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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

Lokale kaden (niet zijnde primaire of regionale waterkeringen) zijn kunstmatig opgeworpen 

kleinschalige verhogingen in het landschap met als doel het grondgebruik te beschermen 

tegen inundatie uit oppervlaktewater. Lokale kaden hebben een waterhuishoudkundige 

functie en zijn –hoe gering ook van omvang– waterstaatswerken. En de wet bepaalt dat 

waterstaatswerken op een Legger dienen te worden opgenomen en dat de Keur daarop van 

toepassing is. In het beheergebied van het waterschap ligt ongeveer 670 km aan lokale 

kaden. 

 

In deze notitie wordt de taak van het Wetterskip voor het beheer en onderhoud van deze 

lokale kaden beschreven. 

1.2 Aanleiding 

Het komt regelmatig voor dat ingelanden het waterschap verzoeken over te gaan tot 

noodzakelijke beheer- en onderhoudsmaatregelen met betrekking tot de lokale 

waterkeringen. Doordat geharmoniseerde beleidsregels ontbreken en het niet duidelijk is of 

de in de beheersvisie Waterkeringen omschreven beheersregels ook van toepassing zijn op 

de betreffende kaden, wordt regelmatig onderhoud uitgesteld, of op incidentele basis toch 

gedaan met de kans op precedentwerking. Daarnaast is er onduidelijkheid wat het te voeren 

beleid is voor eventuele nieuwe kadelengten en tot hoever de zorgplicht voor de 

instandhouding van de bestaande lengte waterkeringen reikt. 

 

Tussen 2009 en 2013 was bij Wetterskip Fryslân een overbruggingsbeleid van kracht voor de 

lokale kaden langs de Friese Boezem (zomerpolders en polders buiten de regionale 

waterkeringen). Voor de overige typen van lokale kaden ontbreekt op dit moment beleid en 

reageert het waterschap ad hoc op reacties uit het veld. Het risico bestaat dat deze 

werkwijze tot inconsequent handelen en rechtsongelijkheid leidt.  

1.3 Beleidskader 

In het Waterbeheerplan 2010-2015 is als één van de speerpunten van beleid opgenomen dat 

"de lokale waterkeringen voldoen aan de door Wetterskip Fryslân gestelde veiligheidsnorm".  

In vervolg daarop is in het Meerjarenperspectief vastgelegd deze veiligheidsnormen in 2015 

vast te stellen.  
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Het waterschap heeft op basis van het (provinciale) waterschapsreglement een zorgplicht 

voor de lokale kaden, maar is volledig vrij of en hoe aan deze zorgtaak invulling wordt 

gegeven.  

1.4 Doelstellingen 

Bovenstaande noties vormen de aanleiding om nieuw beleid te formuleren voor de wijze 

waarop het waterschap zijn zorgtaak voor de lokale kaden vorm en inhoud gaat geven. Met 

de vaststelling van dit beleid vervalt het interim beleid en werknormen voor de lokale 

waterkeringen langs de Friese Boezem (2009). 

 

Dit beleid is niet van toepassing op hoogwatercircuits en lokale kaden buitendijks.  

1.5 Leeswijzer 

In deze beleidsnota wordt het waterschapsbeleid met betrekking tot de lokale kaden 

uiteengezet. Daarbij is aandacht besteed aan de volgende aspecten: 

• welke zorgplicht (hoofdstuk 3) heeft het waterschap voor lokale kaden en hoe wordt deze 

ingevuld? 

• wat zijn de beleidsuitgangspunten (hoofdstuk 4) 

• hoe worden aanleg, beheer en onderhoud (hoofdstuk 5) van de lokale kaden geregeld en 

welke gebod- en verbodsbepalingen gelden er voor het gebruik van de kaden? 

F i g u u r  1  S p e a r s t e r d i j k  
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2. Wat zijn lokale kaden? 

2.1 Inleiding 

Het Waterbeheerplan 2010-2015 onderscheidt drie typen waterkeringen. De primaire 

waterkeringen beschermen het land tegen overstromingen vanuit de Waddenzee en het 

IJsselmeer. De regionale (of secundaire) waterkeringen zijn de voormalige zeedijken en de 

kaden die het land tegen overstromingen vanuit de Friese boezem beschermen. De tertiaire 

waterkeringen zijn de zogenaamde lokale kaden. Deze lokale kaden zijn kunstmatig 

opgeworpen kleinschalige verhogingen in het landschap met als doel het grondgebruik te 

beschermen tegen overstromingen van oppervlaktewater. Ook zijn er kaden in vrij 

afstromende gebieden.  

