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Voorwoord

Van Beheersplan naar Beheerplan
Het scheelt alleen de letter ‘s’: van beheersen in de oude benaming naar beheren. Een opdracht die voortvloeit
uit de nieuwe en moderne Waterwet. Er zit evenwel een wereld van verschil achter. In de tachtiger jaren van
de vorige eeuw stond de maakbare samenleving centraal. De mens die de natuur de baas was geworden, de
bestuurders die het volk naar eigen idee konden organiseren, politici die sociale concepten implanteerden in
de hoofden van mensen. Links en rechts, progressief en behoudend: het was zaak mensen te leiden naar lokkende vergezichten die één ding gemeen hadden: de mens zou gelukkig zijn, zijn bedje was gespreid, bij
tegenslagen was er altijd het vangnet van de staat. Economie stond centraal, van ecologie moest men niet al
te veel hebben, waarschuwingen van zwaarwichtige gremia ten spijt.
Hoe anders is het gelopen. De dominante overheid van toen is de onderhandelende overheid van nu.
Individuele rechten worden gekoppeld aan plichten jegens de samenleving. Het milieu, de natuur, het klimaat
als verzamelnamen voor de fysieke leefomgeving van de mens zijn dominanter dan ooit. De mens doet stappen
terug, onder erkenning van de mega-ontwikkelingen die zich mondiaal, nationaal en regionaal afspelen.
De natuur wordt niet meer gezien als de lastige sluitpost, nee hij bepaalt op grote schaal de leefagenda voor
de toekomst. Water, bodem en lucht móeten – als overlevingsstrategie – in goede conditie zijn of worden
gebracht. Alleen duurzaam omgaan met wat de huidige generatie leent van de toekomstige is nog toegestaan.
Maatschappelijk ondernemen, met respect voor de mens én de ecosystemen op aarde, is niet meer weg te denken bij het handelen van overheden, marktpartijen en belangenorganisaties. ‘Milieu verbrast, imago aangetast’
en dat in een wereldwijde context binnen talrijke beleidsterreinen.
Beheren dus, goed zorgen voor wat je is toevertrouwd door de burgers. In ons geval: rentmeester durven zijn
over water en aanpalend land dat van je zorg afhankelijk is. Dat alles voor burgers en bedrijven. Er moet aandacht zijn voor wonen, werken, recreëren, in een onderling goede balans. Inwoners van het gebied mogen iets
vínden van de watersystemen in hun buurt. Think global, act local.
Verbinding zoeken met mensen voor wie je werkt betekent ze opzoeken en in interactieve en gebiedsprocessen
luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Het beheerplan moet gedragen worden door de omgeving in al zijn
facetten. Het moet ambitieus zijn én van realiteitszin getuigen. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn onder
één randvoorwaarde: het waterschap moet zijn taak op uitmuntende wijze doen. Dat is functioneel bestuur
aan zijn stand verplicht. Veilige dijken, schoon water, niet te veel en niet te weinig water, met een open blik
naar de samenleving. Het beheerplan moet voldoende concreet zijn en moet bevlogenheid en enthousiasme
omzetten in effectief handelen. Nog lang niet gemakkelijk in een veranderende samenleving, die de gevolgen
van de crisis geenszins te boven is.
Beheersen heeft iets soevereins en autoritairs; beheren is in bescheidenheid goed voor je zaken zorgen.
Geen dingen uitstellen die je nu al kunt doen, niet weglopen voor je verantwoordelijkheid jegens de bevolking: die wil veilig kunnen omgaan met water in brede zin. Beheren is staan voor je zaak, belangen kunnen
wegen en besluiten durven nemen. Niets meer, niets minder! Bestuur en personeel zijn er klaar voor. Het beheerplan biedt wenkende perspectieven voor een veilig en leefbaar Noord-Oost Nederland. Wie op water is
moet varen, en dat mag best scherp aan de wind!
Alfred van Hall,
dijkgraaf
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Inleiding
1

Waarom?
Met het beheerplan maken we als waterschap duidelijk hoe we onze waterkering- en waterbeheertaken in de
komende jaren op hoofdlijnen willen invullen. Daarmee voldoen we aan een wettelijke plicht. Ons huidige - in
2007 geactualiseerde - beheerplan geldt tot eind 2009. Mede gezien de samenloop met het nieuwe stroomgebiedbeheerplan Nedereems en de nieuwe provinciale omgevingsplannen Drenthe en Groningen is besloten voor
de periode 2010 tot en met 2015 een nieuw beheerplan op te stellen.
Wat staat er in?
Het beheerplan geeft voor een periode van zes jaar de hoofdlijnen aan voor beleid, beheer en onderhoud.
Het plan gaat vooral in op wat er de komende jaren op ons afkomt en hoe we daarop willen inspelen, ook vanuit organisatieperspectief. Waar essentieel, geven we ook de hoofdlijnen aan van het huidige beleid, beheer en
onderhoud. In het plan zijn ook de maatregelen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) opgenomen die het waterschap tot en met 2015 zal uitvoeren. Uiteraard kijken we ook terug op de uitvoering van
het beheerplan 2003 - 2009. In de vorige beheerplanperiode is samen met de omgeving binnen het proces
‘Waterdrager’ per deelgebied een toekomstperspectief opgesteld voor Waterbeheer 21ste Eeuw (WB21) en KRW,
met gekwantificeerde opgaven en oplossingen. In dit beheerplan is de uitkomst van het proces ‘Waterdrager’
samengevat en zijn de opgaven en maatregelen aangegeven.
Voor wie?
Het beheerplan is bedoeld als wettelijk instrument om als waterschap onze koers te bepalen en om daar in de
komende beheerperiode op te sturen. In dat opzicht heeft het plan een interne functie. Het heeft daarnaast
een informatieve functie voor geïnteresseerde burgers, bedrijven, gemeenten en belangengroepen uit ons
beheergebied. Verder maakt het plan duidelijk wat de externe referentiekaders zijn die we bij de uitvoering van
ons werk in acht dienen te nemen, zoals wet- en regelgeving vanuit Europa, Rijk en provincies.
Leeswijzer
Na deze inleiding gaan we in hoofdstuk 2 in op onze taakopvatting, ambities en visie op taken en organisatie.
In hoofdstuk 3 beschrijven we de hoofdkenmerken van het beheergebied. Hoofdstuk 4 beschrijft de voor ons
relevante referentiekaders. In hoofdstuk 5 geven we de beleidsuitgangspunten voor onze taakuitoefening weer.
In hoofdstuk 6 komt de relatie water en ruimtelijke ordening aan bod. De hoofdstukken 7 tot en met 9 gaan
via diverse thema’s in op veiligheid, watersysteem en organisatie, en ook op de doelen en maatregelen die voor
deze planperiode zijn voorzien. Hoofdstuk 10 gaat in op de financiële gevolgen, inclusief de doorwerking daarvan op de waterschapsbelastingen. Bijlage 1 bevat een uitwerking op gebiedsniveau van de hoofdstukken over
veiligheid en watersysteem (watersysteemperspectieven). In bijlage 2 is op hoofdlijnen aangegeven hoe het
waterbeheer op de door de provincie vastgestelde gebruiksfuncties is afgestemd. Voor een zestal (hoofd)functies
geven we aan welke ontwikkelingen in deze beheerplanperiode als aandachtspunten worden gezien. Deze bijlage
bevat per functie ook een overzicht van de maatregelen en acties die in de beheerplanperiode zijn gepland.
In een los bij het beheerplan behorende bijlage (KRW-factsheets) zijn de status, toestand, kwaliteitsdoelen en
maatregelen voor de KRW-waterlichamen nader aangegeven.
Toetsing milieu-effecten
Het beheerplan is ook getoetst aan de richtlijn die het maken van een milieu-effectrapportage (m.e.r.) voor
activiteiten, besluiten en plannen regelt. In overleg met de provincies Groningen en Drenthe is vastgesteld dat
het ontwerp-beheerplan niet kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordeling)plichtige activiteiten en dat de uitvoering
van een plan-m.e.r. daarom niet nodig is. Bij de uitwerking van maatregelen wordt rekening gehouden met een
provinciale toetsing op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
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Missie, ambities en visie
3

