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Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief informeren wij u over van het project Regionaal vaanirregbeheer en

nautisch beheer en als onderdeel daarvan het deelproject Toedeling functionaliteit en
beheer vaarvvegen.

ln 2009 is de Waten¡vet in werking getreden. De lnvoeringswet Waterwet verplicht de
provincies om het vaaruvegbeheer en het havenbeheer nader te inventariseren. De
provincies moeten aan wateren vaarwegfuncties toekennen voor zover er sprake is
van een regionaalbelang en voor dezevaarwegen de beheerders aanwijzen.
Het uitdrukkelijk vastleggen van deze beheertaak is een nieuw element op provinciaal

niveau. Daarom is in de lnvoeringswet Watenruet een extra termijn van drie jaar opge-
nomen. De provincie dient per statenbesluit de vaarwegfunctie en de beheerders voor
onderdelen van het watersysteem te hebben vastgelegd in provinciaal beleid en pro-

vinciale regelgeving. Ons streven is erop gericht dit in uw staten in 2012 af te ronden.
Tot nog toe is deze beheertaak niet (alt'ljd) uitdrukkelijk toebedeeld aan het water-
schap, de gemeente of de provincie. De provincie Drenthe is momenteel over circa
160 km water vaanivegbeheerder.

Om ervoor te zorgen dat de vaanruegfunctionalteit is vastgelegd in het provinciaal be-
leid en de vaanrvegbeheerders zijn aangewezen, moet in de komende maanden een
aantal acties worden uitgewerkt. Hiervoor is het project Toedeling functionaliteit en
beheer vaarwegen gestart.

Dit project is onderdeel van een samenhangend geheelvan de volgende drie projec-

ten.
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Overdracht van het watersysteembeheer aan de waterschappen. De watersys-
teembeheerder of ook wel peilbeheerder genoemd is er voor verantwoordelijk
dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater voldoen aan de gestelde

normen: schoon en voldoende water.
Dat het beheer van de watersystemen aan de waterschappen toebehoort, is al

geregeld in de reglementen van de vier waterschappen die in Drenthe gelegen

zijn. De overdracht, van het watersysteembeheer zal binnen enkele maanden
worden afgerond. Deze overdracht houdt in dat bijvoorbeeld gemalen, aflaat-
werken, regel- en meetapparatuur enzovoort van de provincie aan de water-
schappen wordt overgedragen.

Het inventariseren van het vaarwegbeheer en havenbeheer, het toekennen van
de vaarwegfuncties en het aanwijzen van beheerders.
De eventuele overdracht van onderdelen van het vaanrvegbeheer. Dit project-

onderdeel zal worden opgestart als de projecten I en ll voldoende zijn gevor-

derd of zijn afgerond. Eind 2012 wordt hiervoor een startnotitie opgesteld.

Naast de hiervoor omschreven projectonderdelen is er de zorg voor het nautisch be-
heer. Dit beheer is het zorg dragen voor een veilige, vlotte en doelmatige afwikkeling
van het scheepvaartverkeer, zoals het treffen van verkeersmaatregelen (verkeers-
tekens) en het toezicht en handhaven op dat gebied. ln feite betreft het alle taken voor
de scheepvaartverkeerregulering (behalve het onderhoud van de infrastructurele wer-
ken). Op grond van de Scheepvaartverkeerswet volgt het nautisch beheer het vaar-
wegbeheer. Daar kan van worden afgeweken bij een aanwijzingsbesluit van de pro-
vincie. Op dit moment is de provincie de nautische beheerder van de in Drenthe gele-
gen vaarwegen.

Omdat in de provincie Drenthe de vier waterschappen zogenaamde interprovinciale
waterschappen zijn (waterschappen liggen in meerdere provincies) is afstemming met
de provincies Groningen en Overijssel voor alle projectonderdelen noodzakelijk.
Periodiek vindt daarom afstemming met deze provincies plaats.

Wat is vaarwegbeheer
Het vaarwegbeheer onderscheidt zich binnen het waterbeheer door het specifieke
maatschappelijke doel, te weten scheepvaart, en het substantiële aandeel in de be-
heerkosten. Concreet gaat het om de uitvoering van het beheer en onderhoud van
waterbodems, oeverconstructies en schutsluizen ten behoeve van de scheepvaart.