 
Lokale kaden in historisch perspectief 

Voor de komst van windmolens voor bemaling, waterden alle gronden in 

Fryslân vrij af op het stelsel van meren en vaarten. Met kleine keringen werd 

voorkomen dat het land bij hoog water onder liep en met uitwateringsluizen 

werd de afvoer geregeld. Door de intrede van bemaling kregen de gronden een 

betere drooglegging en omdat daardoor in de veengebieden het maaiveld sterk 

begon te dalen, ontstond de noodzaak van meer en hogere keringen. Om de 

kosten daarvan in de hand te houden zijn geleidelijk aan veel van deze keringen 

”in de polder” gebracht. Dit gebeurde door gedeelten van het stelsel van 

vaarten af te koppelen van het boezemstelsel en die gedeelten op een lager peil 

te brengen. Wanneer deze keringen toch een functie hebben voor het kunnen 

handhaven van peilverschillen ( bijvoorbeeld tussen het polderpeil en een 

zogenaamd tussenpeil), is sprake van een lokale kade of lokale kaden.  

 

2.2 Lokale kaden in verschillende waterhuishoudkundige functies 

Lokale kaden kunnen verschillende waterhuishoudkundige functies vervullen.  
 

Er zijn twee typen polders in de Friese Boezem met daaromheen lokale waterkeringen: 

1. polders buiten de regionale kering: dit zijn omkade gebieden in de boezem met - het jaar 

rond - een eigen zomerpeil en/of winterpeil, (dus lager dan het boezempeil), deze 

gebieden doen over het algemeen mee in de bergingscapaciteit van de boezem; 

2. zogenaamde zomerpolders: omkade gebieden in de boezem met een eigen zomerpeil en 

‘s winters het peil van de boezem; deze gebieden worden tot de bergingscapaciteit van de 

boezem gerekend. 

 

Daarnaast zijn er lokale kaden die buiten de Friese Boezem liggen, nl: 
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• langs een “beheerste boezem”, dat is een deel van het boezemwater dat door een 

afsluitbaar kunstwerk van de boezem kan worden afgesloten en hetzelfde peil heeft van 

de boezem (bv. opvaarten); 

• langs een “tussenboezem”, dat is een stelsel van watergangen met een peil dat tussen 

boezempeil en polderpeil in ligt waarvan het water op de boezem worde gemalen en waar 

de aanliggende polders het water in opmalen; 

• langs gestuwde beekpanden; het waterpeil in stuwpanden van vrij afstromende beken ligt 

soms hoger dan de omgeving waardoor een kade nodig is; 

• langs gebieden met verschillende peilen; dus als peilscheiding (vaak een kerende hoogte 

om peilverschillen in stand te houden); 

• buiten de primaire waterkeringen (dat is buitendijks) waarbij polders met een ander peil 

dan het buitenwater tot op zekere hoogte tegen inundatie wordt beschermd;  

• rondom hoogwater circuits in veengebieden dat bestaat uit een (stelsel van) 

watergang(en) met een hoger waterpeil dan de directe omgeving om (houten) 

funderingen onderwater te houden. 
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3. Wettelijk kader en zorgplicht voor lokale kaden 

 

3.1Wettelijk kader 

Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste is 

één van de doelstellingen in artikel 2 van de Waterwet. De wet vult de kaders aan met normen 

onder meer voor de zorg voor de waterkeringen. In de toelichting op de wet is aangegeven op 

welke wijze het waterschap de omvang van de zorgplicht moet invullen en geeft het tevens een 

beeld over wanneer het watersysteem op orde is. 

3.2 Betekenis van de zorgplicht  

De vraag is vervolgens wat er is geregeld met betrekking tot de normering van lokale kaden. 

In hoofdstuk 2 van de Waterwet is geregeld dat veiligheidsnormen voor waterkeringen moeten 

worden vastgesteld. Voor zover het gaat om andere dan primaire waterkeringen -die bij 

waterschappen in beheer zijn- zijn de provincies daartoe bevoegd en verplicht op toe te zien.  

 

Op grond van artikel 2.5 van de Waterwet dienen de provincies - "voor daarbij aan te wijzen andere 

dan primaire waterkeringen bij het waterschap in beheer" - veiligheidsnormen vast te stellen. Uit 

de woorden “daarbij aan te wijzen” volgt dat de provincie mag bepalen voor welke waterkeringen 

de normstelling achterwege kan blijven. Het zijn dan wel waterstaatswerken met de 

verplichtingen die daarbij horen (nl. opname in de Legger, verbodsbepalingen in de Keur, 

algemene regels), maar er gelden geen normen voor in de zin van de Waterwet. 

 

De provincie geeft in hoofdstuk 1 van de provinciale waterverordening alleen normen voor 

regionale waterkeringen, zijnde de voormalige zeedijken en boezemkaden. Voor lokale kaden zijn 

geen veiligheidsnormen gesteld. 

