
Werkwijze RBK 6.0 tot ingang omgevingswet 
 
Voor de beheertaken van Rijkswaterstaat is het rivierkundig beoordelingskader 6.0 (RBK 6.0)  
aangepast ter voorbereiding op de omgevingswet en het al vastgestelde Nationaal Water 
Programma 2022-2027 (NWP 2022-2027). De Omgevingswet is echter uitgesteld, wat betekent dat 
het RBK 6.0 in gaat voordat de omgevingswet van kracht is. Voor het RBK betekent dit met name 
een verandering van verwijzingen. Hieronder vind je de conversietabel van Omgevingswet tot 
Waterwet. Gebruik deze tabel om de tijd tot invoering van de Omgevingswet te overbruggen. 
Inhoudelijk past het RBK zowel voor als na invoering van de Omgevingswet.  
 
Tabel 1 Overzicht conversie Waterwet naar Omgevingswet ten behoeve van RBK 6.0 

Onderwerp Omgevingswet Waterwet 

Begrenzing rivierbed Omgevingsbesluit (artikel 3.1 en Bijlage II) Artikel 3.1, tweede lid van de Waterwet 

Geometrisch begrenzing  Omgevingsregeling (artikel 2.2 en Bijlage 

III) 

Waterregeling Kaart bij Waterregeling - 

Helpdesk water  

Uitzonderingen op de algemene 

vergunningplicht 

Hoofdstuk 6 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving 

Art. 6.12 lid 2 van het Waterbesluit en 

art. 6.11 van de Waterregeling 

Het aanleggen of wijzigen van een 

waterstaatswerk door de 

waterbeheer 

Vergunningen (eigen werken, bevoegd 

gezag ILT). En voor hele grote zaken kan 

dat ook via een projectbesluit (art. 5.46, 

aanhef en onder f, Ow) 

Waterwet, instrument van het 

projectplan (hoofdstuk 5 Waterwet 

Waterstaatswerk aanleggen of wijzigen 

- Kenniscentrum InfoMil) 

Toetsing rijksprojectbesluiten en 

projectplannen Waterwet 

Rijksprojectbesluiten worden niet getoetst 

aan de instructieregels over de 

bescherming van de waterbelangen, een 

bestuursorgaan is namelijk al gehouden 

aan het eigen beleid, zoals de Beleidslijn 

Grote Rivieren. Besluit kwaliteit 

leefomgeving in paragraaf 5.1.3. Bij 

Rijksprojectbesluiten moet een weging van 

waterbelang plaatsvinden. Art. 5.37 Besluit 

kwaliteit leefomgeving (Bkl) 

Projectplannen worden niet getoetst 

aan Bgr, maar moeten voldoen aan de 

zorgplicht uit het Waterbesluit (art. 

6.15, die dezelfde rivierkundige 

voorwaarden bevat als opgenomen in 

art. 7 lid 1 en 2 van de Bgr.  

Compensatie toename van de 

hoogwaterstanden door afname 

van het doorstroomprofiel door 

buitendijkse versterkingen. 

Besluit activiteiten leefomgeving artikel 6.6 Waterbesluit artikel 6.15 

Nationaal Water Programma 2022-

2027. Dit plan  

bevat een beheerdeel dat 

beschrijft hoe en wat 

 Rijkswaterstaat doet als het gaat 

om het waterbeheer van de grote 

rivieren en meren. 

 

Bij invoering van de Omgevingswet moet er 

worden voldaan aan de eisen van het 

verplichte programma cf art 3.9, tweede 

lid, Omgevingswet. 

Dit plan vormt een samenvoeging van 

het Nationaal  

Waterplan en het Beheer- en 

Ontwikkelplan voor de  

Rijkswateren onder de Waterwet.  

 
 
 
 

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/waterwet/kaarten/kaart-waterregeling/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/waterwet/kaarten/kaart-waterregeling/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/werken-nabij-0/waterstaatswerk/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/werken-nabij-0/waterstaatswerk/