2.1 Opdracht
Onze opdracht is binnen het beheergebied te zorgen voor veiligheid op watergebied en voor voldoende en
schoon water. Bij de uitvoering van deze opdracht hebben we ons te houden aan de kaders die in een combinatie van Europese, nationale en provinciale wet- en regelgeving zijn gesteld. Wij geven ons daarbij rekenschap
van de maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheid die van het waterschap als regionale watersysteembeheerder mogen worden verwacht. De kosten die het beheer met zich mee brengt, vereisen maatschappelijk
draagvlak; dat dienen wij te behouden.
Missie
Hunze en Aa’s: verantwoordelijk voor veiligheid, schoon en voldoende water tegen lage kosten

2.2 Kernprincipes
De manier waarop we onze taken uitoefenen, is behalve kostengedreven, gebaseerd op vier leidende principes:
duurzaamheid, natuurlijk evenwicht, omgeving centraal en transparantie.
Duurzaamheid
Wij beheren onze watersystemen duurzaam, in samenhang met een goed bodembeheer. Wij zien het als onze
taak water en bodem zo te beheren dat ook de generaties na ons daar zonder bezwaar gebruik van kunnen
maken. Onze bedrijfsvoering is erop gericht ‘geen-spijt’-maatregelen te nemen, problemen aan te pakken in
plaats van deze in ruimte en tijd te verplaatsen, onze verantwoordelijkheden te nemen en verantwoord om te
gaan met (hulp)bronnen.
Natuurlijk evenwicht
Wij zorgen voor een balans waarbij onze watersystemen aan de ene kant bescherming bieden aan de leefomgeving, en tegelijkertijd zelf ook beschermd worden voor negatieve invloeden vanuit die omgeving. Inrichting,
beheer en onderhoud van onze watersystemen zijn gebaseerd op een evenwichtige toepassing van ecologische
en technische concepten, respectievelijk van natuurlijk en menselijk vernuft. De manier waarop wij onze taak
uitvoeren en de lasten die dat met zich meebrengt, voldoen aan de eisen die ons vanuit de maatschappij worden gesteld, en getuigen zowel van een sterke verbondenheid met de externe omgeving als van een sterke verbondenheid binnen onze eigen organisatie.
Omgeving centraal
Wij zijn ons bewust van onze omgeving en van de belangen die daar spelen. In de uitvoering van ons werk
staan die belangen centraal. Dat blijkt ook uit de manier waarop wij binnen het maatschappelijk krachtenveld
functioneren. Onze meerwaarde wordt mede bepaald door de inzet, kennis en kunde van onze interne organisatie. Dit vraagt continue aandacht voor een positieve, vruchtbare en uitdagende werkomgeving.
Transparantie
Als vertegenwoordiger van het publiek belang handelen wij transparant, eerlijk, zorgvuldig, objectief en open.
Die handelwijze hanteren we naar buiten toe en is ook kenmerkend voor onze interne organisatie.
2.3 Trends en ontwikkelingen
De manier waarop we als waterschap onze taak en rol vervullen, wordt voortdurend beïnvloed door maatschappelijke en fysieke ontwikkelingen, die meer en meer ook vanuit een internationale context en op mondiale
schaal op ons af komen. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de taakinvulling, de rol en de positie van
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het waterschap. Het is zaak daarop tijdig en adequaat in te spelen.
Klimaat en milieu
Het wordt warmer, met ’s winters meer neerslag en drogere zomers, maar met heftiger regenbuien dan nu het
geval is. We hebben te maken met een klimaatverandering, die een zeespiegelstijging en ook meer extreme
situaties van een teveel of een tekort aan water veroorzaakt. Door bodemdaling worden die effecten nog versterkt. Dat heeft niet alleen gevolgen voor waterveiligheid en watersystemen, maar ook voor de gebruiksfuncties die van water afhankelijk zijn. We hebben ook te maken met een internationale roep om aandacht voor
ons milieu, bijvoorbeeld via de Millenium Development Goals van de Verenigde Naties en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze ontwikkelingen dwingen ons om meer vanuit een mondiaal perspectief na te denken over creatieve en innovatieve oplossingen die niet zozeer technisch van aard zijn, maar veel meer aansluiten op en gebruik maken van natuurlijke processen. Om planologische en financiële redenen moeten dat ook
integrale oplossingen zijn. Het is noodzakelijk om als waterschap meer dwarsverbindingen te leggen met andere omgevingsdomeinen, we moeten allianties en partnerships ontwikkelen – ook over onze landsgrenzen heen.
Samenleving
Onze samenleving verandert, niet alleen in demografisch, sociaal en cultureel opzicht, maar ook in de manier
waarop burgers en overheid met elkaar omgaan. De burger is kritisch, mondig en wil weten waar zijn geld aan
wordt besteed. De toegenomen individualisering leidt tot minder draagvlak voor groepsgewijze benaderingen
en onderlinge solidariteit. Burgers stellen hogere eisen aan efficiency en transparantie, maar ook aan de
manier waarop het waterschap zich verantwoordt en met de omgeving communiceert. Daarbij spelen aspecten
als legitimering en representativiteit een belangrijke rol. Communicatie met belanghebbenden en de verhouding tot de media worden steeds belangrijker. Een andere ontwikkeling is dat de dienstverlening van verschillende overheden meer uitgaat van gemeenschappelijke en integrale loket-concepten.
Water wordt in onze wereld steeds belangrijker. Vanuit een perspectief van veiligheid, en ook vanwege de
meerwaarde die de aanwezigheid van water kan bieden voor wonen, natuur en recreëren. Dat noopt tot een
meer sturende rol voor water bij planologische ontwikkelingen en tot meer samenwerking bij de ontwikkeling
van gemeentelijke en provinciale plannen. Strategische en operationele vraagstukken in het watersysteembeheer en de waterketen vergen gemeenschappelijke oplossingen van alle betrokken spelers. Dit betekent - ook
vanuit bestuurlijk perspectief – meer aandacht voor samenwerken, netwerken en interactie met de omgeving.
Bestuur en ambtelijke organisatie
De invoering van het lijstenstelsel bij de waterschapsverkiezingen heeft onder meer tot gevolg dat bestuurders
meer dan voorheen inhoud moeten geven aan de relatie met en de verantwoording aan hun kiezers. Het
waterschap moet dus meer draagvlak zoeken voor zijn beleid en bestaan.
De ambtelijke organisatie dient zich eveneens nieuwe kerncompetenties eigen te maken, passend bij de eisen
die burger, klant en maatschappij aan de deskundigheid, betrouwbaarheid en de (kosten van) bedrijfsvoering/dienstverlening stellen. Wij moeten onze kennis en expertise van watergerelateerde processen en de
waarde daarvan voor andere domeinen breder uitdragen. Wij zien kansen voor samenwerking met andere overheden, maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven. Dat levert maatschappelijke en financiële
voordelen op, stimuleert de waterbeleving en vergroot de zichtbaarheid van het waterschap. De veranderende
omstandigheden vereisen in toenemende mate flexibiliteit, zowel qua organisatie als qua slagvaardigheid.
De vergrijzing en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt vragen daarnaast om passende maatregelen en
eigentijds werkgeverschap.
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2.4 Ambities
Het waterschap zal op al deze veranderingen moeten inspelen. De manier waarop dat z’n beslag krijgt, is met
name te lezen in de hoofdstukken over veiligheid en watersysteem. Daarnaast zal het waterschap z’n rol en
positie moeten aanpassen, wat ook gevolgen heeft voor de kerncompetenties van de organisatie. We willen
daarbij het volgende bereiken:
- brede erkenning en waardering voor ons waterschap als de regionale waterautoriteit bij wie waterveiligheid
en de zorg voor voldoende, ecologisch gezond en schoon water in goede handen zijn;
- meer meesturen in de ruimtelijke ontwikkeling;
- onze kennis van en over water kan meerwaarde bieden voor andere overheden en overige maatschappelijke
organisaties, daarom ambiëren wij een rol als netwerker, partner en als co-maker, ook over de landsgrenzen
heen;
- partnerships en allianties met wetenschappelijke en commerciële domeinen, waar dat taakinhoudelijk of qua
bedrijfsvoering voordelen oplevert;
- bij de invulling van onze taken houden we rekening met principes van maatschappelijk verantwoord en
betrokken ondernemen;
- essentiële beleid-, beheer- en onderhoudvraagstukken worden op een interactieve wijze met onze omgeving
opgelost;
- communicatie op basis van transparantie in handelen en verantwoording;
- excellente dienstverlening tegen lage kosten;
- een organisatie die meegroeit met de eisen van de tijd en erin slaagt succesvol om te gaan met de vergrijzing en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.
2.5 Visie
Onze missie, kernprincipes en ambities vormen de grondslag voor onze taakopvatting en de zaken waar wij als
waterschap voor staan. Die grondslag hebben we ook verwoord in een visie:
Veiligheid staat voorop, overal en altijd. Wij zorgen ervoor dat we het vastgestelde veiligheidsniveau in ons
gebied continu waarborgen. We spelen tijdig in op ontwikkelingen die de veiligheid kunnen aantasten.
Wij zijn in alle opzichten goed voorbereid op calamiteiten en zijn in staat daar zeer snel en effectief op in
te spelen.
Ons watersysteem is een zoveel mogelijk natuurlijk functionerend watersysteem dat klimaatbestendig, veerkrachtig en gezond is en ook in staat is om de belangen en functies die afhankelijk zijn van voldoende, ecologisch gezond en schoon water zo goed mogelijk van dienst te zijn. We streven naar een grotere maatschappelijke bewustwording ten aanzien van het belang en de potenties van water. Wij vinden het essentieel dat onze
samenleving zich bewust is van de risico’s, maar tevens van de kansen die de aanwezigheid van water met zich
meebrengt en de rol die het waterschap daarbij speelt.
Wij streven naar een slagvaardige, flexibele en kennisgerichte organisatie die niet alleen innovatief en kostengedreven is, maar ook vanuit een pro-actieve houding te werk gaat en snel op ontwikkelingen weet in te spelen. Een organisatie die als regionale waterautoriteit wordt erkend en gewaardeerd, die maatschappelijk zichtbaar is, midden in de samenleving staat en ook in staat is om de waterbelangen te verbinden met het werk
van andere maatschappelijke organisaties en daarbij de rol van initiërende co-maker niet schuwt. Ons relatiebeheer is daar dan ook op afgestemd.

