daterstaat aan
te wijzen ambtenaren van de Rijkswaterstaat.
Jioofdstuk VIII
Gevolgen van dr or het Kijk verrichte uitbouw ten opzichte van de gerechtigden tot
het oeverland.
art. 19 t/tn 28 bestaande wet aan te passen

11

aan noderne redactie en gewijzigde upzet van
de wet .
Hoofdstuk IX.
Slotbepalingen.
Artikel 29.

"Pivierenwet, laatstelijk ge-

wijzigd en aangevuld bij de wet van 27 oktober 1‘!565 nr. 508 wordt ingetrokken.
Artikel 30« Oeze wet kan worden aangehaald
als "Pivierenwet”.
Artikel

Deze wet treedt in werking op

een doer one te bepalen tijdstip.

1

ToellchtinK op het discussigontwerp
voor een nieuwe Rivierenwet.
De Rivierenwet heeft tot duel de verzekering
van de gsede staat der voornaffie rivieren en
Btromen des Rijks. De enige belangen die de
wet kent zijn het rivier- en het stroonbelang.
De begrippen rivier- en stroombelang
zijn, zoalB blijkt uit de geschiedenie van
*de totstandkoming van de wet, eng begrened.
Onder deze begrippen vallen alleen het belang van een vlotte afstroming van hoog opperwater en ijs en als nevenbelang het belang van de scheepvaart bij goed onderhouden
doorgaande vaargeulen. De wetgever heeft destijds dug primair gesteld het belang van een

vlotte afvoer van hoog opperwater en ije. Dit
uitgangspunt is historisch verklaarbaar omdat de rivierbeddingen vanouds hebben gedieno
tot het afvoeren van overtollig water uit

het binnenland naar zee. Men heeft al spoedig
ingezien, dat een ongeremd gebruik van de ri¬
vierbeddingen voor alle mogelijke doeleinden
kon leiden tot belemaering van de afvoer met
als gevolg vorming van ijsdammen en het optreden van ^tsrstandsverfiogingBii In tijden n.l.
dat het zoaerbed niet voldoende capaciteit
heeft om al het afstromend water te verwerken treedt het winterbed in functie. Dit begint met het buiten de oevers treden van de
rivier waarna de bekade polders gaan inlopen'

door dit zijdelings afvloeien van water wordt
de stijging van de waterstand op de rivier
tijdelijk afgererad. Vervolgena worden bij
verder stijgend water de watermassa’s van
bovenaf over de voile breedte tussen de hoogwaterkerende dijken afgevoerd.
Alle belemmeringen,die in de rivierbedciing worden gemaakt betekenen een plaatse-
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lijke verkleining van de afvoercapaciteit.
Vooral voor de bovenrivieren is dit van groo
belang omdat de rivieren hier nijn ingeperkt
door hoge dijken: een plaatselijke vernauwjng
kan leiden tot verhoging der waterstanden.
Hierdoor ontstaat bij hoge afvoeren in het

overblijvende doorstromingsprofiel een zekera
mate van stroonversnelling waardoor boden en
oevera op ontoelaatbare wijze kunnen gaan
uitschuren net ale mogelijk gevolg yernieling van rivierwerken en ontregeling van de
rivierloop. Meestal gaan deze gevolgen gepaard met het ontstaan van ondiepten in de
vaargeul waardoor weer de scheepvaart wordt
getroffen. Bovendien bevorderen dergelijke
ondiepten vorming van ijsdammen.
Reeds in een eerder stadium had de noodzaak tot het behouden van voldoende afvoer¬
capaciteit, zowel in het winterbed als in
het zomerbed geleid tot de regeling, neergelegd in de Fublicatie van l806. Deze publicstie is in 1908 vervangen door de huidige Rivierenwet. Aanvankelijk had de taak van de
rivierbeheerder een duidelijk overwegend defensief karakter: inbreuk op het rivier- of
stroonbelang moet worden tegengegaan. Later
en vooral onder de working van de Rivierenwet verandert dit karakter. De vele rivier¬
werken, die in de loop van de tijd door het
Rijk zijn geraaakt getuigen ervan, dat het
rivierbeheer zich niet meer kan beperken tot
het regelen van wat anderen ondernamenj integendeel zijn de financiele offers, die het
rivierbeheer zich heeft moeten getroosten om
het rivier- en stroombelang te behartigen in
de loop van de jaren sterk gostegen.
De in de Rivierenwet neergolegde vergunningsregeling heeft in de afgelopen 60
jaren bijna dagelijks toepassing gevonden.
Een zeer groot aantal werken is krachtens
een rivierenwetvergunning aanwezig. Echter
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Echter ook voor de uitvoering van normalisatiewerken en andere Rijkswerken is deze wet
veelvuldig gehanteerri. 7.o zijn ook talloze
oeverconstateringen op grond van het IVe
hoofdstuk van de Rivierenwet tot stand gekoraen.
Aan het nevenbelang, waarvan hiervoor
sprake is, n.l. het belang van de scheepvaart bij goed onderhouden doorgaande vaargeulen, kan in het eysteem van de Rivierenwet geen al te ruime betekenis worden gehecht.
Zoals hiervoor reeds ter sprake kwam
kan de scheepvaart worden getroffen door het
min of meer ongeschikt worden van de door¬
gaande vaargeul als gevolg van het ontstaan
van ondiepten. Maar dit kan ook het geval
zijn als werken langs de rivier tot stand
vforden gebracht die de vaargeul ontoelaatbaar versmallen bijv.

ver in de rivier uit-

stekende kribben, steigers e.d..
Wat hier werd gezegd van de bovenrivieren gold in principe ook voor de benedenrivieren en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Stromen zij het dan, dat aldaar voornaraelijk
slechts behoeft bestond aan het reguleren
van verrichtingen in het zomerbed; het zomer
bed is daar over het algemeen ruira zodat het
winterbed niet zo intensief behoefde mee- te
doen aan de afvoer van hoog opperwater.
Noodzaak van een nieuyje Rivierenwet
De bevoegdheden van de beheerder

van de be-

trokken wateren worden in het stelsel van de
Rivierenwet bepaald door de inhoud van de
begrippen rivier- en stroombelang, zoals die
hiervoor zijn omschreven. Ontwikkelingen op
velerelei gebied hebben t.a.v. het rivierbeheer echter een situatie geschapen die dui-
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delijk aantoont, dat het stelsel van de wet
niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd
De bestaande Rivierenwet is dus sterk verouderd. Overigens vertoont zij nog verschillende leeraten die bij de uitvoering van de
wet moeilijkheden oj-leveren. Een en ander

raaakt het noodzakelijk de wet door een nieuwi
te vervangen. De redenen hiertoe worden in
het navolgende nader uiteengezet.
In de eerste plaats valt hierbij te wijzen op de grote waterstaatkundige veranderingen die zich in het Deltagebied voltrekken. In het kader van de uitvoering van het
Deltaplan worden zeegaten afgesloten en binnansren gevormd. Vroeger had het rivierbeheer zoals gezegd minder belang bij het winterbed in dit gebied omdat het geen overwegende rol speelde bij de afvoer van hoog op~
perwater en ijs. Het vvinterbed was bovendien
meestal zo ruim dat het er weinig toe deed
als hier en daar door derden een gedeelte
van het winterbed door werken in beslag werd
genomen. Grote gedeelten van het winterbed
werden daarom reeds aanstonds aan de gehele
of gedeeltelijke werking van de Rivierenwet
onttrokken. Hoewel naderhand het belang van
komberging steeds sterker naar voren

kwam

bleef de wettelijke situatie tot nu toe ongewijzigd.