 

Voor wat betreft lokale kaden heeft de provincie voor de volgende formulering gekozen:  

“Lokale waterkeringen zijn de overige waterkeringen binnen het watersysteem, die de provincie 

niet als regionale waterkering heeft aangewezen". Wel bieden ze een zekere mate van 

bescherming aan het achterland. Wetterskip Fryslân kan er voor kiezen zelf deze lokale 

waterkeringen te normeren en in stand te houden (zie kaart 19) (WHP 2010-2015, par 3.5). 

 

De provincie laat dus de keus aan het waterschap of lokale kaden in stand moeten worden 

gehouden. Het waterschap kan vervolgens voor kiezen om zelf normen te stellen, maar kan ook 

kiezen bepaalde lokale kaden niet meer te beheren zodat er geen Leggerplicht meer is en de kade 

ook niet meer door de Keur of algemene regels wordt beschermd. Het wordt aan het waterschap 
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overgelaten om voor de aanwijzing en indeling van de lokale kaden uitgangspunten vast te stellen. 

Zie voor een nadere toelichting op de wet en regelgeving bijlage 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Invulling van de zorgplicht  
 Het waterschap beschikt over beleidsvrijheid als het gaat om de keuze lokale kaden als 

waterstaatswerk in stand te laten en de wijze waarop kaden genormeerd worden.  

 

 Het waterschap heeft in 2013 een inventarisatie gedaan van de lokale kaden. Daarbij is gekeken 

welke kaden eigenlijk hoge gronden zijn en welke kaden het waterschap niet (meer) als 

waterstaatswerk wil aanmerken. Daarbij is ook gekeken naar de staat van onderhoud en de 

urgentie van het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. De lijst van de geïnventariseerde kaden 

wijkt in geringe mate af van de provinciale kaart (WHP 2010-2015, kaart 19) van de lokale kaden. 

De kaart met alle in 2013 geïnventariseerde lokale kaden is in bijlage 2 opgenomen. In bijlage 3 is 

de kaart opgenomen met kaden die als waterstaatswerk in de Legger 2015 worden opgenomen en 

kaden en hoge gronden waarvan de status als waterstaatswerk vervalt. 

3.4 Normering 

Een belangrijk uitgangspunt bij normeren van lokale kaden is enerzijds dat het huidige 

grondgebruik in de betreffende gebieden geen onevenredige verslechtering mag ondervinden 

door toepassing van een kadenormering. Anderzijds is het uitgangspunt van het waterschap dat 

de kosten voor het beheer en onderhoud van de kaden in verhouding dienen te staan tot de 

maatschappelijke en economische waarde van de belangen die beschermd worden.  

 

Het normeren van lokale kaden zoals de wet heeft bedoeld, vindt Wetterskip Fryslân daarom een 

te zwaar middel voor een lokale kade. In 2013 is door de rayonbeheerders een 0-meting van de 

lokale kaden uitgevoerd waarbij is vastgesteld dat op 32 kilometer na, de lokale kaden voldoende 

F i g u u r  2  ‘ t  Z w i n  
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kerend zijn. Deze situatie geldt als referentiesituatie waarbij er voor is gekozen de bestaande 

situatie als norm te stellen (vergelijkbaar met instandhoudingscriterium dat in de Waterwet wordt 

gehanteerd voor sommige primaire keringen). De huidige vorm en afmeting (minimaal hoogte en 

ligging kruin) van de lokale kaden worden daarom in de Legger (2015) opgenomen en elke zes jaar 

met behulp van een GIS analyse gemonitord. Wetterskip Fryslân zal toetsen of aan de zorgplicht 

en onderhoudsplicht is voldaan aan de hand van toetsingscriteria. Daartoe wordt in de Legger 

opgenomen wat de bestaande situatie is ten aanzien van vorm en afmeting van de lokale kaden 

(zie ook hoofdstuk 4, onderdeel Legger).  

 

De huidige vorm (2015) en afmeting (minimaal hoogte en ligging kruin) van de lokale kaden dienen 

te worden gehandhaafd (stand still principe) en daar wordt doormiddel van een 2-jaarlijkse 

schouw op toegezien. 