6

B E H E E R P L A N

3

2 0 1 0 -2 0 1 5

Hoofdkenmerken beheergebied
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Ligging
Het beheergebied van het waterschap omvat globaal het oostelijke deel van de provincie Groningen en het
noordoostelijke deel van de provincie Drenthe en is ca. 207.000 ha groot. Er wonen ongeveer 420.000 mensen.
In het beheergebied liggen 21 gemeenten; enkele daarvan liggen gedeeltelijk in het gebied.
Hoogteligging en bodem
Het westen van het beheergebied beslaat een deel van het Drents Plateau. De bodem bestaat hier voornamelijk
uit zand. In het zuiden en oosten liggen veenkoloniale gronden in combinatie met zandgronden. Het noordelijk deel bestaat grotendeels uit zeeklei. De hoogteligging is zeer divers en varieert met als uitersten NAP + 27
meter op de Hondsrug en NAP – 3 meter bij diverse polders in de watersysteemgebieden Duurswold en
Oldambt.
Stroomgebied
Het beheergebied maakt deel uit van het stroomgebied
Nedereems, dat zelf weer onderdeel is van het internationale stroomgebied Eems. Binnen het beheergebied
fungeren een hoofdboezemsysteem en een zestal
watersystemen: Hunze, Drentsche Aa, Westerwolde,
Veenkoloniën, Oldambt/Fiemel en Duurswold. Van deze
gebieden worden laatstgenoemde twee bemalen; de
overige vier gebieden lozen voor een belangrijk deel
onder vrij verval. Bij het waterbeheer spelen de beeksystemen Drentsche Aa, Hunze en Runde-Ruiten AaWesterwoldsche Aa een belangrijke rol. De beeksystemen zijn kenmerkend voor het (beekdal)landschap en
erg belangrijk voor hun natuurlijke omgeving.
De natuurlijke afstroming in het gebied loopt van zuid
naar noord. De afwatering vindt plaats op de Eems en
de Dollard. In extreme situaties met veel neerslag
kunnen ook waterbergingsgebieden worden ingezet,
waardoor de boezemcapaciteit wordt vergroot. Bij
watertekort wordt gebruik gemaakt van de aanvoer
van water uit het IJsselmeer.

