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Reactie van de ICBR / het Coördineringscomité
op de zienswijzen t.a.v. het concept-ORBP 2014

Uitgangssituatie
In het onderhavige document wordt een samenvatting gegeven van de drie zienswijzen
t.a.v. het concept-ORBP die voor 22 juni 2015 zijn ingediend bij de ICBR:
1. Waterschap Rijn en IJssel (voor deel A in het Nederlands en het Duits, voor de
ORBP'n Rijn van Noordrijn-Westfalen en het werkgebied Rijndelta in het Duits);
2. Water- en Scheepvaartadministratie van de Duitse Bond (WSV.de);
3. Wereld Natuur Fonds Nederland.
De volledige zienswijzen van het Waterschap Rijn en IJssel, en de WSV.de zijn te vinden
in de bijlage. De derde zienswijze is in zijn geheel opgenomen in hoofdstuk 2.

1. Reacties uit de bijeenkomst “NGO(1)15” van 9 juni 2015
a) De Hochwassernotgemeinschaft Rhein (HWNG Rijn) bedankt de ICBR voor de
geboden mogelijkheid om mee te werken aan het ORBP en de werkzaamheden van
de WG H. Echter, ze zou graag nog vroeger, op nationaal niveau, worden betrokken
bij de werkzaamheden.
Afspraak:
De Duitse delegatie in de WG H van de ICBR wordt verzocht om deze problematiek intern
op te lossen, omdat dit onderwerp niet in het internationale ORBP (deel A) kan worden
geadresseerd.
In hoofdstuk 4.2 wordt algemeen opgemerkt dat het publiek, d.w.z. alle deelhebbende
actoren zo vroeg mogelijk dienen te worden betrokken bij de planning van maatregelen,
bijv. via hoogwaterpartnerschappen. Het doel hiervan is de bevolking bewust te maken
van de overstromingsproblematiek en te overtuigen van noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen tegen overstromingen, zodat deze maatregelen uiteindelijk sneller
kunnen worden gerealiseerd (zie ORBP, pagina 17).
b) De HWNG Rijn vindt de nieuwe Rijnatlas 2015 een geschikt instrument om het
bewustzijn in verband met overstromingsrisico's in het Rijnstroomgebied te
handhaven en aan te scherpen. Ze herinnert ook aan de belangrijke rol van
hoogwaterpartnerschappen op het gebied van overstromingspreventie. Echter, ze
bekritiseert dat veel maatregelen (vooral retentiemaatregelen) uit het APH nog niet
zijn uitgevoerd en dat het potentieel voor hoogwaterretentie langs de Rijn op dit
moment niet volledig wordt benut en over het geheel genomen nader zou moeten
worden onderzocht.
Afspraak:
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Er wordt gewezen op de belangrijke rol van de hoogwaterpartnerschappen die voor
verschillende trajecten van de Rijn en de Moezel zijn opgericht (zie aanpassing in
hoofdstuk 4.2, punt 3, pagina 18 in het ORBP).
Het gaat hier om het eerste ROR-overstromingsrisicobeheerplan. Het feit dat APHmaatregelen in 2015 nog niet zijn uitgevoerd, wordt al besproken in het eerste ORBP en
de vervolgplannen (zie bijlagen 11-1 en 11-2).
In verband met het onderzoek naar het potentieel voor hoogwaterretentie en de
mogelijkheden om dit potentieel later (ten volle) te benutten, is de WG H het eens
geworden over de onderstaande aanvulling (ORBP, pagina 17, eerste alinea):
“Gelet op de klimaatverandering en de grotere veerkracht van natuurlijkere aquatische
ecosystemen zal in een eerste stap, op basis van onderzoeken die de (deel)staten
hebben uitgevoerd, een totaaloverzicht moeten worden gemaakt van mogelijke, verdere
waterstandverlagende maatregelen langs de Rijn.”
c) WWF CH en AK Wasser/BBU roepen ertoe op om maatregelen voor de bescherming
tegen overstromingen en ecologische maatregelen voor de verruiming van
uiterwaarden meer met elkaar te vervlechten, bijvoorbeeld bij de uitvoering van
retentiemaatregelen.
Afspraak:
De tekst over de synergie-effecten in het hoofdstuk over “Maatregelen voor de
coördinatie van de ROR met de KRW” wordt uitgebreid (zie hoofdstuk 4.1, vierde alinea,
pagina 16). Daarnaast wordt er in hoofdstuk 4.4 in verband met “renatureringen”
verwezen naar hoofdstuk 4.1 (zie pagina 21, eerste punt).