 

Wanneer de actuele onderhoudstoestand (en de kadehoogte) afwijkt van de gewenste situatie kan 

dit leiden tot uitvoeringsprojecten. Het waterschap houdt als beheerder toezicht op de staat van 

de kade door middel van schouwvoering, vergunningverlening en handhaving op de verbods- en 

gebodsbepalingen zoals die in de Keur en Legger zijn opgenomen. Wanneer (prioritering) het 

waterschap besluit om het buitengewoon onderhoud van een lokale kade uit te voeren zal een 

waterstaatkundige afweging zijn. Het belang dat de kade dient, is daarbij tevens een criterium.  
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4. Beleid 

4.1 Beleidsuitgangspunten  

Hieronder volgen de uitgangspunten die richting geven aan de zorg voor de lokale kaden: 

 

1.  Aanwijzing lokale waterkeringen en opname in de Legger (2015) 

Na aanwijzing van de lokale waterkeringen wordt de procedure voor de Legger opgestart. In 2015 

zijn deze waterkeringen door Wetterskip Fryslân in de Legger opgenomen.  

Juridisch gezien is de Legger een verzamelbeschikking waarin voor waterstaatswerken 

onderhoudsplichtigen worden aangewezen. In algemene zin geldt dat in de Legger de waterkering 

en alles wat nodig is voor het functioneren van de waterkering moet zijn opgenomen. Onderdelen 

die van belang zijn voor de sterkte en standzekerheid van de waterkering, en van invloed zijn op de 

afmetingen (zoals sommige oevers), behoren dan ook tot de Legger. 

 

2. Keur  

De Keur is van toepassing op alle waterstaatswerken, dus ook op lokale kaden. Via de Algemene 

regels kunnen vrijstellingen worden gegeven van verbodsbepalingen. 

 

3. Monitoring lokale waterkeringen  

Om te monitoren of de lokale waterkeringen in goede staat verkeren, worden deze vanaf 2016 

door het waterschap tweejaarlijks geschouwd op de onderhoudstoestand. In 2018 zijn alle 

gegevens die van belang zijn voor het beheer en onderhoud geïnventariseerd. De actuele situatie 

wordt in een beheerregister bijgehouden. 

Vanaf 2021 wordt ook de hoogte gemonitord (GIS analyse) op basis van de nieuwe Actuele 

Hoogtekaart Nederland (AHN). Wanneer de actuele onderhoudstoestand (en de kadehoogte) 

afwijkt van de gewenste situatie kan dit leiden tot uitvoeringsprojecten.  

 

4. Doelmatig beheer afgestemd op de functie-eisen 

Het waterschap streeft naar een doelmatig beheer van de lokale waterkeringen afgestemd op de 

functie-eisen, dat wil zeggen zo laag mogelijke kosten voor beheer en onderhoud om te voldoen 

aan de functie-eisen. Bij de uitwerking van nieuwe plannen dient het kortst mogelijke tracé te 

worden gevolgd om de kosten van de kaden zo beperkt mogelijk te houden. Bij herstelprojecten 

wordt de mogelijkheid om de kade te verkorten bekeken en, waar mogelijk wordt de kade verkort. 

 

5. Strengere eisen vanwege functieverandering 

Wanneer er door een functieverandering, zoals vaarwegbeheer, eventueel strengere eisen aan (de 

afmeting van) een lokale kade gesteld worden, is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de 

meerkosten van het buitengewoon onderhoud.  
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6. Hoogte tekort.  

Bij kaden waar in 2013 geconstateerd is dat er sprake is van een te geringe hoogte (zie bijlage 3), 

zal het waterschap die lage plekken ophogen. Na ophoging wordt de nieuwe afmeting in de 

(herziening van de ) Legger opgenomen. 

 

7. Verhouding kosten en schade.  

De kosten van beheer en onderhoud van lokale kaden dienen in verhouding staan tot de 

maatschappelijke en economische waarde van de belangen die beschermd worden. Dit beleid is 

het uitgangspunt voor de beoordeling van verzoeken van derden en biedt tevens het technische 

kader voor de aanleg en herstel van lokale waterkeringen. Wanneer in incidentele gevallen deze 

verhouding buiten proporties is, zal het bestuur daarover beslissen zo nodig met behulp van een 

Kosten Baten Analyse. 
 

8. Bodemdaling.  

In gebieden waar bodemdaling het gevolg is van delfstofwinning dienen de lokale kaden 

regelmatig opgehoogd te worden. Het ophogen van de kaden vanwege de (historische) 

bodemdaling wordt door de veroorzaker betaald. 

 

9. Er mag geen verlies van boezemberging optreden. 

In verband met de noodzakelijke overstroombaarheid van de kaden in de boezem worden de 

maximaal toelaatbare hoogten van lokale kaden in een boezemsysteem vastgelegd in de Legger. 