Kengetallen Hunze en Aa’s
Oppervlakte
207.000 ha
Lengte zeedijk
28 km
750 km
Lengte boezemkaden
Lengte kanalen en sloten 3.525 km
Oppervlakte boezem
ca. 2.200 ha.
Zuiveringsinstallaties
13
Rioolwaterpersleiding
385 km
Rioolgemalen
108
Iba’s
1.400
Grondsoorten
klei, zand en veen
(Deel)stroomgebied
(Neder-)Eems
Watersystemen
Drentsche Aa, Hunze,
Westerwolde,
Veenkoloniën,
Oldambt/Fiemel en
Duurswold
Inwoners
420.000
Vervuilingseenheden
580.000
Personeelsformatie
312 fte

Functies
Landbouw, vooral akkerbouw is de meest voorkomende functie in het gebied. Deze functie is vooral gesitueerd
in de noordelijke kleigebieden en in gebieden waar veenontginningen hebben plaatsgevonden. Het uit die tijd
daterende kanalen- en wijkenstelsel speelt een belangrijke rol in het waterbeheer. Oostelijk van Emmen
bevindt zich een groot tuinbouwcomplex. Daarnaast zijn er vooral op en grenzend aan het Drents Plateau
grote aaneengesloten bos- en natuurgebieden. Het beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa met zijn status
als Nationaal Park en Nationaal Landschap is hiervan de belangrijkste vertegenwoordiger. Naast het Drentsche
Aa-gebied zijn er vier Natura 2000-gebieden, te weten het Zuidlaardermeergebied, het Witterveld, het
Lieftingsbroek en het Drouwenerzand. Verder grenst het beheergebied aan het Natura 2000-gebied Waddenzee.
In het beheergebied wordt hard gewerkt aan de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS), vaak in
combinatie met het herstel van beeksystemen.
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Dit gebeurt bijvoorbeeld in het gebied van de Drentsche Aa, de Hunze en Westerwolde. In het noordoostelijke
deel van het beheergebied vindt op grote schaal aardgaswinning plaats, met bodemdaling als gevolg. Op sommige plaatsen bedraagt die ruim 30 cm. In ons beheergebied treedt ook bodemdaling door zoutwinning op.
De belangrijkste woon- en werkkernen zijn Groningen/Haren, Hoogezand, Veendam, Winschoten, Assen en
Stadskanaal. Bij deze kernen en ten oosten van Delfzijl is sprake van (industriële) bedrijvigheid. Grootschalige
combinaties van wonen en water zijn in ontwikkeling nabij de stad Groningen (Meerstad), Winschoten
(Blauwestad) en Hoogezand-Zuid.
Vaarwegen zijn - naast hun functie voor de aan- en afvoer van water - belangrijk voor de beroepsscheepvaart.
Ze worden veelal ook door recreatievaart gebruikt. Hoofdvaarwegen zijn Eemskanaal, Winschoterdiep, A.G.
Wildervanckkanaal en Noord-Willemskanaal; deze worden door de beroepsvaart gebruikt en zijn in beheer bij
de provincies. Daarnaast zijn er diverse regionale vaarwegen in zowel het Drentse als Groningse deel van het
beheergebied; de ontwikkeling en het belang hiervan zijn de afgelopen jaren toegenomen. Voorbeelden zijn de
nieuwe vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel en de verbinding tussen Zuidlaardermeer en
Hoogezand/Veendam.