Door het gereed komen van de afsluitii^e
werken in het Deltagebied zullen de gevormde
binnenmeren van rechtswege aan de werking
van de Rivierenwet worden onttrokken. Dit wae
reeds het geval met de Brielsche-Maasboezem,
die ontstond door de werken, die kunnen wor¬
den beschouwd als een voorloper van de Deltawerken.
De zich voltrekkende wijzigingen noodzaken ertoe zich te braden over de wijze
waarop het toekomstige beheer moet worden
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geregeld. In de nieuwe toestand zullen de
binnenneren en andere wateren, die in open
verbinding blijven met de zee en/of de grote rivieren nog een belangrijke functie vervullen. Gedacht noet hier o.a. worden aan de
belangen van komberging bij hoge vloeden

als het opgestuwde water via de Rotterdamscl*
iVaterweg naar de binnenwateren opdringt.
Hiermede houdt direct verband het verziltingsgevaar, dat groter wordt naarnate de

hoeveelheid zeewater, die het land bij vloedbinnendringt, groter worden. Het verziltings
gevaar is ook betrokken bij alle werken, die
in de hier bedoelde wateren worden uitgevoerd met het doel bodemspecie te winnen.
Het gevaar echuilt daarbij in de toeneming
van zoute kwel uit de ondergrond als baggeren zuigwerk tot grotere diepte wordt uitgevoerd en daardoor de afsluitende lagan in de
bodem worden doorbroken.
De binnenmeren zullen wellicht een be¬
langrijke bijdrage kunnen leveren aan de

voorziening van zoet water voor een deel va&
het land. Het belang van de zoetwatervoorziening in dat deel van het land wordt
steeds groter. Scheepvaart, zowel beroepsvaart als pleziervaart, zullen deze wateren
blijven gebruiken, vooral de laatste soort
vaart naar verv/achting in steeds sterkere
mate.
De hiervoor omschreven belangen reiken
verier dan plaatselijke of streekbelangen.
Het lji1«t daarom gewenst het beheer over deze
wateren bij het Rijk te laten.
De hierbovengenoemde belangen met betrekking tot de wateren in het Deltagebied
vinden op grond van de geldende Hivierenwet
geen voldoende bescherming.
In agrarisch opzicht bezitten de uitej>waarden grote voordelen boven vele andere
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grondcn. D« belangrijkate hierv^n

zijn;

a. de gronden zijn bedekt met een laag teelaarde die in de loop van de jaren door
slibafzetting tijdens hoogwaterperioden
ie ontstuan;
b. slibafzetting in de winter betekent een
uitstekende natuurlijke bemesting van het
land;
c. de gronden zijn van nature goed waterdoor'
Intend zodat langdurige regenval geen
schade van betekenis kan aanrichten;
Er zijn evenwel ook nadelen aan te v/ijzen waarvan de voornaamste is het risico van
inundutie in het weideseizoen door hoge zomerstanden.
De slibafzetting heeft in de loop van
de eeuwen op vele plaatsen een dikke kleilaag gevormd. Rivierklei is in de meeste
gevallen uitstekend geachikt voor steen- en
d^kpannenfabricage. Hierdoor is te verklaren
dat langs de rivicren een groot aantal ateenfabrieken zijn gevestigd.
Door toeneming van de behoefte aan klei
zand en grind ontetond bij particulieren
steeds meer belangstelling voor de uiterwaarden. J'et opoffering in zoverre van de
agrarische belangen begon tnen in de uiterwaarden di^e ontgrondingen uit te voeren.
Heestal werd het op rrotere diepte gewonnen
bodemnateriaal per schip afgevoerd door een
naar do rivier gemaakte toegangsgeul hoewel
thane ook ontgrondingen aan de gang zijn
waar het bodenmateriaal, eventueel na een
zeefbev/erking, per as wordt afgevoerd; in
deze gevallen is dan geen toegangsgeul naar
do rivier nodig. Het voortgaan op deze weg
ontraoet zeer grote bezwaren; er ontstaan
diepe gaten op kleinere of grotere afstanden
van elkaar, die al of niet in open verbin-

ding staan net de rivier en die van de rivia-
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zijn afgescheiden door een vaak smalle
oeverramd. Ret vo6rkomen van deze grote
oppervlakten water in de uiterwaarden, die
bovendien i.v.ra. de belangen van aanliggende eigenaren meestal door een zomerkade zijn omgeven, kan bet stroombeeld
bij hoge afvoeren ongunstig be'invloeden.
Voor de aanleg van de vereiste zoraerkade
is een vergunning

op grond van de Ri-

vierenvset vereist zodat de beheerder
hierover enige zeggenschap heeft, zij het
dan alleen voor zover het rivier-of stroombelang erbij betrokken is. Anders is het
echter met de ontgronding zelf, oradat
diepte, vorm an grootte van de ontzanding
zich buiten zijn bemoeiingen om kan afspelen. Het rivier- of stroombelang in
de zin van de Riviercnwet is hier niet
bij betrokken. w'eigering van een vergun¬
ning voor het maken van een toegangsgeul
zou

slechts dan plants kunnen vinden

als deze de vlotte afatroming van hoog
opperwater en ijs zou benadelen, wat ech¬
ter nimmer het geval zal zijn. Toch is
elke toegangsgeul in rivierkundig en nautisch opzicht minder gewenst. De praktijk

is tot nu toe geweest, dat de toe-

gangsgeulen zo mogelijk werden toegestaan
op plaatsen waar deze de minste bezwaren
ontnoetten.
Of er al of niet een toegangsgexil
wordt gemaakt, vast staat, dat de oeverrand tussen ontgronding en de rivier
een zeer kwetsbaar object kan vormen.
Kan in gevallen waar geen ontgronding
aanwezig is enige afslag van de oever de
waterstaatsbelangen raeestal niet schaden,
afslag Van

een

dergelijke

.
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oeverrand moet ten zeerste worden
vreesd ondat de-ventueel daarop aange*
sloten rivierwerken (kribben) acht«rloops worden en dan vaak niet aeer *ljn te
redden terwijl bij doorbraak van de oever¬
rand op plaatsen waar deze door afslag te
smal is geworden de rivier plaatselljk
een verbreding verkrijgt met zeker funeste gevolgen voor de bodemligging van
bet betrokken riviervak. De rivi-srbeheerde.
moet dergelijke ontwikkdingen meestal lijdelijk toezien. Slechts in enkele gevallen kan laags privaatrechtelijke wog en
dan nog alleen met medewerking van derden
(Domeinbestuur) al te nsdelige onteikkelingen worden

voorkomen. Levensgroot

dxiikt voor het rivierbeheer het echrlkbeeld op van verwildering van grot* g«deelten van de rivier als het niet in
staat wordt gesteld de lopende ontwikkeling in deze te beteugelen. Over het nut
van de nieuwe Ontsrondingenwet voor een
juist rivierbeheer wordt verderop nader
ingegaan.
Ten slotte mag niet onbcsproken blijven het zeer belanjprijke aspect, dat door
ontgrondingen grote gedeelten van de ri¬
vier in een bepaalde toestand worden gefixeerd. kan het rivierbeheer is door het
bestaan van de vele ontgrondingen grotendeels de mogclijkheid ontnomen werken tot
nadere regulering van de rivier uit te
voeren; bochtverbeteringen of bochtverleggingen bijvoorbeeld kunnen niet meer
of zeer moeilijk worden gorealiseerd.
In de afgelopen 100 jaren zijn vele
TbL^kawerken aitgevoerd tot normalisatie
van het zonerbed. De normalisatie heeft
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grote vruchten afgeworpen. Voortdurende
instandhouding en aanpassing van de norrasLlisatiewerken la een dringende eis# Ten
aanzien van het winterbed is nog meinig
aan norraalisatie gedaan» Studies omtrent
de toestand van het winterbed, in het
bijzonder met het oog op hoge en zeer
hoge waterstanden (hoger nog dan de hoogat
bekende stand, die in 1936 voorkwam) doen
het inzicht rijpen, dat binnen niet te
lange tijd de nodige aandacht zal moeten
worden bestead aan winterbednormalisatie.
Wettelijk dient hiertoe een gerede mogelijkheid aanwezig te zijn.
Qeconstateerd moet worden, dat vooral de laatste decennia een groeiende belangstelling bestaat voor de rivieren en
stroraen met het oog op bestemmingen die
voorheen weinig of geheel geen rol speelden. Te wijzen valt in dit verband bijvoorbeeld op de vraag naar grote industriegebieden dicht aan het vaarwater, maar ook
op de vraag i.v.ra. de recreatie naar jachthavens, voetbalvelden, zwembaden, kampeerterreinen enz.. Dit schept een beeld van
een veranderend gebruik waarmede het rivierbeheer wordt geconfronteerd zonder voldoende bij machte te zijn een beleid te
voeren, dat op deze nieuwe situatie is
afgest emd.
Het rivierbeheer heeft bovendien te
tnaken met de wensen van een groeiend aantal gemeenten langs de rivieren om grote
gedeelten van de uiterwaarden te reserveren voor stadsuitbreidingen. De gemeente
Arnhem heeft een dergelijk plan al jaren
geleden kunnen realiseren* Op dit ogenblik
bestaan hiertoe ernstige planner o.a. bij
de gemeente V/ageningen en Deventer. Door
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de uitvoering van dsrgelijke plannen worden
grote gebieden aan het stroomvoerendvermogen van de r1 vieren onttrokl-ien. Door het
definitieve karakter van znlk een benutting van gedeelten van het winterbed zijn
de inbeslag genoraen oppervlakten voorgoed
aan het rivierbeheer onttrokken. Weliswaar wordt in de praktijk door overleg met
de geraeenten wel een oplossing gevonden
voor het bezwaar van vernauwing van het
doorstroraingsprofiel, aeestal hierin bestaande, dat de gemeente zich vrijwillig
verbindt zekere compenserende werken uit
te voeren, maar het bezwaar blijft, dat
hiervoor een beroep moet worden gedaan op
de welwillende raedevverking van de gemeentea
terwijl anderzijds de compenserende werken
veelal zullen moeten bestaan in afgraven
van buiten de stadsuitbreiding gelegen terreinen of siechten van kaden welke afgravingen in de loop van de tijd door opslibbing van nature weer ongedaan kunnen
worden gemaakt. Ook in deze gevallen kleat
weer de vraag of het juist is de betrokken
riviergedeelten zodanig te fixeren, dat het
rivierbeheer geen enkele of bijna geen mogelijkheid meer heeft eventueel later no¬
dig blijkende veranderingen in het rivierregime aan te brengen. Immers kan de rivierbeheerder niet v<»langen dat corapenserende werken verder gaan dan strikt nodig