2. Andere schriftelijke zienswijzen
a) Waterschap Rijn en IJssel (zie volledige zienswijze in bijlage 1)
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een zienswijze met de volgende wijzigingsverzoeken
naar het secretariaat van de ICBR gestuurd:
1. Gemist wordt een nadere analyse die aangeeft waar er specifiek
grensoverschrijdende effecten zijn, en waar er overstromingsrisico's zijn die
grensoverschrijdende maatregelen vergen.
2. Als aanvullend goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking zouden
in het ORBP de (toekomstige) werkzaamheden van de Duits-Nederlandse
werkgroep “Hoogwater” moeten worden genoemd, die zich bezighoudt met de
langetermijnoverstromingsrisico's voor de dijkringen langs de Duitse Nederrijn.
3. In het plan ontbreekt dijkversterking als maatregel met een
grensoverschrijdend effect die bijgevolg internationaal moet worden
gecoördineerd. Deze maatregel zou in het plan moeten worden opgenomen, op
een vergelijkbare wijze zoals dat ook voor waterstandverlagende maatregelen is
gedaan.
Afspraak:
In verband met punt 1 wijst de WG H erop dat in het ORBP van de ICBR (hoofdstuk 4.1,
punt 2) precies wordt beschreven dat er eerst bilateraal (bijvoorbeeld in de DuitsNederlandse werkgroep) of trilateraal (bijvoorbeeld in de riviercommissie voor de Moezel
en de Saar) informatie wordt uitgewisseld over maatregelen op regionaal niveau met een
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grensoverschrijdend effect. Deze maatregelen worden eventueel bilateraal of trilateraal
gecoördineerd, teneinde een oplossing overeen te komen.
De WG H wijst in dit verband op de onderzoeken van de Duits-Nederlandse werkgroep
Hoogwater, die gedetailleerde risicoanalyses heeft uitgevoerd en grensoverschrijdende
effecten van maatregelen heeft bekeken.
In verband met punt 2 is in de WG H afgesproken dat in hoofdstuk 4.2, pagina 17 de
Duits-Nederlandse werkgroep Hoogwater zal worden genoemd als aanvullend voorbeeld
van goede, grensoverschrijdende samenwerking.
In verband met punt 3 is afgesproken dat in hoofdstuk 4.1 “Internationale coördinatie
van maatregelen” de coördinatie van dijkversterkingen (zie pagina 15) als aanvullend
punt zal worden opgenomen bij de maatregelen ter bescherming tegen overstromingen.
b) Directoraat-Generaal Waterwegen en Scheepvaart, afdelingen Zuidwest,
Zuid en West (zie volledige zienswijze van WSV.de in bijlage 2)
Het Directoraat-Generaal heeft de volgende eisen gesteld:
1. De waterwegen / het scheepsverkeer mogen geen hinder ondervinden van ORBPmaatregelen.
2. Maatregelen die worden uitgevoerd aan Duitse waterwegen moeten worden
goedgekeurd door het “Directoraat-Generaal Waterwegen en Scheepvaart,
afdelingen Zuidwest, Zuid en West”.
Afspraak:
De WG H heeft afgesproken dat puur redactionele punten van WSV.de, zoals correcte
namen of ontbrekende links naar websites, worden verwerkt in het ORBP.
Andere aspecten die ter sprake zijn gebracht, hebben betrekking op de nationale Duitse
wet- en regelgeving. Deze punten moeten bijgevolg nationaal worden geregeld en maken
geen deel uit van het internationale ORBP van het internationaal Rijndistrict, deel A.
c) Wereld Natuur Fonds Nederland
Zeker in Nederland, maar ook in de bovenstroomse landen, hebben we een traditie om
naast traditionele infrastructurele oplossingen gebruik te maken van natuurlijke
oplossingen/win-win/groene infrastructuuroplossingen, zoals ruimte voor de rivier. Uit
het concept-ORBP blijkt niet of deze trend de aankomende jaren voortgezet zal worden.
WNF Nederland beveelt de ICBR aan om in het werkprogramma van de ICBR in 2016
meer aandacht te besteden aan het uitwisselen van de lessen van de verschillende
landen op het gebied van waterveiligheidsmaatregelen met een integraal karakter,
bijvoorbeeld in de vorm van een workshop.
Afspraak:
Het voorstel van WNF Nederland is door meerdere ngo's ter sprake gebracht en onder
andere op basis daarvan gedetailleerder uitgewerkt op pagina 16 van de nieuwe versie
van het ORBP. Daarnaast wordt er op pagina 21 verwezen naar hoofdstuk 4.1.
De organisatie van een desbetreffende workshop over synergie-effecten tussen
maatregelen die van belang zijn voor de implementatie van de ROR en de KRW zou als
nieuwe taak moeten worden opgenomen in het ICRB-werkprogramma voor de periode
2016-2021.
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Bijlage - Volledige zienswijzen
Bijlage 1 - Waterschap Rijn en IJssel (ORBP internationaal Rijndistrict,
deel A) (in het Nederlands)
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Waterschap Rijn en IJssel (ORBP'n Noordrijn-Westfalen, Rijndelta en
internationaal Rijndistrict) (in het Duits)
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Bijlage 2 - Directoraat-Generaal Waterwegen en Scheepvaart, afdelingen
Zuidwest, Zuid en West
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