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Besluit van 24 juni 2015 tot inwerkingtreding 
van artikel I, onderdelen A, B en C en artikel IV 
van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging 
van de bijlagen I en II van de Waterwet 
(aanpassingen Ruimte voor de Rivier) (Stb 110) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 
18 juni 2015, nr. IenM/BSK-2015/107656, Hoofddirectie Bestuurlijke en 
Juridische Zaken; 

Gelet op artikel IV van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de 
bijlagen I en II van de Waterwet (aanpassingen Ruimte voor de Rivier) 
(Stb 110); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Artikel I, onderdelen A, B en C, en artikel IV van het Besluit van 2 maart 
2015 tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (aanpassingen 
Ruimte voor de Rivier) (Stb 110) treden in werking met ingang van 1 juli 
2015. 

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering 
van dit besluit dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Wassenaar, 24 juni 2015 
Willem-Alexander 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 

Uitgegeven de dertigste juni 2015 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Het voorliggende koninklijk besluit strekt tot inwerkingtreding van 
artikel I, onderdelen A, B en C en artikel IV van het Besluit van 2 maart 
2015 tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (aanpassingen 
Ruimte voor de Rivier) (Stb 110). Het Besluit van 2 maart 2015 leidt na 
inwerkingtreding tot de volgende aanpassingen van bijlagen I en II van de 
Waterwet:

• Bijlage I bij de Waterwet omvat een landkaart met een aanduiding van 
de ligging van dijkringen. Door de uitvoering van een aantal maatregelen 
van Ruimte voor de rivier wijzigt de ligging van primaire waterkeringen, 
waardoor de feitelijke ligging van de dijkringen niet meer overeenkomt 
met de ligging van de dijkringen zoals weergegeven op Bijlage I 
Waterwet. Deze bijlage dient daarom te worden aangepast.

• Bijlage II bij de Waterwet geeft de veiligheidsnormen voor de primaire 
waterkeringen weer. Door de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-
Wapenveld ontstaat een nieuwe dijkring waarvoor bij de ingebruikneming 
van die maatregel (naar verwachting rond 1 januari 2016) een veilig-
heidsnorm aan bijlage II wordt toegevoegd 

Per 1 juli 2015 treden in werking de onderdelen die betrekking hebben 
op de maatregelen (projecten) Noordwaard, Overdiep en Munnikenland. 
De maatregel Veessen-Wapenveld (artikel I, onderdeel D) treedt nog niet 
in werking omdat deze maatregel nog niet gerealiseerd is. In verband 
daarmee treden de artikelen II en III ook nog niet in werking. Dit zal naar 
verwachting per 1 januari 2016 plaatsvinden. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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