is met het oog op vereiste afvoercapaciteit
Dit betekent echter,

dat aldaar ter plaat-

se de afvoercapaciteit tot de uiterste
grens v?ordt verkleind en dat geen enkele
marge meer overblijft.
De belangen van de waterhuishouding
en de zandhuishouding in hun voile omvang
worden thans als belangen van de eerste
orde beschouwd evenals de belangen van een
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vlotte afstrooing van hoog opperwater en
ijs en die van de scheepvaart. Van deze
belemgen vinden die van de waterhuishouding geheel geen bescherming in de Fivierenwet en die van de zandhuishouding en de
scheepvaart slechts in zeer gerinrge mate*
Tenslotte valt nog te wijzen op het
rijzend probleem in Nederland om stortplaatsen te vinden voor huis- en industrievuil, Geschikte stortplaatsen binnendijks
zijn niet gemakkelijk te verkrijgen zodat
ook hiervoor het oog geslagen wordt op de
buitendijkse gronden. Ilet meest koraen daarvoor in aanmerking de waterplassen, die
door ontgrondingen zijn ontstaan. Hieraan
kleven echter nogal wat bezwaren vooral
door de grote kans, dat bij hoogwater het
drijvend vuil uit deze stortplaatsen op de
rivier terechtkomt terwijl in de prafctijk
moeilijk is te voorkomen, dat in dergeiijke
stortplaatsen ook giftige stoffen terecht
komen, die bij hoog water in de rivier
worden verspreid. De hierbij betrokken belangen van de waterhuishouding en welstandstoezicht kunnen op grond van de Rivierenwet in geen enkele vorm worden behartigd.
Het is de rivierbeheerder slechts in
zeer geringe mate mogelijk bij de toepas¬
sing van de Rivierenwet een zekere vorm
van welstandstoezicht uit to oefenen* Landschappelijk zijn de uiterwaarden unieke gebieden in Nederland die, zo enigszins mo¬
gelijk in deze staat moeten worden behouden
De landschappelijke verzorging komt
steeds aeer in de verdrukking door het geven van allerlei bestemmingen aam de uiter¬
waarden die niet stroken met hetgeen in
deze wenselijk is.
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Ook is het thans niet mogelijk vergunninghouders te verplichten de krachtens
vergunning aanwezige werken in een redelijke staat van onderhoud te brengen. Een

gevolg is, dat langs de rivieren en stromen
werken zeals kaderauren en andere oeverconstructies alsnede steigers e.d. in vervallen staat aanwezig zijn, die weliswaar
het rivier- of stroorabelang niet benadelen
maar ieder voor zich een ontsiering van
het landschap vormen.
De bepalingen van de Rivierenwet zijn*
zoals hiervoor reeds gezegd, hoofdzakelijk
afgesterad op de afvoer van hoog opporwater
en ijs, De belangen van uiteenlopende aard*
die in de afgelopen tijd steeds sterker
een rol zijn gaan spelen kunnen slechta
zeer gedeeltelijk of in het geheel niet bij
de toepassing van de Rivierenwet worden
behartigd, Het is in de huidige maatschappij niet toelaatbaar, dat een dergelijke
integrale belangenbehartiging niet moge¬
lijk is. Slechts een nieuwe wet, die, wat
de doelstelling betreft, ruimer van opzet
is kan aan dit bezwaar tegemoet komen.
De eisen die aan een nieuwe rivieren¬
wet moeten worden gesteld kunnen In de
volgende hoofdpunten worden sanengevatf
a. de belangen van de scheepvaart moeten
beter worden

gewaarborgd;

b. waterhuishouding en zandhuishouding
moeten

regeling vindenj

c. een zekere mate van welstandstoezicht
moet mogelijk worden gemaakt;
d. het rivierbeheer moet een beleid kunnen
voeren dat crop gericht is de beddingen
van de rivier en stromen zoveel als moge¬
lijk is geschikt te houden en te maken
voor de hoofdfuncties

die

de
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rivioren en and«re wateren naar de huldige
iazichten bezitten.

Artlkalsgewi.lza behandellng van het ontwerc
ConBlderaas*
De considerans van de geldende Riviaranwet geeft aan, dat hat doel van de
wat is de goede ataat van de voorname rivieran en stromen ta verzakeren. Uit daze
omschrijving en vender ook uit de wet
blijkt reeds, dat da wet slechts aan eng
begrensde ruimte biedt aan het rivierbeheer. Een nieuwe wet zal, zoals in de inleiding is aangetoond het rivierbeheer
ruimere

bevoegdheden moeten geven ora een

op da aisen van de tijd afgastemd beleid
te kunnen voeren. Ocidat de considerans de
inhoud van de wet behoort te dekken zal
hierin het nieuwe baginsel moeten worden
naargalegd, Gatracht is aan daze eis te
voldoen, door te stallen de wenselijkheid
van nieuwe regelen met betrekking tot de
bescherming van enige watorstaatsbelangen*
Dit moat ook feitelijk het kernpunt van de
wet zijn. Bij de betrokken wateren kunnen
deze belangen steeds wear in het gedrang
komen; daartegen voldoende bescherming

te

bieden io het oogmerk, dat moat worden
nagestreefd.
De geldende wet spreekt nog van ’’de
voorname rivieren en stromen des Rijks".
Het ontworp noent hiervoor in de plants,
'•de grote rivieren en enige andere waterenV
Door de uitvoering van de Deltawerken zullen de stromen hun karaktor van vo9rheen
verliezen en, ervan uitgaande dat de wet
toch op deze stromen van toepassing moet
ziJn, ^vordt niet meer geaproken van "stro-
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men" maar van "andere wateren". Op dene
wijze wordt het ook mogelijk om, indien
gewenst, bijvoorbeeld het Ijsselmeer (en
de randaeren) onder de werking van de wet
te brengen.
Artikel 1.
In dit artikel wordt aangegeven wat in de
wet onder waterstaatsbelangen wordt verstaan. De hier genoemde belangen moeten
worden geacht in de huidige tijd voldoende
evident te zijn om ze speciaal te doen bchartigen. Aan het geven van een opsonming
is niet te ontkomen. Er is geen uitdriikking te vinden die voldoende de genoemde
belangen in zich bergt zonder tegelijk
weer andere belangen mede,erin te begrypen.
Een vlotte afstroning van hoog opperwater en ijs blijft een hoofdbelang bij de
rivieren. In welke mate deze vlotte afstroming is verzekerd hangt af van de toestand waarin de beddingen zich bevinden:
Zo zal een brede rivierbedding (zomerbed
en uiterwaarden tezamen) uiteraard in beginsel zeer geschikt zijn voor afvoer van
grote hoeveelheden water. De vlotte afvoer
is echter niet alleen gewaarborgd door een
brede bedding maar is sterk afhankelijk
van de configuratie van de bedding. Een
breed, diep en regelmatig verlopend zomerbed heeft een grote afvoercapaciteit;
een breed en laag gelegen winterbed zonder
dwarskaden, dichte beplantingen enz. levert
eveneens een grote afvoercapaciteit bij
hoge afvoeren. Zodra het zomerbed plaatselijk wordt versmald of de doorvoer capaciteit van het winterbed bijvoorbeeld door
het