B E H E E R P L A N
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Referentiekaders
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Het beleid en het beheer van het waterschap moeten voldoen aan externe referentiekaders. Die bestaan uit
wet- en regelgeving van Rijk en provincies, zoals bijvoorbeeld Waterwet, Wet Milieubeheer en diverse provinciale verordeningen, verschillende EU-richtlijnen, nationale en regionale waterplannen en provinciale omgevingsplannen. Uitgangspunt is dat de kaderstelling getrapt, dat wil zeggen hiërarchisch verloopt. Dit betekent
bijvoorbeeld dat het waterbeleid van het Rijk moet worden vertaald naar de provinciale kaderstelling voor het
waterschap. De belangrijkste kaders voor het waterschap zijn:
Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van het waterschap om - op basis van door de provincie
bepaalde doelen - maatregelen te nemen om aquatische ecosystemen te herstellen en/of te behoeden voor
achteruitgang. Doelstellingen en maatregelen maken deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Eems dat een
looptijd heeft van 2010 tot en met 2015. De door het waterschap met dit plan vastgestelde en in deze periode
uit te voeren maatregelen zijn conform landelijke afspraken in dit beheerplan opgenomen. Het nationale
Beleidskader monitoring en kwaliteitseisen water (Bmkw) is gebruikt om een juridische check uit te voeren op
de kwaliteit van de monitoring en de beschrijving van de huidige toestand.
Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s
De Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s verplicht ons tot het inwinnen van informatie, overleg en planvorming rond nationaal en grensoverschrijdend beheer van overstromingsrisico’s. Afhankelijk van de doorwerking
van de richtlijn in landelijke regelgeving, treffen we samen met andere overheden voorbereidingen voor de
implementatie van de richtlijn vanaf 2010.
Waterbeheer 21e eeuw
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21) heeft vastgesteld dat het watersysteem landelijk nog niet op orde
is. Het is niet voldoende berekend op klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Ook wordt er te
weinig rekening gehouden met veranderingen in ruimte- en grondgebruik. Een en ander heeft geleid tot diverse aanbevelingen voor het waterbeleid van de 21e eeuw. Op landelijke en regionale schaal zijn er bestuursakkoorden gesloten, waarbij de diverse overheden afspraken hebben gemaakt over de aanpak en realisering van
het waterbeleid. In onze regio is gebruik gemaakt van de in 2003 opgestelde stroomgebiedvisie ‘Over Leven
met Water’. Uiteraard zijn de afspraken en opgaven uit het Regionaal Bestuursakkoord Water en het geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord Water in dit beheerplan verwerkt. Vanwege de samenhang in de opgaven die
de KRW en WB21 aan de orde stellen, kiezen we ervoor beide opgaven beleidsmatig en op uitvoeringsniveau
integraal te benaderen.
Waterketen
Op landelijk niveau is een Bestuursakkoord Waterketen (BW) gesloten, met onder meer als doel de doelmatigheid en de transparantie binnen de waterketen te vergroten. Deze keten omvat het zuiveren en leveren van
drinkwater (waterleidingbedrijven), het inzamelen en afvoeren van afvalwater via de riolering (gemeente) en
het transporteren en zuiveren van stedelijk afvalwater (waterschap). De betrokken partijen doen mee aan
onderlinge bedrijfsvergelijkingen en aan regionale samenwerkingsprojecten.
Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan is het formele rijksplan dat eens in de zes jaar wordt opgesteld. Het fungeert tevens
als beleidsplan voor de jaren 2010-2015, met een doorkijk naar 2040. Richtinggevende speerpunten zijn onder
meer duurzaamheid, klimaatbestendigheid en economische ontwikkeling. De uitdagingen in het waterbeleid
nopen de verschillene overheden tot een andere manier van werken.
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Mede door de sterkere rol van de Europese Unie bij het waterbeheer is beleids- en planmatige samenwerking
essentieel. Het KRW-proces voor de opstelling van stroomgebiedbeheerplannen is hiervan een voorbeeld.
Thema’s die naast veiligheid aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld de toekomstige zoetwatervoorziening en een
meer sturende rol voor water in de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. In september 2008 heeft de
Deltacommissie 12 aanbevelingen gedaan aan het Kabinet. Deze aanbevelingen zijn overgenomen door de
Tweede Kamer en zijn opgenomen en omgezet in acties in het Nationaal Waterplan. Voor ons beheersgebied
zijn met name de aanbevelingen op het gebied van veiligheid, nieuwbouw en zoetwatervoorziening van
belang. In dit beheerplan wordt aangegeven hoe wij met deze aanbevelingen om gaan.
Provinciale Omgevingsplannen Drenthe en Groningen
Voor de periode 2010 tot en met 2015 worden nieuwe Provinciale Omgevingsplannen (POP) vastgesteld.
Onderdeel hiervan is het Regionaal Waterplan, waarin de provincie de strategische kaders vaststelt voor het
door het waterschap te voeren beheer. In dit plan worden ook de planologische functies aangegeven waarop
het waterbeheer dient te worden afgestemd. Dit beheerplan is gebaseerd op het POP 2 en de provinciale omgevingsverordening van de provincie Drenthe (2006-2010), en op de voorontwerpen van POP 3 (2009-2013) en de
provinciale omgevingsverordening (2009) van de provincie Groningen.
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Uitgangspunten uitvoering taken
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Bij de uitvoering van ons werk laten we ons leiden door onze missie, ambities en visie (hoofdstuk 2).
Deze zijn vertaald in een aantal beleidsuitgangspunten, die deels door het waterschap zelf zijn opgesteld en
deels voortvloeien uit externe beleidskaders.
Natuurlijke watersystemen
Om effecten van klimaatveranderingen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, zijn technische maatregelen niet voldoende. Er moet noodzakelijkerwijs worden ingezet op herstel van robuuste en veerkrachtige
watersystemen en op een meer natuurlijke inrichting van de waterhuishouding. Ons perspectief daarbij is
beheren in plaats van beheersen. Het technisch bedwingen van waterprocessen maakt plaats voor een meer
natuurlijk rentmeesterschap.
Gezonde watersystemen
Oppervlaktewater mag geen risico vormen voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Het moet
geschikt zijn voor de verschillende vormen van gebruik, passend bij de functie van het water. Het moet een
kwalitatief goede leefomgeving bieden voor plant en dier. Waar mogelijk, wordt herstel van watersystemen
gecombineerd met ontwikkelingen binnen de gebruiksfuncties, zoals precisielandbouw en natuurontwikkeling.
Problemen aanpakken
In het beheer van het watersysteem kan alleen een goede prijs-prestatieverhouding worden bereikt als voorkomende problemen worden opgelost op de plaats waar ze ontstaan. Problemen mogen niet worden afgewenteld
op andere deelwatersystemen. Dat geldt niet alleen voor wateroverlast, maar ook voor waterverontreiniging.
Wij laten ons bij het waterkwantiteitsbeheer leiden door de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Bij het waterkwaliteitsbeheer geldt het motto ‘schoonhouden-scheiden-zuiveren’.
Vooruit kijken
De problematiek van klimaatveranderingen en de implementatie van Europese richtlijnen nopen tot maatregelen op korte en langere termijn. Maatregelen zijn het meest effectief en efficiënt als deze gebaseerd zijn op
een langetermijnvisie voor het waterbeheer in ons stroomgebied. We hanteren per watersysteem een langetermijnvisie, waarin essentiële facetten van waterveiligheid en watersysteem zijn opgenomen. Daarnaast streven we als waterschap naar een regionale langetermijnvisie die samen met andere waterbeheerders en provincies is opgesteld.
Water als mee-ordenend principe
Water dient in de toekomst meer ruimte te krijgen om de effecten van de klimaatontwikkeling te kunnen
opvangen. We moeten aantasting voorkomen van gebieden die geschikt zijn voor natuurlijke waterberging of
die water kunnen vasthouden. Hoewel ruimtelijke functies in het algemeen leidend zijn voor het waterbeheer
(c.q. waterpeilen), komen situaties voor waarbij dit uitgangspunt genuanceerd moet worden. Bijvoorbeeld in
situaties waarbij handhaving van bestaande functies of het instellen van nieuwe functies vanuit waterbeheer
tot onevenredige kosten leidt. Het waterbeheerprincipe ‘peil volgt functie’ wordt in dergelijke situaties minder
vanzelfsprekend toegepast. De provincie Drenthe is voornemens in haar nieuwe Provinciaal Omgevingsplan
(POP 3) nog meer richting te geven aan deze ontwikkeling. Het POP stelt voor bepaalde gebieden voor de
functie leidend te laten zijn, maar voor andere gebieden juist het peil als uitgangspunt te nemen. In de
komende planperiode moet dat verder worden uitgewerkt.
Niet alles kan overal
De afstemming van het water- en peilbeheer op belangen en functies maakt dat we keuzes moeten maken.
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We kunnen bijvoorbeeld vanwege fysieke omstandigheden niet overal optimale condities scheppen voor landbouw en natuur. Onze keuzes zijn gebaseerd op verantwoorde en onderbouwde normen en een objectieve
belangenafweging. We hebben ook oog voor indirecte belangen, maar de behartiging daarvan heeft haar grenzen gelet op onze functionele en financiële taakstellingen.
Integraliteit en samenwerking centraal
In onze besluitvormingsprocessen worden alle facetten van waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit op een
integrale manier beoordeeld en gewogen. Opgaven rond inrichting, beheer en onderhoud van watersysteem en
waterketen, waarmee verschillende partijen zich bezighouden, worden op elkaar afgestemd. Daarmee willen we
voorkomen dat de keuzes van de ene beheerder nadelige gevolgen hebben voor andere beheerders. Daarnaast
benaderen we vraagstukken rond waterveiligheid en watersysteem vanuit een maatschappelijk perspectief. We
proberen deze vraagstukken te verbinden met gebiedsgerichte opgaven en maatregelen van andere partijen. Zo
worden de opgaven rond KRW en WB21 integraal opgepakt en zoveel mogelijk gecombineerd met opgaven en
maatregelen van andere beheerders. Meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld door het vasthouden van water te
combineren met natuur, is daarvan een voorbeeld. Op deze wijze scheppen we maatschappelijk, inhoudelijk en
financieel optimale oplossingen.
Waterpotenties benutten
We zijn ons continu bewust van de gebruiks- en belevingsmogelijkheden die water in de breedte biedt. Water
c.q. onze waterinfrastructuur heeft een belangrijke meerwaarde voor wonen, werken en recreëren en draagt
daarmee ook bij aan de economische ontwikkeling. Wij benutten onze waterprocessen om positieve bijdragen
te leveren aan maatschappelijke vraagstukken die niet direct watergerelateerd zijn, bijvoorbeeld op het terrein
van energie. Samen met anderen scheppen we kansen om deze potenties aan te boren en te verzilveren. Dat
doen we op een manier die een positief effect heeft op het waterbewustzijn, de waterbeleving en onze maatschappelijke zichtbaarheid.
Over de grenzen heen kijken
We kijken niet alleen naar wat er zich binnen ons beheergebied afspeelt, ons (deel)stroomgebied is onderdeel
van een internationaal stroomgebied: de Eems. Daarom hebben we oog voor de waterinhoudelijke samenhang
en ook voor andere (planologische) ontwikkelingen die in het Duitse deel van het stroomgebied (gaan) spelen.
Wij zetten onze kennis en kunde graag in voor de waterhuishoudkundige ontwikkeling van andere landen.
Als er sprake is van een gebiedsgerichte aanpak, hebben we aandacht voor wat er speelt bij andere overheden
en instanties, met als doel tot optimale planvorming- en uitvoeringsprocessen te komen. Wij zijn voortdurend
op zoek naar verbetering en nieuwe, slimmere oplossingen.
Betaalbaar waterbeheer
Wij streven naar een optimale besteding van de heffing die burgers en bedrijven voor het waterbeheer betalen.
Wij zorgen ervoor dat het niveau en de ontwikkeling van de lasten maatschappelijk acceptabel blijven en
nemen daarbij de wettelijke kaders in acht.