Om de opdracht uit de lnvoeringswet Watenryet te kunnen implementeren in provin-
ciaal beleid en regelgeving, moet een aantal acties worden uitgevoerd:

Toekenn ing van vaarwegfunctie
ln de POV wordt aan een deel van de regionale wateren een vaarwegfunctie toege-
kend. Dit zijn in Drenthe alle vaarwegen waarbijvanuit economisch belang (goederen-
vervoer over water) of recreatief belang (wateren met recreatievaart met een regionaal
belang) bescherming van de vaarwegfunctie gewenst is.
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Tevens wordt in de POV vastgelegd aan welke beheersnormen de vaarwegen moeten
voldoen, in elk geval de minimale vaarwegdiepte en de minimale doorvaarthoogte,
ook wel vaarwegprofielen genoemd.

Aanwijzing van de vaarwegbeheerders
Daar waar de provincie een vaarwegfunctie in de POV aan water toekent, dient ook
de vaarwegbeheerder te worden aangewezen. De op grond van de POV opgestelde
A- en B-lijsten geven aan welke bestuursorganen zijn belast met het huidige vaarweg-
beheer. Deze aanwijzingzal worden geactualiseerd. ln de huidige aanwijzing ontbre-
ken bijvoorbeeld delen van de nieuwe vaarweg Erica-Ter Apel, het Zuidlaardermeer,
het Zuidlaarder Havenkanaal en de haven in Coevorden. Ook zijn er enkele vaar-
wegen aangewezen die geen vaarwegen meer zijn, zoals de Norgervaart en de
Beilervaart.

Door het vastleggen van de vaanrvegfunctie in de POV wordt de doorvaart voor de
scheepvaart gewaarborgd. De beheerders van de regionale wateren dienen immers
bij hun beheer het varen te faciliteren.

Voor de vaarwegfunctietoekenning van de recreatiewateren met een bovenlokaal
belang wordt voorgesteld de vaarwegfunctie vast te leggen in overeenstemming met
de Beleidsvisie RecreatieToervaart in Nederland (BRTN, 2008). Hierin zijn de ambities
voor het toervaartnet voor zeil- en motorboten vastgelegd. Deze ambitie omvat de
categorisering en afmetingen van recreatievaarwegen. De BRTN wordt (zoals het er
nu uitziet) door het Rijk meegenomen in de AMvB Ruimte. Hierdoor krijgt de BRTN
een directe doorwerking naar bestemmingsplannen. De BRTN wordt ook opgenomen
in het nationaal waterplan en wordt daarmee kaderstellend voor het provinciaal beleid
op het gebied van recreatievaarwegen.

Voor dit project worden de bestaande Werkgroep Overdracht Peilbeheer (provincie en
drie waterschappen) en de ambtelijke adviesgroep van het Verkeer- en Vervoer-
beraad gebruikt als klankbordgroepen.

Project lll, Overdracht vaarwegen
Nadat de POV geactualiseerd is en vaststaat welke wateren de functie "vaarweg"
krijgen en bepaald is wie (provincie, gemeente of waterschap) vaarwegbeheerder
wordt van welke vaarweg, kan het project voor de eventuele overdracht van het vaar-
wegbeheer worden gestart.

Het uitgangspunt van de wet is te komen tot een logische en meer efficiënte verdeling
van taken. Hierbijwordt uitgegaan van de kerntaken van de algemene democratie
(provincie en gemeenten) en die van de functionele democratie (waterschappen). Het
principe daarbij is dat de algemene democratie het scheepvaartbelang dient te borgen
en de functionele democratie de waterkwaliteit en -kwantiteit.
De Watenruet stelt dat het vaanivegbeheer een taak is van de algemene democratie,
die dan delegatie bij het waterschap kan worden neergelegd. Deze taak, gelet op de
financieringssystematiek van de waterschappen, kan niet zonder meer bij het water-
schap worden neergelegd. lndien er sprake is van significante meerkosten moeten
deze conform de Watenrvet door de Algemene democratie worden gedragen c.q. aan
de waterschappen worden vergoed. Het streven zal zijn om de kosten scherp in beeld
te krijgen.
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Uitgangspunt bij een eventuele overdracht van de vaarwegen van de provincie naar
het watersohap is dat er een overeenstemming moet zijn over de kostenverrekening.
Partijen moeten niet voor een verrassing komen te staan. Tevens dienen de kosten op
de Begroting van de provincie te Zjn vastgelegd. ln dit project zal worden gewerkt met
een projectgroep, samengésteld uit rnedewerkers van de provincie eñ medewerkers
van de waterschappen. Vanuit deze projectgroep wordt dan een aantal aclies uitge-
werkt. Dit moet resulteren in een bestuurlijk vast te stellen hoofdlijnennotitie. Naar
verwachting zal begin 2013 een project-start-up kunnen plaatsvinden.

coll.