plaatselijk

ophogen
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van het maaiveld wordt verkleind wordt de
afvoersituatie ongunstiger. Het hangt van
verschillende factoren af of dit kan worden
getolereerd.
Verkleiriing van het doorstromingsprofiel zal minder bezwaar ontmoeten ter plaatse waar de bedding extra ruic is dan daar
waar dit niet het geval is. Zoals reeds werd
betoogd kan verkleining van het doorstromingsprofiel bij hoge afvoeren, stroomversnelling teweeg brengen in het overblijvende^
profiel waarvan uitschuring van de bodem en
nog andere ernstige nadelen het gevolg kunnen zijn. Voorkoming van deze nadelen was
een van de hoofddoelstellingen van de gelden
de Sivierenwet. Er is echter nog een ander
nadeel, dat niet beschermd wordt door de
Rivierenwet, n.l. dat door verkleining van
het doorstromingsprofiel en de daardoor ontstane waterstandsverhoging bij hoge afvoeren
de hoogte van de hoogwaterkerende dijken in
het geding komt. Het overstroiaingsgevaar
neemt toe. Hier blijkt dus een nauw verband
tussen de configuratie van de rivierbeddingen en de hojgte

van de hoogwaterkerende

dijken. Het moet tot de taak van de beheerd®
van de rivieren worden gerekend taede dit belang van de hoogwaterkerende dijken in het
oog te houden. Vooral spreekt dit in gevallen waarbij in een bepaald riviervak ver¬
schillende ophogingen worden gemaakt waardoor als gevolg van cunulatie de waterstand&
verhoging een grotere omvang gaat aannenen.
De overige dijkbelangen, zoals de standzekerheid van de dijken enz. vallen onder de
aorg van de betrokken dijkbeheerders.
De toestand van de vaarwegen is zeer
belangrijk voor de scheepvaart. Een door-
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gaande voldoend

brede vaargeul op de ver-

eiste diepte is daartoe in de eerste plaats
nodig. Maar ook hoogtebeperkingen moeten
zoveel als mogelijk is worden geweerd terwijl overigens de veiligheid van de vaart
een belang van de eerste orde is. Het behoort tot de taak van de beheerder van de
vaarweg ervoor te zorgen, dat de normal©
vaart zich vlot en veilig kan afwikkelen
(onder normale vaart diener. in dit verband
uiteraard niet te worden begrepen de bijzondere transporten over water).
Zo zullen bijvoorbeeld in vergunningen voor het bouwen van bruggen over de
wateren voorwaarden moeten kunnen worden
opgenomen omtrent het taaken van hefbure gedeelten in bruggen alsmede een regaling betreffende de openingstijden terwijl bij
hoogspanningsleidingen over de wateren een
ffiiniffiura hoogte meet kunnen worden voorgeschreven. De veiligheid van de vaart is
bijvoorbeeld in het geding als aun de rivier
een jachthaven wordt gemaakt. Dergelijke
havens moeten kunnen worden geweerd omdat
in vele gevallen gevaar voor de scheepvaart kan ontstaan door het onverwacht
kruisen van de vaarroute door jachten. Bij
thuishavens voor speedboten is dit gevaar
nog veel groter. De belangen van de scheepvaart dienen du3 te worden aangemerkt als
een waterstaatsbelang dat bescherraing moet
vinden in de Rivierenwet.
4

De w'aterhuiehouding is in Nederland
een belang van toenerend gewichf. Bij het
ontwerpen van grote werken zoals de Dcltawerken en de kanalisatiewerken moet het
rivierbeheer nauwlettend toezien op de be¬
langen van de waterhuishouding, niet zozeer
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met het doel te voorkomen dat deze belangen
in het gedrang komen, aaar veelraeer om een
•

goede w" terhui13houding te bevorderen. De
beheerder zal de belangen van de waterhuiehouding zeker niet uit het oog mogen verliezen bij het toestaan van activlteiten
van derden. Cnder de waterhuishouding valt
ook de waterpeilbeheersing. Men treft dit
aan bij de gekanaliseerde rivieren en in de
nabije toekomst ook in het Deltagebied,
De zandhuishouding is een hoofdstuk op
»
zichzelf. Hieronder valt in ruinere zin de
zandhuishouding in het gehele land waar de
rivieren en andere wateren bronnen zijn
wuaruit wordt geput ter dekking van de zand*
behoefte voor allerlei doeleinden. Gelet op
de Etijgende zandbehoefte moet het cogelijk
zijn het vergunningensysteera volgens de Rivierenwet dienstbaar te maken aan een juiste verdeling van de steeds schaarser wordende hoeveelheden beschikbaar zand. Met
name zal bijvoorbeeld aan vergunningen voor
ontgrondingen een voorwaarde noeten kunnen
worden verbonden dat de te ontlenen hoeveel*
heden metsel- en betonzand niet zullen raogen worden gebruikt als ophoogzand.
De zandhuishouding in engere zin omvat
mede de zgn. slibhuishouding. Dtromend wa¬
ter in de rivieren voeren min of tneer grote
hoeveelheden zand en slib in zwevende vorm
met zich mede. Deze stoffen hebben de ei-

genschap zich bij vermindering van de stroaa
snelheid op de bodem neer te zetten waardoor ondiepten ontstaan. Met de normalisatiewerken is beoogd de afvoer in het zomerbed zodanig door kribben- en andere werken
te reguleren, dat zand- en slibafzetting in
de vaa'rgeul wordt voorkomen en dat die afzetting slechts plaats vindt daar waar dit
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geen bezwaar oplevert. i)e normaliBatiewerken zijn daarom in riviertechnisch opzicht
zo belangrijk oeidat zij bepalend zijn voor
een goede rivierloop en de vaarwaterdiepte.
Bij de aanleg van kribben en strekdanraen
dient steeds nauwkeurig te worden bestudeerd vsrelke vorm,lengte en richting t.o.v.
I

de as van de vaargeul deze werken noeten
verkrijgen opdat het beoogde effect wordt
verkregen zonder andere nadelen op te roepen. Het behoeft due geen betoog, dat wer~

ken van derden deze zorgvuldig geschapen
situatie ernstig kunnen verstoren. Deze
verstoring kan bijvoorbeeld optreden bij
aanleg van particuliere kribben, vooruitstekende oeververdedigingen, maar ook bij
het maken van havenraonden of toegangsgeulen
I

naar ontzandingen. De wet dient dus bevoegdheden in te houden om dergelijke verstorin-

,

gen te voorkomen of tot iceer aanvaardbare
properties terug te breng<=‘n.

!

j
j

^

Kodberging is van belang bij stijgende

I

waterstanden, vooral bij stormvloeden. De

“i

aanwezigheid van voldoende komberging in

I

I

het binnenland heeft bij stortavloeden een
verlagende invloed op de top van de vloed-*'
Juist bij kritieke standen is deze verlaging van niet te onderschatten betekenis.

!