Bij de uitwerking van nieuwe plannen om gebieden om te vormen tot zomerpolders mag, conform 

bestaand beleid, geen verkleining van de boezem optreden. Dit betekent concreet dat bestaand 

boezemland geen zomerpolder kan worden. Bestaande, jaarrond bemalen polders kunnen wel 

worden omgevormd tot zomerpolder, omdat ze in de winter en bij hoge boezemstanden in de 

zomer, bijdragen aan uitbreiding van de boezemberging. Het beleid is er in beginsel op gericht om 

bemaling niet toe te staan, tenzij er duidelijk sprake is van een uitzonderingssituatie en het door 

middel van een belangafweging helder is dat er een zwaarwegend belang aanwezig is en mits er 

sprake is van compenserende maatregelen m.b.t. bergingscapaciteit op de boezem. De 

bemalingsduur en de benodigde maatregelen worden dan in overleg bepaald. 

 

10. Nieuwe zomerpolders alleen bij bijdrage aan boezemuitbreiding en berging. 

Een nieuwe zomerpolder kan alleen worden gerealiseerd als boezemuitbreiding of berging het 

hoofddoel of nevendoel is en een kosten-baten analyse aantoont dat er geen sprake is van een 

kostenverhoging voor het beheer en onderhoud van de zomerpolder en de daarin gelegen 

voorzieningen.  

 

11. Buitendijks gebied.  

Sommige gebieden die buiten de primaire kering liggen, worden bemalen voor bepaalde 

grondgebruiksfuncties. Om inundatie vanuit het buitenwater te voorkomen en om peilen te 

handhaven, ligt er een lokale kade tussen het buitendijkse gebied en het buitenwater. Gebruik van 

deze buitendijkse gebieden is op eigen risico. Het waterschap zal over het waterbeheer (inclusief 
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de lokale kaden) in deze gebieden nog separaat beleid formuleren. Deze kaden vallen dus buiten 

de scope van dit beleid.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F i g u u r  3  H o m m e r t s  
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5. Beheer en onderhoud 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de beheersinstrumenten
1
 en beheeractiviteiten. 

5.1 Keur 

De Keur is de algemene verordening van een waterschap. Op grond van artikel 56 in combinatie 

met artikel 78 van de Waterschapswet stelt Wetterskip Fryslân verordeningen vast die het nodig 

acht voor de behartiging van de opgedragen taken. De taken van waterschappen zijn sinds 2009 

verder uitgewerkt in de Waterwet. De Waterwet en de daarop gebaseerde regelgeving bevatten 

allerlei bepalingen over de inhoud van het waterbeheer, bijvoorbeeld in de vorm van 

doelstellingen en concrete normen. 

5.2 Legger en Beheerregister 

Legger 

In artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet is bepaald dat de 

waterschappen een Legger moeten opstellen waarin de waterstaatswerken moeten worden 

opgenomen. Juridisch gezien is de Legger een verzamelbeschikking waarin voor 

waterstaatswerken onderhoudsplichtigen worden aangewezen. In algemene zin geldt dat in de 

Legger de waterkering en alles wat nodig is voor het functioneren van de waterkering moet zijn 

opgenomen. Onderdelen die van belang zijn voor de sterkte en standzekerheid van de 

waterkering, en van invloed zijn op de afmetingen, behoren dan ook tot de Legger. 

 

De Legger vervult ook een functie in het handhaven van de verbodsbepalingen, die in de Keur 

Wetterskip Fryslân staan vermeld. Dit betekent dat het zonder toestemming van Wetterskip 

Fryslân verboden is gebruik te maken van een waterstaatswerk, inclusief bijbehorende 

beschermingszones. Voor waterkeringen beschrijft de Legger, mede met behulp van kaarten: 

• Aan welke minimale afmetingen de waterkeringen moeten voldoen; 

• Wie voor welk (gedeelte van de) waterkering onderhoudsplichtig is;  

• Waar de onderhoudsplicht uit bestaat. Het gewoon onderhoud bestaat uit "het zorg dragen 

voor een goede toestand van de waterkeringen door bestrijding van schadelijk wild, met 

uitzondering van muskus- en beverratten, het hertstellen van beschadigingen en het in 

standhouden van begroeiingen en materialen, dienstig aan de waterkering" (art 2.2 Keur). Het 

buitengewoon onderhoud bestaat uit het in stand houden van de waterkering 

overeenkomstig “het in de Legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie” 

(art. 2.3 Keur). 

 

                                                           
1
 Zie ook: Beheervisie Waterkeringen Wetterskip Fryslân 2013 
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In de actualisatie van de Legger 2015 zullen de in dit beleid geformuleerde uitgangspunten ten 

aanzien van lokale kaden worden opgenomen. 

 
Beheerregister 

Voor lokale kaden wordt een Beheerregister opgesteld. In dit beheerregister is de feitelijke 

toestand van het waterstaatswerk beschreven. Het verschil tussen de informatie uit de Legger en 

het Beheerregister vormt de basis voor het uit te voeren onderhoud. 