B E H E E R P L A N
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Water en ruimtelijke ordening
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Om aan de actuele wateropgaven te kunnen voldoen, hebben wij als waterschap ruimte nodig voor water.
Daarvoor moeten wij bij de provincies en de gemeenten zijn. Anderzijds hebben provincies en gemeenten de
kennis van het waterschap nodig om invulling te kunnen geven aan een goede onderbouwing van ruimtelijke
plannen. Dat vraagt om een constructieve en pro-actieve samenwerking tussen provincies, gemeenten en
waterschap. Onze inzet is om die samenwerking zo effectief mogelijk te laten zijn, met respect voor ieders rol
en belangen.
Beleidsdoel
We zorgen voor een optimale afstemming tussen water en ruimtelijke functies

6.1 Ruimte voor water
De wateropgaven als gevolg van klimaatontwikkelingen en de KRW zijn van dien aard dat naast technische
oplossingen ook hoe langer hoe meer moet worden ingezet op natuurlijke processen. Deze processen leggen
echter een groter beslag op de ruimte. Het is belangrijk om de voor wateropgaven benodigde ruimte inzichtelijk te maken. Dit geldt voor alle onderdelen van het waterbeheer, inclusief (zee)keringen. Wij zijn pro-actief
in het leggen van ruimtelijke claims bij locatie- en inrichtingskeuzes en streven daarbij zoveel mogelijk naar
functiecombinaties.
Subdoel We scheppen tijdig voldoende ruimtelijke condities bij provincies en gemeenten voor realisatie van
onze wateropgaven

6.2 Watertoets en waterkansenkaart
Sinds 2001 geven we als waterschap invulling aan het wettelijk instrument van de watertoets. Deze toets
omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. In de watertoets worden alle waterzaken integraal behandeld. Er wordt aandacht besteed aan zaken als hoogteligging, waterkeringen, overstromingsgevoeligheid,
wateroverlast, verhard oppervlak, riolering, grondwaterstanden, aan- en afvoersituatie, afwatering, bodemtype,
waterberging, hoeveelheid open water, koppeling met andere functies, koppeling met de wateropgaven, relatie
met de waterhuishouding van het omliggend gebied en de KRW-opgaven. In de in 2009 vastgestelde notitie
Stedelijk Waterbeheer zijn onze beleids- en beheersuitgangspunten ten aanzien van het stedelijk gebied geactualiseerd.
In de afgelopen beheerplanperiode hebben we samen met gemeenten de stedelijke wateropgave uitgewerkt.
Deze opgave wordt ook in de watertoets meegenomen. De kwantitatieve uitwerking van de benodigde stedelijke waterberging per gemeente is opgenomen in bijlage 4. Gemeenten zijn verplicht hun bestemmingsplannen
voor advies aan het waterschap voor te leggen. Ze zijn ook verplicht een waterparagraaf in deze plannen op te
nemen, waarin staat aangegeven of en hoe het advies van het waterschap is opgevolgd. Gemeenten in ons
beheergebied kunnen hiervoor gebruik maken van een door ons ontwikkelde webapplicatie: de Watertoets
Online.
Door de Deltacommissie is aanbevolen dat de keuze van wel of geen nieuwbouw op fysisch ongunstige locaties
gebaseerd moet zijn op een kosten/baten-analyse. Hierin moeten huidige en toekomstige kosten voor alle partijen worden berekend. De kosten als gevolg van lokale besluiten moeten niet op een andere bestuurslaag of
de samenleving als geheel worden afgewenteld, maar gedragen worden door degenen die ervan profiteren.
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Het Rijk zal in 2010 een verkenning uitvoeren naar de wijze waarop de kosten/baten-analyse zal moeten worden uitgevoerd. In ons beheersgebied zal in de praktijk in de komende planperiode deze aanbeveling worden
toegepast bij nieuwbouw in overstromingsgevoelige gebieden (zie onderstaande kaart).
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In de komende planperiode zal de watertoets opnieuw een belangrijke rol vervullen in de integrale samenwerking rond waterbeheer en ruimtelijke ordening. Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)
is de watertoets formeel niet meer verplicht bij ruimtelijke structuurvisies op provinciaal, regionaal en
gemeentelijk niveau. Ook hoeven gemeentelijke bestemmingsplannen niet meer goedgekeurd te worden door
de provincie. Daarmee vervalt de vangnetprocedure voor het onvoldoende doorlopen van de watertoetsprocedures. De adviesplicht voor bestemmingsplannen blijft echter gehandhaafd. Ons uitgangspunt is dat we
samen met provincie en gemeenten procesafspraken maken om te borgen dat de waterhuishoudkundige
aspecten bij locatiekeuzes op adequate wijze in het besluitvormingsproces worden betrokken. Het waterschap kan in zwaarwegende gevallen en wanneer de watertoets niet voldoende wordt opgevolgd een negatief
wateradvies afgeven. Waar nodig kan het waterschap tegen het bestemmingsplan in beroep gaan.
In de afgelopen planperiode hebben wij de Waterkansenkaart geïntroduceerd. Daarmee adviseren wij provincies en gemeenten over de geschiktheid van bepaalde waterhuishoudkundige condities voor toekomstige of
aan te passen ruimtelijke functies. Door vroegtijdig inzicht te bieden, kunnen we voorkomen dat bepaalde
locatie- en inrichtingkeuzen grote gevolgen hebben op financieel of waterhuishoudkundig gebied. We hebben een speciale kaart gemaakt die laat zien welke locaties gevoelig zijn voor overstroming vanuit de boezem. Deze kaart is in het nieuwe POP van de provincie Groningen opgenomen, samen met beschrijvingen
van vormen van overstromingsbestendig bouwen. Deze kaart is onderdeel geworden van de Waterkansenkaart
en zal worden gebruikt bij de watertoets. In de achterliggende periode is het gebruik van de watertoets
toegenomen, maar nog niet alle gemeenten zijn volledig op de hoogte van het nut en de waarde van de
Waterkansenkaart. Het is zaak om hieraan te blijven werken.
Subdoel We zijn bij alle ruimtelijke locatie- en inrichtingskeuzen in ons beheergebied betrokken en willen dat
onze adviezen worden opgevolgd