De betekenis van grote gedeelten van het
winterbed in het Deltagebied zal in verband
met de behoefte aan komberging groter wor¬
den naarmate de werken verder zullen zijn
voltooid. Alle werken van derden, die ver¬
mindering van komberging ten gevolge kunnen
hebben zullen dus kritisch noeten worden
beoordeeld en zo nodig worden geweerd.
^

Activiteiten van derden mogen in geen
geval de standzekerheid en de functiever-
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vulling van de Eijksrivierwerken en kunstwerken aantasten. Onder omstandigheden
noet dit dus kunnen worden voorkomen.
Zeer dubieus is de kwestie, of de beheerder bij het verlenen, wijzigen of intrekken van vergunningen rekening mag houden met de eventuele uitvoering van plannen
in de toekomst die nog niet helemaal of helemaal nog niet vaststaan. Zoalc uit de inleiding al blijkt is het bij de betrokken
wateren van zeer groot belong bestaande mogelijkheden tot uitvoering van Rijkswerken
in de toekomst te behouden. Seze Rijkswer¬
ken kunnen bijvoorbeeld zijn, rivierverbredingen, bochtcorrecties, bochtafsnijdingen enz.. Door toe te staan dat steeds
seer riviervakken gel'ixeerd worden, kunnen
dergelijke worker, niet meer worden uitgevoerd of aiieer. oan worden uitgevoerd als
nevenwerken van overgrote proportie (verlegging van oaiadijken, opruimen van industrieen of woonwijken e.d.) worden gemaakt.
Kierdoor wordt het, publieke belong in grote
mate geschaad «, Een dergelijke ontwikkeling
dient dus te worden voorkomen. Hiertoe ware
te overwegen opneming van het gestelde on¬
der g van het ontwerp.
De zorg voor het landschapsachoon is
niet een taak die in de eerste plaats bij
de beheerder van de Rijkswateren behoort.
Toch wordt ook de beheerder geregeld geconfronteerd met aangclegenheden van landschappelijke verzorging. De betrokken wateren
met hun winterbeddingen hebben vaak een geheel eigen karakter en zijn vaak uniek in
het Kederlundse landschap. De begroeiing
langs de rivieren, bestaande uit hoog opgaand geboomte, opslag, riet

,

biezen

,
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en griendhout vormen een belangrijk onderdeel
van one beait aan landschapsachoon. Bepaalde
werken in dit gebied behoeven dit landschapsachoon zeker niet te verstoren. Haar het tegendeel is evenwel ook mogelijk. Daarbij korat
dat eenmaal krachtens vergunning gemaakte
werken in verval kunnen geraken oadat da- vergunninghoudor er weinig of geen belang meer
bij heeft. Dit kan het geval zijn met werken
als steigera, loswallen enz.. Deze vervallen
en verwaarloosde objecten zijn meestal een
ergerlijke ontsiering van het landschap* Op
grond vein de I?ivierenwet kan hiertegen niet
worden opgetreden omdat het rivier- of stroom
belang hier niet raede gemoeid is. Bevoegdheid om bij het beleid rekening te houden
met de landschappelijke verzorging lijkt
noodzakelijk. Misschion doet het voorkoraen
van een dorgelijke bepaling in een Rivierenwet vreemd aan omdat ook juiat andere instanties op dit gebied een taak hebben#
Mocht het punt j. te ruim omschreven worden
geacht, dient een andere omschrijving te
worden gezocht die toch de vereiste bevoegdheid geeft. Eventueel zou iets daaromtront
kunnen worden bepaald in artikel 7 waar het
gaat over de bevoegdheid tot het stellen
van voorwaarden.
Artikel 2 bepaalt de wateren waarop de wet
van toepassing is. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de opsomming in de
geldende wet. Onder lid b. is een afwijking
opgenomen met het oog op de afsluitingswerken in het Doltagebied. Door die afalui—
tingen worden de gevormde binnenwatoren van
rochtswege aan de werking van de Rivierenwet onttrokken. In het ontwerp is als peildatum 1 januari 1966 genoemd. Deze datum
blijft natuurlijk voor wijziging vatbaar.
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In dit verband zij nog even attent gemaakt
op de Brielsche Maasboezea waarop de Rivierenwet ora de genoeinde reden niet meer
van toepassing is,, Zou de wet toch gelding
(iioeten hebben op de Brielsche Haasboezen,
dan dient dit water alsnog afzonderlijk in
de opBoraming te worden opgenomen. Overigens
zal de opsomtning moeten worden gecorrigeerd
als een veranderde situatie daartoe aanleiding geeft. Zo valt wellicht te denken aan
opneraing van het Ijsselmeer met de randmeren..
Door het gestelde onder h vallen onder
de wet ook de particuliere havens. Voorzoveel gewenst kunnen deze havens aan de werking van de wet worden onttroViken op grond
van het derde lid van artikel 3*
iirtikel 3* Voorshands is aangenonen, dat de
toepasselijkheid in zee op dezelfde wijze
dient te worden bepaald

als in de geldende

Rivierenvvet. De landwaartse begrensing wordt
gelegd bij de buitenkruinlijn van de hoogwaterkerende dijken en bij de hoge gronden
evenals dit thans geldt. Ten aanzien van de
hoge gronden is gehandhaafd de eis, dat die
het water bij de hoogste stand keren.
Als nieuw punt v/are in te voeren, dat
ook dijken, aangelegd op grond van een concessie als bedoeld in de vVet van 1904 omtrent het onderneaen van droogmakerijen en
indijkingen onder de hoogwaterkerende dijken
zijn begrepen. Dit heeft tot gevolg, dat bijvoorbeeld stadsuitbreidingen in de uiterwaarden zoals bij Arnhem van rechtswege niet
meer onder de v;erking van deze wet vallen
terwijl een speciale onttrekking niet behoeft
plants te vinden.
Het raoet mogelijk blijven bepaalde
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gebieden aan de werking van de wet te onttrekken als aan toepasselijkheid van de
wet geen gerede behoefte beataal. Het derde lid voorziet hierin.
Artikel A. Vervallen is de onderscheiding
in winter- en zonerbed.

.ceds bij de tot-

standkoming van de Eivierenwet rees de
vraug of de grens tussen zomer- en winterbed altijd even genakkelijk te trekken zou
zijn. De praktijk heeft uitgewezen, dat dezegreno zeker

niet gerr:akkelijk is te be-

palen waardoor in vele gevnllen onoplosbare probleren zijn gerezen.
In het begin van de 2Ce eeuw moge deze onderscheiding nog zin hebben gohad,
uit het vorenstaande blijkt wel, dat de
belangen bij het winterbed inaiddels zo hoog
Qoeten worden aangeslagen, dat eon afzonderlijke regeling voor zomer-en v;interbed
geen reden van bestaan meer heeft.
Artikel 4 behelst in tegenstelling
tot het verbod in artikel 5 de verboden
voor het verrichten van handelingen waarvoor de mogelijkheid is geopend een vergunning te verkrijgen. In de verboden is
begrepen het verrichten van handelingen
"in of boven" de grote riviereri en andere
wateren. Hieronder vallen dus handelingen,
die onder of boven water worden verricht
alsmede handelingen onder het maaiveld en
daarboven. Een hoogtelimiet is niet gestelc
omdat daaraan geen behoefte bestaat. Voor
het spannen van hoogspanningsdraden bijvoorbeeld zal een vergunning nodig zijn
ook al staan de onderstouningen buiten
het gebied waarop de wet van toepaseing is,
Eerste lid a. Het verbod om zonder vergun-
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ning enig v;erk te maken is in deze bewoordingen zeer ruirn omschreven. De geldende
Kivierenwet bevat eenzelfde

omschrijving

en de toei>assitig daarvan heeft in de praktijk weinig raoeilijkheden opgeleverd.
b. Dit lid is zo overgenoraen uit de geldende Rivierenwet.
c. Dit lid is nieuw en houdt het verbod in
or* drijvend afval te deponeren zonder ver~
gunning. Allerwegen v/orden de wateren steeds
meer incidenteel gebruikt om er afval in te
deponeren. Dit gebeurt zo\?el doer de schipperij als door anderen. Vaak is het goedkoper of gemakkelijker een lading afval
aan de oever te storten dan deze te brengen
nuar een officxele vuilstortplaats. Voor
zover afval wordt gestort, dat in water
zinkt is lid b van toepassing. Hen noodzakelijke aanvulling hierop voor alle soortaa
drijvend afval (hout, plasticwaren, wegwerpvaten enz.) wordt met lid c beoogd.
d. Het planten van heggen, hout, riet of
biezen zal op somrnige plaatsen kunnen worden toegestaan. Dergolijke werkzaanheden
hebben 'vanouds langt rivieren en stromen
plaatsgevonden. De riet-, griend- en biezencultuur verkeert evenwel in een crisis;
aanplant hiervan met het oogmerk het riet,
het griendhout en de biezen te verhandelen
zal op het ogenblik niet vaak meer plants
vinden. Omdat het planten met een ander
oograerk (bescherming oever tegetv afslag,
natuurschoon e.d.) nog wel kan voorkoaen
dient dit lid onverkort te worden gehandhaafd.
e. Hierin is enige uitbreiding gegeven aan
een overeenkomstige bepaling van de geldende wet waarin alleen sprake is van drijvende inrichting, niet voor vervoer bestead.
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Deze laatete bepaling heeft steeds weer de
lastige vraag doen rijzen of een bepaalde
iarichting wel of nict voor vervoer be¬
stead is. Om hieraan een einde te raaken is
het gewenst voor het opleggen van vaartuigen een vergunning te eisen. Voorts zal
voor het vastleggen of nederzetten van
vaartuigen, die tijdelijk. of voorgoed uit
de vAart zijn genomen, een vergunning moetrr
Worden geeist. De normale vaart wordt niet
door deze regel getroffen. Voorkomen meet
echter worden, dat schippers, die de vaart