5.3 Vergunningverlening en handhaving 

Vergunningverlening en handhaving zijn erop gericht te voorkomen dat de functie van de 

waterkering door activiteiten of objecten van derden aan sterkte en kwaliteit inboet. De Keur 

biedt hiervoor de juridische basis. Bij het verlenen van watervergunningen staat de technische 

beoordeling van de waterveiligheid voorop. Daarnaast houdt Wetterskip Fryslân ook rekening 

met beheer en onderhoud en LNC-waarden. Het accent ligt op preventieve handhaving door 

middel van frequente inspecties. Uitgangspunt is dat de vergunningverlening doelmatig, 

doeltreffend en klantvriendelijk is georganiseerd. 

 

In de Keur is opgenomen dat in de kernzone (het waterstaatswerk) allerlei handelingen die de 

kade aantasten verboden zijn. De kernzone bestaat uit het dijklichaam zelf, inclusief de grond die 

er onder ligt. Een dijklichaam wordt normaal gesproken begrensd door de kruin en de taluds tot 

de teen van het dijklichaam (dat is de overgang van het talud naar het maaiveld). Heeft de kade 

echter niet de vorm van een “normaal” dijklichaam maar is het meer een verhoging in het 

landschap, dan bestaat de kernzone uit (een deel van) die verhoging, namelijk: twee meter aan 

weerskanten van het hoogste punt van de verhoging. 

 

 

F i g u u r  4  P o p p e n w i e r  
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5.4 Vorm en afmeting 

Lokale kaden die het achterland beschermen tegen inundatie vanuit het oppervlaktewater en als 

waterstaatswerken zijn opgenomen in de Legger dienen te voldoen aan bepaalde 

Leggerafmetingen. Vorm en afmeting van een nieuwe kade of het herstel van een bestaande 

kade worden bepaald door Leggerafmetingen of een maatgevende kade of een referentie niveau. 

De gewenste vorm en afmeting van de lokale kaden zijn niet in de huidige Legger van het 

waterschap opgenomen. Oorzaak daarvan is de grote diversiteit in functie en aard van de lokale 

kaden in het beheergebied.  

 

Met uitzondering van de kaden waarvan geconstateerd is dat de kruinhoogte te laag is, wordt van 

de overige lokale kaden vastgesteld dat deze kaden in staat zijn om het water te keren en 

inundatie te voorkomen. Deze huidige kerende hoogte van de lokale kaden is vanuit de AHN af te 

leiden. Deze situatie wordt beschouwd als de nul-situatie en zal in de Legger 2015 worden 

opgenomen. Dat betekent dat de bestaande situatie minimaal gehandhaafd moet blijven. De 

Waterwet (art 2,2 lid 3) biedt hiervoor de mogelijkheid. 

 

Wanneer lokale kaden opnieuw moeten worden aangelegd (bv bij verlegging) dan gelden 

daarvoor minimaal de vorm en afmetingen van de naastliggende kaden mits deze voldoende 

waterkerend zijn. 

5.5 Onderhoud en toezicht 

Het onderhoud van waterkeringen is gericht op het in stand houden van de vereiste toestand voor 

de bescherming tegen inundatie. De vereiste toestand van de lokale kaden is gebaseerd op de 

eisen om minimaal aan de huidige situatie te voldoen, in combinatie met de eisen vanuit een 

efficiënt beheer. 

 

In de Legger wordt de afmeting van de lokale kade vastgelegd. Deze wordt afgeleid van de meest 

recente Actueel Hoogtebestand Nederland (voor nu de AHN2). De vorm van de lokale kade -een 

duidelijke kruin én een binnen en buitenteen- is niet overal hetzelfde. Met behulp van de AHN 

zullen zo mogelijk een aantal kenmerken van de kade worden vastgelegd. Dit zijn de kruinhoogte 

en -waar mogelijk- de binnen en buiten teen. Soms is echter alleen de hoogte vast te stellen. Deze 

vastlegging van de vorm -hoe minimaal ook- is nodig om het waterstaatswerk te kunnen bepalen 

waarop de Keurbepalingen van toepassing zijn om zo de lokale kade te kunnen beschermen tegen 

afbraak en verval.  

 

Om de zes jaar wordt een nieuwe AHN “gevlogen”. Dat betekent dat om de zes jaar de 

hoogteligging van de lokale kaden kan worden bepaald en -aangevuld met enkele 

veldwaarnemingen- vergeleken met die van AHN2. Als blijkt dat een (deel ven een) lokale kade 

gezakt is wordt bezien of het noodzakelijk is deze delen van de kade op te hogen.  
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Het waterschap zal zijn toezichthoudende taak met betrekking tot de lokale kaden veelal in 

adviserende zin uitvoeren. Dat betekent dat de eigenaren tijdig gewaarschuwd worden als een 

kade onderhoud vraagt. Vroegtijdige signalering en toezicht op klein onderhoud voorkomen hoge 

kosten in een eventuele latere fase.  