6.3 Water meer sturend
Water dient binnen het geheel van de ruimtelijke ordening een meer sturende rol te krijgen. Niet alleen om de
opgaven van het watersysteem ruimtelijk te borgen, maar ook om te voorkomen dat bij nieuwe of te handhaven functies te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van het watersysteem. Situaties waarbij
handhaving van functies of de instelling van nieuwe functies onevenredige kosten voor het waterbeheer opleveren, moeten worden voorkomen. Dit speelt bijvoorbeeld bij de problematiek van bodemdaling door veenoxidatie, waarbij instandhouding van de (landbouw)functie een structurele en periodieke verlaging van peilen
vereist. In zo’n situatie dient in onze ogen functiewijziging te worden overwogen. Wij zullen samen met de
provincies en de omgeving ons beleid op het punt van het aloude principe ‘peil volgt functie’ nader overwegen
en uitwerken.
Subdoel We voorkomen ruimtelijke keuzen met onevenredige gevolgen voor de waterhuishouding

Acties
Gereed
6.1.a
Vaststellen beleidsnotitie met als doel het watersysteem mede sturend te laten zijn bij
2010
ruimtelijke ordening (ook in relatie tot de gevolgen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening)
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6.4 Oog voor landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit
De waterinfrastructuur heeft ook een rol en functie voor de ruimtelijke omgeving in ons beheergebied.
Beekstelsels als Drentsche Aa en Ruiten Aa zijn essentiële, beeldbepalende elementen in het beekdallandschap.
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de meren en de zee- en polderdijken in ons gebied en eveneens voor het
kanalen-, monden- en wijkenstelsel in het veenkoloniale gedeelte. Deze elementen leveren een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, ook uit het oogpunt van cultuurhistorie. Bij de inrichting en het beheer van de waterinfrastructuur zorgen we ervoor dat de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de omgeving wordt behouden en zo mogelijk wordt versterkt. Dat geldt ook voor de archeologische,
bodemkundige en cultuurhistorische waarden. Daarbij betrekken we uiteraard ook ons beleidskader voor watererfgoed.
Subdoel We stemmen het beheer van onze waterinfrastructuur af op de landschappelijke en ruimtelijke
kwaliteiten van de omgeving
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Veiligheid
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Beleidsdoel
Levensbedreigende situaties voor mensen mogen niet plaatsvinden; voor dieren proberen we die zoveel
mogelijk te voorkomen.

Het leven in een deltagebied als Nederland vraagt om bescherming tegen het water en de hieraan verbonden
gevaren voor mens, dier en goed. Veiligheid staat dan ook voorop; altijd en overal. Ons veiligheidsniveau is
gegarandeerd door middel van een stelsel van waterkeringen (zeedijk, boezemkaden) en de inzet van ruimtelijke en technische voorzieningen (zoals waterbergingsvoorzieningen) en een professionele calamiteitenorganisatie die als onderdeel van de veiligheidsregio functioneert. Absolute veiligheid tegen een overstroming is echter niet te bieden, daarom werken we conform het Nationaal Waterplan ook aan het beperken van de gevolgen
van een eventuele overstroming. Landelijk wordt een meerlagenbenadering gehanteerd. Voorop staat preventie,
we zorgen ervoor dat de dijken voldoen aan de norm. Daarna komt het beperken van de gevolgen van een
overstroming, bijvoorbeeld door slaperdijken te gebruiken voor compartimentering. Als derde werken we aan
goede calamiteitenplannen en bewustwording bij burgers en andere partijen.
7.1 Zeedijk
Beleidsdoel
We zorgen ervoor dat de zeedijk nu en in de toekomst voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Deze veiligheidsnorm gaat uit van een gemiddelde overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 4.000 jaar (1:4.000)

Het waterschap beheert de zeedijk langs de Eems/Dollard, van Delfzijl tot aan Nieuwe Statenzijl (dijkring 6).
Deze zeedijk (inclusief kunstwerken) voldoet aan de huidige wettelijke veiligheidsnormen met een risico-overschrijdingsfrequentie van 1x per 4.000 jaar. Elke vijf jaar wordt een veiligheidstoetsing uitgevoerd, elk jaar
vindt schouw plaats. Enkele geringe tekortkomingen die in 2004 bij de toetsing naar voren kwamen, zijn
intussen verholpen. De toetsing in 2001-2005 kon niet volledig worden uitgevoerd, omdat van sommige stukken zeedijk onvoldoende gegevens aanwezig waren. Van 2006-2010 vindt de volgende toetsing van het gehele
dijktraject plaats. De rapportage hiervan moet in 2010 gereed zijn, waarna de provincie in 2011 de resultaten
aan het Rijk rapporteert. In de toekomst wordt conform de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (2013) niet
alleen gekeken naar de overschrijdingsfrequentie, maar ook naar de maatschappelijke en economische gevolgen van een dijkdoorbraak.
Door de klimaatverandering zal de zeespiegel naar verwachting stijgen. Zonder extra maatregelen zal de veiligheid van de zeedijk dus afnemen. In de KNMI-klimaatscenario’s wordt rekening gehouden met een zeespiegelstijging van 35 tot 85 cm in het jaar 2100. Bij een aantal dijkvakken is daarnaast ook sprake van bodemdaling
vanwege gaswinning. Deze bodemdaling neemt de komende jaren toe, waardoor de veiligheid van die dijkvakken verder zal afnemen.
Door de Deltacommissie is aanbevolen om het huidige veiligheidsniveau van alle dijkringen met een factor 10
te verhogen. Hiertoe zouden zo snel mogelijk nieuwe normen moeten worden vastgesteld. Conform de uitwerking van het Nationaal Waterplan zullen de gevolgen van de aanbeveling van de Deltacommissie in beeld
worden gebracht en zal in 2011 een principebesluit over een nieuwe normering worden genomen.
In 2008 is door de provincie Groningen samen met andere partijen een Kustvisie uitgewerkt, die een beleids-
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uitgangspunt geeft voor de toekomst van de kustzone. Hierin is aangegeven dat de kustverdediging het zeewater moet keren, maar ook de gevolgen van een eventuele overstroming moet beperken. De voormalige slaperdijken kunnen bij dit laatste een belangrijke rol spelen. We gaan samen met de provincie Groningen onderzoeken of voormalige slaperdijken kunnen worden ingezet als compartimenteringsinstrument. Het (nieuwe) POP
van de provincie Groningen stelt in 2009 een ruimtelijke reserveringszone vast voor aanpassing van de
zeedijk, om de effecten van de zeespiegelstijging te kunnen opvangen. Deze waterkeringzone is aan weerszijden van de dijk 100 meter breed. Voor de haven van Delfzijl is het belangrijk dat de open verbinding met zee
in stand blijft. Op plaatsen waar in de haven- en industriegebieden onvoldoende ruimte is voor versterking
(verhoging of verbreding) van de huidige zeedijk, moet worden gezocht naar technische oplossingen.
Actie
7.1.a
7.1.b
7.1.c
7.1.d
7.1.e