vaarwel zeggen, hun schip ergens neerleggec
of zelfs op het droge trekken om daarop
verder verblijf te gaan houden. Hetzelfde
is het geval met andere drijvende voorwer-

pen of drijvende inrichtingen (bijvoorbeeld
woonarkan).
f. Evenals in de geldende wet zal het verrichten van ontgrondingen aan een vergun¬
ning aoeten worden verbonden (de betreffende wetswijziging is nog niet van kracht).
Een moeilijkheid die zich hierbij voordoet
is de regeling, neergelegd in de Ontgrondingenwet (die momenteel nog niet van kraclt
is). Verderop wordt hierop nader ingegaan.
Tweede lid a. Om te voorkomen, dat ook alle
normale werkzaamheden van de agrarische gebruikers van de uiterwaarden onder het vereiste van vergunning zouden vallen is hiervoor een uitzondering gemaakt.
b. Eenzelfde uitzondering dient te worden
gemaakt voor het aanbrengen van een verdediging door de oeverbewoners on de oever iegen afslag te beschermen.
c. Een dergelijke bepaling kont in de gel¬
dende wet voor. Evenwel is als voorwaarde
gestold, dat de werken niet verder nogen
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reiken dan 2 meter uit de buitenteen van
de dijk. Hiermede wordt een begrenzing aan
de handelingsvrijheid gesteld die noodzakelijk ie omdat verhoging en verzwaring
I

met zich kan brengen dat beetaande opritten moeten warden aangepast, wat weer neei^
kont op een extra verkleining van de af-

,

voercapaciteit. Op bepaalde plaatsen waar
dit profiel al weinig ruimte laat kan een
dergelijke ophoging zeer ongewenst zijn.
In bet derde lid van artikel 4 wordt
een uitzondering genaakt voor ontgrondingen, voor zover daarin is voorzien bij de
Ontgrondingenwet. Zoals reeds even ter
sprake kwam verdient dit punt nog verdere
aandacht.
De Ontgrondingenwet onderTicr^x bet
verrichten van ontgrondingen aan bet vereiste van een vergunning. Hiervan zijn uitgezonderd de ontgrondingen in bet zomerbed
van de rivieren en stromen, bedoeld in ar¬
tikel 1 van de Rivierenwet (artikel 4, sub
a Ontgrondingenwet). Bij een opzet volgens
bet discussie-ontwcrp kan deze redactie zo
niet in stand blijven omdat in bet ontwerp
geen onderscheid raeer wordt gemaakt tussen
zomerbed en winterbed.
Verschillende oplossingen zijn mogelijk. Men kan in lid a. van artikel 4 van
de Ontgrondingenwet de toevoeging "bedoeld
in artikel 1 van de Rivierenwet" laten veiv
vallen. Hiermede wordt de interpretatie
van wat zomerbed is overgelaten aan de organen, die belast zijn met de uitvoering
van de Ontgrondingenwet. Toch zal dan ook
bij de uitvoering van de wet volgens bet
ontwerp van geval tot geval moeten worden
vastgesteld in hoeverre in een bepaalde
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ontgronding is voorzieri bij de Cntgrondingenwet. Hetzelfde geldt overigens nu ook
reeds. Dit is toch wel een bezwaar omdat
twee verschillende organen tot een vcrschillende interpretatie kunnen komen en
op die wijze is ie kans niet uitgesloten
dat de ontgronder gemangeld wordt tussen
twee overheidsorganen.
Hoewel nog andere oplossingen voor dit
probleem zijn te geven nioet toch verre de
voorkeur v;orden gegeven aan een wijziging
van de Ontgrondingenwet in,die zin, dat z±^
>

niet meer van toepassing

op het gebiec

waarop de Kivierenwet van toepassing is.
Dit is in overeenstemning net het eerste
ontwerp van de Ontgrondingenwet zoals dit
bij de Staten-Generaal is ingediend. Onder
aandrang is de regering bereid gebleken de
bewuste wijziging in het ingediende ont¬
werp aan te brengen. Uit een oogpunt van
goed rivierbeheer is deze latere wijziging
te betreuren. De waterstaatsbelangen die
bij ontgrondingen, zowel in het zomerbed
als in het winterbed, zijn betrokken moeten
toch duidelijk prevaleren boven de belangen, die de provincien gewoonlijk bij hun
beslissingen over ontgrondingsaanvragen
laten gelden.
Het vereiste van overeensteaming net
de .Minister van Verkeer en vVaterstaat, neer
gelegd in artikel 8, lid 3 van de Ontgrondingen'set is slechts een zeer kleine tegenoetkoming aan het bezwaar. Zoals inmers
uit het vorenstaandc kan blijken staat of
valt een goed rivierbeheer onder de huidige omstandigheden met het al of niet in
eigen hand hebben van bevoegdheden t.a.v.
ontgrondingen in de uiterwaarden. Dringend®
belangen van het rivierbeheer kunnen vol-
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gens het stelsel van de Ontgrondingenwet
niet tot gelding worden gebracht. Een fac¬
tor die hier uiteraard een rol speelt is
de haalbaarheid van de meest gewenste oplossing. In ieder geval zal een regeling
die meer aan de eisen van een goed rivierbeheer tegemoetkomt zeer zeker toejuiching
verdienen.
Artikel 5. Volgens het geldende recht kan
niet worden opgetreden tegen het latcn
branden van lichten of verlichting, die
hinderlijk of verblindend zijn voor de
scheepvaart. Dat dergelijke licht'^n of ver¬
lichting groot gevaar voor de scheepvaart

:

kunnen opleveren behoeft geen nader betoog.
Aan een dergelijke bepaling bestond daarom
ook reeds

lang behoefte. Het artikel is

ruira gesteld. Onder het verbod vallen ook
lichten en verlichting op vaartuigen

en

i.v.m. de eerste zinsnede van dit artikel
3 ook lichten en verlichting, gebezigd binnendijks. Te overwegen valt of dit artikel
nog dient te worden uitgebreid net een ver¬
bod voor het produceren van hinderlijke en/
of verwarrende geluiden.
Artikel 6. Als vergunninggevend orgaan word#
de Minister van Verkeer en Aaterstaat genoerad. De raogelijkheid is geopend dat de
vergunningverlenende bevoegdheid wordt gedelegeerd. Dit systeem is overgenomen uit
de geldende wet.
Artikel 7. Als algcnene regel van administratief recht geldt, dat indien een vergunninggevena orgaan bevoegd is een vergunning te weigeren, hij ook bevoegd is he^
nindere te doen, dus vergunningen te verlenen onder het stellen van voorwaardan.
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De voorwaarden mogen dan echter geen
anderw strekking hebben dan de total* opheffing van het verbod,(door het verienen
van de vergunning zonder neer),. weer in te
perken. Een epcciale wetsbepaling om tot
het stellen van dcrgelijke voorwaarden bevoegdheid te verienen is overbodig. Kandelen zonder inachtnetning van een dergelijke
voorwaarde is niet anders dan handelen zon¬
der vergunning dus: overtreding van het verbod, neergelegd in de wet.
Anders is het met voorwaarden, die de
vergunninghouder verplichten een extra pres' tatie te verrichten. Daar is wel toekenning
van een special* bevoegdheid toe nodig. Een
voorbeeld moge het vorenstaande verduideli^ken-. Als een langs cen rivier gelegen gemeente een stadsuitbreiding in de uiterwaard wcnst te realiseren is het mogelijk,
dat een dergelijk plan, waarbij het doorstromingsprofiel wordt verkleind, op grond
van het waterstaatebelang moet worden afgewezen. Door het stellen van voorwaarden als
hierboven in de eerstc plaats is bedoeld is
aan de onoverkomelijk gebleken bezwaren
niet tegemoet te komen. Een eventuele voor¬
waarde volgens we'lke het gebied van uitbreiding drastisch wordt verkleind (om de
profielverkleining weer binnen aanvaardbare
proporties terug te brengen) staat gelijk
met weigering van de vergunnung omdat dan
het plan alle aantrekkelijkheid verliest.
Door bij voorwaarde echter een extra verplichting aan de geapieente