5.6 Onderhoudsaspecten 

Bij eventuele buitengewoon onderhoudswerken aan lokale kaden wordt rekening gehouden met 

de volgende uitvoeringsaspecten: 

• Bij het uitvoeren van buitengewoon onderhoud wordt zoveel mogelijk gewerkt via een 

vergoeding aan eigenaren. Als een eigenaar het onderhoud kan uitvoeren op een -

vanwege de eigen bedrijfsvoering- geschikt moment en met gebiedseigen materiaal, 

zullen de kosten voor het herstel lager kunnen zijn. Daarmee is de druk op algemene 

middelen van lokale kaden lager. Daarbij wordt uitgegaan van een vergoeding van €50/ 

meter kade2. Het aanbrengen van enige overhoogte op de kade is uit efficiëntie 

overwegingen wenselijk. Aan de kwaliteit van het ophogingsmateriaal worden geen 

bijzondere eisen gesteld anders dan dat ze gebiedseigen moet zijn.  

• Het waterschap zal het buitengewoon onderhoud prioriteren waarbij voorrang wordt 

gegeven aan de kaden waar sprake is van aanzienlijke (economische of ecologische) 

belangen. Hiertoe zal een interne werkinstructie worden opgesteld. 

 

                                                           
2
 In 2012 is na een wateroverlast periode de lokale kade bij de Rendijk nabij Haulerwijk op hoogte gebracht ongeveer 15 cm verhoogd, kosten 

waren toen ongeveer € 70,- / m1 ( afstand gronddepot < dan 4km ). Tevens is destijds ook ongeveer 80 km te lage boezem kaden met 0.20 cm 

verhoogd (vergelijkbaar met ophogen lokale keringen) . Uitvoering kosten ongeveer € 85,- /m1  
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F i g u u r  5  Z u i d w e s t h o e k  w e g  S n e e k  
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Bijlage 1 De zorgplicht voor lokale kaden 
1. Inleiding 

Deze notitie gaat over de vraag of het waterschap een zorgplicht heeft voor lokale kaden en 

welke beleidsvrijheid zij heeft voor het maken van keuzes. Met name de vraag of er ruimte is om 

geen of lage normen te stellen is daarbij van belang.  

 

Is het bijvoorbeeld mogelijk om lokale kaden niet meer te beheren? Zouden 

onderhoudsverplichtingen aan de lokale kaden aan eigenaren kunnen worden overgedragen? 

 

2. Doel en taken 

In de Waterschapswet en de Waterwet zijn doel en taken van de waterschappen omschreven. De 

belangrijkste taak is de zorg voor het watersysteem.  

 

Het begrip watersysteem is in de Waterwet alsvolgt gedefinieerd:  

“Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met 

bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken”.  

 

Het begrip waterstaatswerk is in de Waterwet als volgt gedefinieerd:  

“Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk”. 

 

Lokale kaden zijn waterstaatswerken en onderdeel van het regionale watersysteem. Lokale 

kaden zijn de keringen die niet zijn aangewezen als regionale waterkeringen. 

 

Wat de zorg voor het watersysteem inhoudt wordt uitgewerkt in de Waterwet. In de Waterwet 

zijn doelstellingen opgenomen en is geregeld dat normen voor berging/afvoer en 

veiligheidsnormen voor waterkeringen moeten worden vastgesteld. Indien aan de normen is 

voldaan, is het watersysteem op orde.  

 

Voorzover het gaat om de regionale watersystemen is de provincie bevoegd ten aanzien van 

aanwijzing van waterstaatswerken en vaststelling van normen. De provincie wijst de 

watersystemen of waterstaatswerken aan die de waterschappen moeten beheren (artikel 3.2 lid 

1). De provincie stelt bij verordening normen voor andere dan niet-primaire waterkeringen (artikel 

2.4) en normen voor berging en afvoer (artikel 2.8).  

 

3. Grenzen zorgplicht 

De normen kunnen tot gevolg hebben dat zeer hoge kosten moeten worden gemaakt terwijl de 

kans op schade vaak gering is. De vraag is dan of onder omstandigheden van de norm mag 

worden afgeweken en of het stellen van normen achterwege kan blijven. 
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Afwijking van de norm 

Uit de Waterwet is af te leiden dat waterschappen beleidsvrijheid hebben. De zorgplicht voor 

waterschappen wordt behoudens uitzonderingen (Kaderrichtlijn water) niet gezien als een 

resultaats- maar als een inspanningsverplichting. Zo staat het ook in de toelichting op de 

Provinciale Waterverordening. In het Provinciale Waterhuishoudingsplan is te lezen dat in 

bijzondere gevallen van de norm kan worden afgeweken, bijvoorbeeld als de kosten veel hoger 

zijn dan de baten.  