op te leggen is

het misschien mogelijk realisering van het
plan toe te staan. Zulk een verplichting
zou bijvoorbeeld kunnen bestaan in de eis
elders in de uitexwaarden (eventueel aan de
overzijde van de rivier, doch in elk geval
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buiten het gebied van uitbreiding) bepaalde hoge kaden te slechten, of bepaalde stroken grond af te graven tut een zeker nive¬
au. Door uitvoering van deze bijwerken zal
het doorstromingBprofiel niet meer onaanvuardbaar worden verkleind. Uitvoering geven aan het hieraan ten grondslag liggende
conpensatiebeginsel is op grond van de geldende wet niet mogelijk.
Bijna elke ophoging in het gebied van
de rivieren zal min of racer waterstandsverhoging ten gevolge hebben. Beschouwt raen
dit per geval, dan zal de invloed op de waterstanden vaak verwaarloosbaar zijn, cutnulatie van deze gevallen kan echter een
invloed hebben die niet meer te verwaarlozen is. Het compensatiebcginsel dieat due
veelvuldig te worden toegepaBt. le voor het
stellen van dit soort verplichtende voorwaarden een speciale wetsbepaling vereist,
hetzelfde is het geval met de sanctie op
niet-naleving van zulk een voqrwaarde.
Het eerste lid onder b. is dus bedoeld on de bevoegdheid te verlenen tot
het stellen van genoemde verplichtende
V orvsaarden. Bekeken zal noeten worden in
hoeverre het vergunningverienend orgaan
aaneprahelijk is voor schade aan derden
door het nakonen van de gestelde verplichtingen. Ook die onder a. bedoeld moeten
strekken ter bescherming van de in artikel
1 genoemde waterstaatsbelangen. Voor de
onder a. bedoelde voorwaarden is dit eigenlijk wcer overbodig oradatdeze regel
reeds geldt op grond van algemene beginselen van adoinistratief recht;

voor de on¬

der b. bedoelde Voorwaarden is die eis wel
nuttig on een rechtnatigheidstoetsing in
geval van beroep mogelijk te maken.
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Het woordje "kan” in artikel

6

wijst

er op dat het tnogelijk is een aangevraagde
vergunning te weigeren.
Het is niet de bedoeling, dat vergunningen tot wederopzegging worden verleend.

Zc

uitdrukking "wederopzegging" pa^ slecht

bij dergelijke overheidsbesluiten, die toch
imir.ers eenzijdige handelingen zijn, gericht
op het scheppen of wijzigen van een bepaalde rechtstoestand.
Het in de vergunningen maken van het
voorbehoud van wederintrekking van een verleende vergunning is niet meer nodig als in
de v.et de bevoegdheid is verleend eentraal
verleende vergunningen weder in te trekken
of daaraan later nieuwe voorwaarden te verbinden. Vele werken, die op grond

van de

I^ivierenwet zijn gemaakt, hebben zulk een
definitief^karakter, dat ninaer zal worden
besloten de vergunninghouder te verplichten
de werken weer op te ruiraen.

Het thans nog

gebruikelijke voorbehoud tot wederintrekking in de vergunningen heeft niet tot doel
de raogelijkheid te behouden later de ver¬
gunning in te trekl'.en, maar veelmeer ozi de
bevoegdheid te behouden later nadere voor¬
waarden te kunnen stellen.
•Een regeling van de gevolgen van intrekking en wijziging van een vergunning
aiet betrekking tot de genaakte en nog bestaande werken ia uiteraard noodzakelijk.
Hierin voorziet het tweede lid.
Artikel 8. Ilierin is o.a. uitgedrukt, dat,
(zulks in verband net de toelichting op ar¬
tikel 7) ook intrekking van een vergunning
door de vergunninghouder kan worden aangevraagd. In het ontv^erp k'.jmen ten aanzien
van vergunningen tweeerlei besluiten voor:
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1e. besluiten, die zijn genomen zonder dat
daarvoor een aanvriiag is ingediend;
2e. besluiten, genotcen naar aanleiding van
een ontvangen aanvraag.
In artikel 8 wordt voorgeschreven, dat aanvragen als onder ten 2e bedoeld schriftelijk moeten worden ingediend. Dit voorschrift houdt verband net het karakter van
de genomen besluiten waarbij de aanvraag,
die aanleiding is geworden ‘-ot het nenen
van het besluit, geacht moet

.orden daar~

van een essentieel onderdeel uit te raaken.
Met het oog op^ de mogelijkheid van beroep,
waarover verderop zal worden gehandeld, is
een dergelijk voorschrift onontbeerlijk.
Artikel 9» 2it artikel houdt tv/eeerlei
voorschrift in voor het orgaan, dat de be¬
sluiten neemt. A1 deze besluiten noeten
met redenen zijn omkleed. llierbij opeelt
een rol de noodzaak ora degene tot wie ^en
besluit is gericht de nodige rechtsbescherming te verlenen. In de tweede plaats wordt
een toetsingsregel gegeven door voor te
schrijven, dat de besluiten worden genomen
na afweging van de in artikel 1 omschreven
v/aterstaatsbelangen.
Door de plaatsing van dit artikel na
de artikelen 7 en 8 zijn de voorschriften
van artikel 9 van toepacsing, zowel op be¬
sluiten die worden genoEien zonder dat een
aanvraag is ingediend als op besluiten
die zijn genomen near aanleiding van ont¬
vangen aanvragen.
Artikel 10. Uit dit artikel blijkt, dat
ook tijdelijke vergunningen kunnen worden
verleeiid. De gevolgen van het verstrijken
van de geldigheidsduur t,.a.v. eventueel
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gemaakte v/erken dient daarbij te worden
geregeld.
Artikel 11. Dit artikel ie ren noodzukeiyke
bepaling in verband net de in het' ontwerp
opgenomen beroepsnogelijkheid.
Artikel 12. Het eerste lid ie een overgangsbepaling, die noodzakelijkerwijs. ook
dient te gelden voor vergunningen, verleend
op grond van de Publicatie van 24 februari

l806 omdat vele van deze vergunningen heden
ten dage nog van kracht zijn.
Door de toevoeging aan het slot van
het eerste lid "totdat daarin op grond van
deze v7et is voorzien" naakt het mogelijk,
ook ale geen enkele der in artikel 1 genoende wnterstaatsbelangen duartoe noopt,
bestaande vergunningen on administratieve
redenen be vernieuwen.
Er zijn een aantal bruggen van derdcn
aanwezig waarvoor geen vergurming op grond
van de l^ivierennet is verleend. De reden
daarvan is neestal, dat deze bruggen vanouds aanwezig zijn. Ook spcorbruggen, gebouwd in de tijd toen nog de Staatsspoorwegen bestonden, zijn vaak zonder vergun-

ning aanwezig. Een groot bezwaar hiervan ie
dat het daardoor niet nogelijk is nieuwe
voorwaarden te etellen bijvoorbeeld on de
pijlers

te verlichten, om scheepvaartlich-

ten aan te brengen, renming- .verken te naken enz..
Boor een bepaling als neergelcgd in he
het tweede lid kan aan dit bezwaar, dat van
tijd tot tijd aterk wordt gevoeld., worden
t

tegemoetgekoraen.
Artikel 13.Het lijkt wel nodig de regeling
van de Rivierenwet ten aenzien van opslag
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en beplanting anders te redigeren. In de
praktijk rezen bij de toepa^sing daarvan
namelijk va:*,k onoverkooielijke moeilijkheden, dit niettegenstaande

opruiming van

opslag en beplanting in het waterstaatsbelang juiet zeer belangrijk kan zijn. Be¬
planting en ook opslag kunnen het doorstromingsprofiel sterk verkleinen, vonral als
deze aanwezig is dwarc op de stroonrichting
van de rivier. Ben factor hierbij is, dat
bij hoog'water drijvend vxiil, dat het water
meevoert in de opslag en beplanting blijft
hangen en op die wijze de afvoerbelemmering
nog belangrijker lEaakt dan zij al was.
Be geldende wet voorziet niet in de.
mogelijkheid opslag en 'beplanting, die vanouds aanwezig is op te ruinen. Levering
van het bewijs, dat opslag niet vanouds
aanwezig is, is zeer raoeilijk. Een andere
raoeilijkheid is, dat bij ingebreke blijven
van de rechthebbende de beheerder tot het
kappen dient over te gaan op kosten van de
overtreder. In zulke gevallen blijft de overtreder eigenaar van het afkomende hont,
zodat hiermede de nodige voorzichtigheid
moet Worden betracht om geen extra verwikkelingen te krijgen. De vraag is dan wat
,

V

met dit hout moet worden gedaan als de ei¬
genaar het niet v;enst te accepteren. Dit
heeft er in de praktijk toe geleid dat
slechtc sporadisch door de beheerder is opgetreden tegen de eigenaar van dergelijke
begroeiing. Ku het afkoirende hout nagenoeg
geen handelswaarde r.eer heeft zal het kap¬
pen daarvan voor de eigenaren slechts onkosten opleveren. Veel anirao om tot kappen
over te gaan zal dus zeker niet bestaan.
In versehillende gevullen wordt verdere
v-erwilaering van de natuurlijke begroeiing
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door de rechthebbenden juiBt gewenst, met
het oog op de jacht, orodat dergelijke begroeide terreinen veel aantrekkingskracht
hebben voor verblijf van wild en gevogelte.
Slechte sen duidelijke wettelijke regeling
zal hier voldoende bescheraing van de waterotaatsbelangen kunnen waarborgen.
Voorkomen moet worden dat de gerechtigde tot de opslag of beplanting zich ermede vergenoegt de begroeiing

te kappen

en het afkomende hout ter plaatee laat liggen tot het bij het kor/iende hoogwater door
de rivier wordt meegenomen, of, v/at ook wel
eena geschiedt, het afkos-.ende hout eenvoudig in de rivier te deponeren. In het ontwerp is hierin voorzien door voor te schrijven, dat het afkomeade hout noet worden afgevoerd uit hef gebied waarop de wet van
toepasoing is of worden vernietigd (verorand). Rekening is gehouden met de mogelijkheid, dat in een deel der gevallen volotaan kan worden tiet het kappen van stroken
in de begroeiing in de stroonrichting van
de rivier. Wijze van kappen en de tijdsduur waarbinnen dit noet geschieden noet
kunnen worden voorgeschreven.
De bcdoelde regeling behoeft niet 'te
gelden voor opslag en beplanting, die krachtens vergunning aanwezig is orr.dat volger\_s
het ontwcrp, als een waterstaatsbelang dit
cist, de vergunning kan worden ingetrokken,
gewijzigd of worden aangevuld raet nieuwe
voorv/aarden.
Artikel l4. Dit artikel is pro menorie opgenomen. Het kan zijn,en deze stelling is
zeker geen theorie, dat een eigenaar, die
een aansctrijving krijgt on opslag of be¬
planting. te kappen

de op grond van de
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Bosv.et vereiste verRunning: niet kan verkrijgen. De belanpen die bij het kappen
zijn betrokken, zi.in ongetwijfeld van grotcr gewicht, ban de belancren, beoogd in de
Boswet, zodat het voor de hand ligt in die
gevallen de Boswet te laten vJijken voor de
Rivierenwet.
Artikel

Kieuw is, dat hier aan het Rijk

een opdracht v;ordt verstrekt werken uit te
vceren ter behartiging van de in artikel 1
genoende waterstaatsbelangen. Een dergelijke wettelijke opdracht lijkt gev/enet o.a
in verband net de ontwikkeling, die de jurisprudentie te zien geeft op het punt van
de onrec htraatige daad ('irt.l^OI e.v.E.'iV.).
Een groot aantal werken van de beheerder zal vroeg of laat schade kunnen opleveren voor oevereigeriaren e.d.. Zo kan het
bijvoorbeeld nogeli.ik zijn, dat de aanleg
van een aantal kribben aan een oever van de
rivier mede verantwoordelijk is voor de verGterkte afslag elders. On de taak van de beh-'erder^op den duur niet zo goed als onnogelijk te maken door indiening van schadeclains door gelaedeerden kan een wettelijke
opdracht in de omschreveu zin van groot nut
zijn. Infers, ingeval van schadeclaircs zal
zonder een wettelijke opdracht als bedoeld,
volgens de huidige Bt<and van de jurisprudentie slechta dan daaraan kunneji worden
ontkocien als kan worden aangetoond dat het
werk is aangelegd om daarnee een primordiaal belang te dienen.
Ilet tweede lid is weer pro n-eraorie op-'
genotr.en. Het zou een ill . sie ziju te veronderstellen dat een dergelijke bepaling
haalbaar zou zijn. Hiettemin r.oge uitdruk-
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king Worden gegeven aan de groeiende zorg,
dat de ontv/ikkelingen op het terrein van
uitbreidingaplann^, aan.legverordeningen
en ruirntelijke ordening een jniste afweging van belangen, die door verschillende
inetanties worden behartigd, in het nauw
kan konen. De ontir.oetingen op bestuurlijk
niveau in de persoon van deskundigen, die
ieder vertrouwd zijn met de aan hen zelf
toevertrnuwde belangen (hetgeen ale gevolg
van censelijke onvolkom.enheid veelal gepaard gaat met een zekere mate van blindheid voor het gewicht van belangen, toevertrouwd aan anderen), zullen ongetwijfeld tot conflicten aanleiding kunnon geven
terv/ijl geen waarborgen beetaan, dat der~
gelijke conflicten worden beslecht enkel en
alleen door aan de (objectief bekeken) gewichtigste belangen voorrang te verlenen.
Elke stap in de richting van een juister
evenwicht in deze raoet worden toegejuicht.
Artikel 16 en 1?. Een dergelijke regeling
behelst ook de geldende wet. Van tijd tot
tijd wordt deze regeling toegepast, De uitsluiting van de toepasselijkheid van

srti-

kel 21 betekent dat tegen een besluit ale
in het eerste lid bedoeld geen beroep open
staat. Het lijkt ongev/enst in dergelijke
gevallen, waar toch de wcrken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
Minister van Verkeer en V.'aterstaat de beroepsmogelijkheid open te laten. Het gaat
hier bijna steeds ora riviertechnische inerites waarover of geen discussie raogelijk
is, of een discussie zonder eind raogelijk
is.
Artikel l8, 19 en 20. De schaderegeling
volgens de geldende wet ware te vervangen
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door een nieuwe regeling, die aansluit bij
het systeen van de Ontgrondingenwet.
VolgenjG het ontwerp kan een schadevergoeding worden aangevraagd. Ook zonder
■*

1

deze aanvraag is toekenning van een schadevergoeding

mogelijk. De toekenning ge-

schiedt door de Minister van Verkeer en
Waterstaat. Van diens beeluit is beroep
cjogelijk volgens artikel 21. Het woord
schadeloosstelling is vermeden hoewel het
daarop in vele gevallen zal neerkoraen. De
bepalingen bieden in deze redactie rnimte
voor een soepel beleid.
1

Artikel 21. In dit artikel wordt de mogelijkheid van beroep op de Kroon geopend.
Volledigheidshalve wordt opgerserkt, dat
gesproken wordt van "beroep op de Kroon"
en niet het "vragen van voorziening bij de
Kroon".
Artikel 22, 23» 24 en 25- Dit zijn bepa¬
lingen, aangepast aan de tegenwoordig gebruikte redactie.
De artikelen 19 t/a 28 van de geldende wet
zijn voorlopig buiten beechouwing gelaten.
Zij behelzen een betrekkelijk op zichzelfstaand onderwerp. Aanpassing aan een eventuele nieuwe wet lijkt geen grote raoeilijkheden op te leveren.
Artikel 29. In het vorenstaande wordt ervan uitgegaan, dat de wet geheel zou kunnen
worden vernieuwd. In dat geval dient de gel¬
dende wet te worden ingetrokken. Even moge
nog worden opgeraerkt, dat intrekking van de
Rivierenwet niet herleving van o.a. de Publicatie van l8o6 tengevolgc mag hebben.
(Zie artikel 29 geldende wet).
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