 

Dat al dan niet tijdelijk van normen kan worden afgeweken blijkt ook uit verschillende 

beleidsdocumenten. In het NBW-actueel (2008) staat met zoveel woorden dat waterschappen 

een inspanningsverplichting hebben. Verder is de afspraak opgenomen dat in 2015 alle 

maatregelen tegen wateroverlast in het landelijk gebied zijn uitgevoerd maar “Provincie, 

waterschappen en gemeenten kunnen overeenkomen dat het afgesproken tempo niet geldt voor 

maatregelen die veel goedkoper kunnen worden uitgevoerd door ze op een later tijdstip te 

koppelen aan andere projecten” (bldz 5). Dan geldt dat de maatregelen uiterlijk in 2027 moeten 

zijn uitgevoerd. 

 

In het Bestuursakkoord water (2011) is het volgende opgenomen: “Zowel rijk als decentrale 

overheden hebben taakstellingen om met minder middelen de taken uit te voeren. Dat vraagt om een 

doelmatiger waterbeheer, waar we een goede kwaliteit halen tegen lagere kosten”. (pagina 10).  

 

Weliswaar zal hier allereerst gedacht zijn aan efficiencywinst door samenwerking maar ook zal 

kunnen worden gedacht aan afweging van kosten en baten. Het kan niet de bedoeling zijn dat 

dure maatregelen worden genomen om een beetje schade te voorkomen. Wegens beperkte 

middelen zullen prioriteiten moeten worden gesteld en maatregelen gefaseerd moeten worden 

uitgevoerd.  

 

Ook om andere redenen zullen normen niet steeds worden gehaald. 

Denkbaar is dat (tijdelijk) wordt afgeweken van de norm omdat het waterschap geen 

medewerking krijgt van andere overheden voor het nemen van maatregelen om het 

watersysteem op orde te maken. 

 

Geen normen 

Niet alleen kunnen de waterschappen (tijdelijk) van normen afwijken, ook kan normstelling soms 

achterwege blijven. Voor de zorg voor waterkeringen wordt dit hierna nader belicht. 

 

Artikel 2.5 van de Waterwet geeft de provincies de opdracht ook voor daarbij aan te wijzen niet 

primaire waterkeringen veiligheidsnormen vast te stellen. Uit de redactie “voor daarbij aan te 

wijzen andere dan primaire waterkeringen” blijkt dat er beleidsvrijheid is ten aanzien van de vraag 

voor welke niet primaire waterkeringen veiligheidsnormen opportuun zijn.  
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Voor bepaalde waterkeringen kan normstelling dus achterwege blijven. Gevolg is dat het wel 

waterstaatswerken zijn met de verplichtingen die daarbij horen (opname in de Legger, 

verbodsbepalingen in de Keur, algemene regels) maar er gelden geen normen. 

 

Ten aanzien van lokale kaden is de provincie in het Provinciale Waterhuishoudingsplan nog een 

stap verder gegaan: “Wetterskip Fryslân kan er voor kiezen zelf deze lokale waterkeringen te 

normeren en in stand te houden (zie kaart 19)”. 

 

Het waterschap kan er dus voor kiezen om zelf normen te stellen voor lokale kaden maar kan ook 

besluiten om lokale kaden niet meer te beheren zodat er geen Leggerplicht meer is en zij niet 

meer door de Keur of algemene regels worden beschermd. Uiteraard is er ook de ruimte om een 

groter deel van de onderhoudsverplichtingen (niet alleen het gewoon onderhoud maar ook het 

buitengewoon onderhoud) aan de eigenaren over te dragen. 

Het wordt aan het waterschap overgelaten om voor de aanwijzing en indeling uitgangspunten 

vast te stellen. 

 

4. Conclusies  

1 Doelmatig omgaan met middelen kan betekenen dat in bepaalde situaties van normen 

(tijdelijk) mag worden afgeweken.  

2 Voor lokale kaden kan het waterschap ervoor kiezen om geen normen te stellen of om lokale 

kaden niet meer te beheren. 

3 Ook kan een groter deel van de onderhoudsverplichtingen aan eigenaren worden overgelaten. 
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Bijlage 2 Inventarisatiekaart Lokale Kaden 2013 
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Bijlage 3 Kaart lokale kaden  
 

 