7.1.f

Gereed
Opstellen van een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling volgens de Europese Richtlijn
2011
Overstromingsrisico’s
Vastleggen in legger van waterkeringzone
2010
Opstellen van overstromingsrisicokaarten volgens de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s 2013
Toetsing van de zeedijk aan (nieuwe) veiligheidsnormen
2010/2014
Het uitvoeren van onderzoek naar benodigde maatregelen om te anticiperen op de effecten 2014
van de zeespiegelstijging en de bodemdaling (inclusief mogelijke inzet slaperdijken en
technische oplossingen bij Delfzijl)
Opstellen van overstromingsrisicobeheerplannen volgens de Europese Richtlijn
2015
Overstromingsrisico’s

7.2 Boezem
Beleidsdoel
We zorgen ervoor dat de boezem nu en in de toekomst voldoet aan de regionale veiligheidsnorm. De huidige
veiligheidsnorm gaat tot en met 2015 uit van een overschrijdingskans van 1 x op de 100 jaar (1:100)

Na de wateroverlast van 1998 is bij toetsing van de boezemkaden geconstateerd dat de boezem op meerdere
plaatsen niet voldeed. Daarop hebben Provinciale Staten in 2005 de veiligheidsnorm van 1:100 vastgesteld. Om
de veiligheid van de boezem te verhogen, is besloten tot aanpassing van de kaden (Masterplan Kaden) en de
inrichting van vijftien waterbergingsgebieden. Dit moet in 2015 gereed zijn, zodat de boezem voldoet aan de
veiligheidsnorm. In 2006 is afgesproken (Doorbraak waterberging) dat twee waterbergingsgebieden (Ulsderpolder en Onner-Oostpolder) al in 2008 inzetbaar moeten zijn om de veiligheid van de boezem in 2008 te kunnen
waarborgen. Na afronding van het Masterplan Kaden zullen deze gebieden als noodberging worden ingezet.
Door de klimaatverandering neemt de veiligheid van de boezem in de toekomst zonder extra maatregelen ieder
jaar af. De neerslaghoeveelheid van piekbuien zal toenemen, waardoor de afvoer naar de boezem toeneemt.
Daarnaast zal door de zeespiegelstijging in combinatie met de bodemdaling de lozingscapaciteit van de boezem
op de Eems/Dollard verminderen. Dit betreft in eerste instantie vooral de boezemsystemen die vrij lozen, maar
in de loop van de tijd zullen ook de bemalen boezemsystemen hun water steeds moeilijker kwijt kunnen. Om
de boezem in de toekomst op orde te houden, onderzoeken we onder meer de mogelijkheid om het water
bovenstrooms vast te houden. Dit biedt op de lange termijn waarschijnlijk echter onvoldoende garantie dat de
boezem veilig blijft.

B E H E E R P L A N
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Provinciale Staten van Groningen hebben in 2005 besloten dat per 1 januari 2025 voor de gebieden met risicoklasse 4 en 5, conform de IPO-systematiek, moet worden gestreefd naar een veiligheidsnorm van 1:300 respectievelijk 1:1.000. Het onderzoek daarnaar is in 2008 gestart. Samen met de provincie voeren we onderzoek uit
naar de maatregelen die op de lange termijn (tot 2025/2030) eventueel nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling op te vangen. In het onderzoek wordt het gewenste veiligheidsniveau van de
boezem vastgesteld. Ook wordt een strategie voor maatregelen ontwikkeld.
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Actie
7.2.a
7.2.b
7.2.c
7.2.d

Vaststellen nieuw gewenst veiligheidsniveau voor de boezem op basis van studie
Opstellen overstromingsrisicokaarten volgens Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s
Langetermijnstrategie opstellen voor benodigde maatregelen om te anticiperen op de
effecten van de zeespiegelstijging en de bodemdaling
Opstellen overstromingsrisicobeheerplan volgens de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s

Gereed
2011
2013
2014
2015

7.2.1 Boezemkaden (secundaire keringen)
Volgens het Masterplan Kaden moet voor 2015 ongeveer 180 km boezemkaden worden aangepast om te voldoen aan de veiligheidsnorm. In de vorige beheerplanperiode is ongeveer 70 km boezemkade aangepast.
We streven ernaar om bij de aanpassing van de kaden ook andere opgaven mee te nemen. Langs de kanalen
proberen we de kade-aanpassing te koppelen aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, langs de meren
koppelen we de werkzaamheden aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers en/of paaigebieden voor vis.
De kaden (inclusief kunstwerken) worden om de vijf jaar getoetst. Jaarlijks vindt een visuele inspectie van
de keringen plaats, waarvan periodiek een rapportage voor de provincie wordt gemaakt. Voor toekomstige versterkingen van de boezemkaden, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en voor baggeren is ruimte nodig.
We gaan samen met de provincie onderzoeken of langs de boezemkaden ruimte gereserveerd moet worden voor
toekomstige verbreding (zonering) van de boezemkaden.
Subdoel boezemkaden voldoen aan de veiligheidsnorm

Actie
7.3.a
7.3.b
7.3.c

Onderzoek zonering boezemkaden
Toetsing van de boezemkaden aan de nieuwe veiligheidsnormen
Afronden Masterplan Kaden (aanpassen resterende 110 km)

Gereed
2010
2014
2015

B E H E E R P L A N
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7.2.2 Waterbergingsgebieden
In 2004 is besloten om bergingsgebieden en noodbergingsgebieden in te richten om daarmee in combinatie
met het Masterplan Kaden het gewenste veiligheidsniveau voor de boezem te behalen. Bergingsgebieden kunnen vaker dan gemiddeld eens in de 100 jaar worden ingezet, noodbergingsgebieden worden gemiddeld eens in
de 100 jaar of minder vaak ingezet. Bij de realisering van de waterbergingsgebieden zoeken we nadrukkelijk
naar mogelijkheden voor functiecombinatie. Voor de boezem van Duurswold, Oldambt en Fiemel zijn geen
extra waterbergingsgebieden nodig, omdat die watersystemen al voldoen aan het daar gewenste veiligheidsniveau (1:100). In de afgelopen planperiode zijn vier bergingsgebieden ingericht: Blauwestad, de Kropswolderbuitenpolder en de Westbroekstermadepolder, en daarnaast vier noodbergingsgebieden: Ulsderpolder, OnnerOostpolder, Polder Lappenvoort en Tusschenwegen. Ook kan water worden vastgehouden in de Weddermeeden.
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In totaal is de afgelopen beheerplanperiode ongeveer 45 miljoen m3 bergingscapaciteit gerealiseerd. In een
groot aantal van de waterbergingsgebieden is de inrichting gekoppeld aan de ontwikkeling van natuur en de
aanleg van fiets- of wandelpaden. Voor de resterende waterbergingsgebieden is de planvorming gestart. In de
komende planperiode wordt nog extra berging gerealiseerd in de oeverlanden van Tusschenwater en de spuiboezem van de Benedenloop van de Westerwoldsche Aa wordt vergroot.

B E H E E R P L A N
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Voor de berging rond Nieuweschans worden de gebieden Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos, Bovenlanden
en Hamdijk in samenhang beschouwd.
Voor een optimale inzet van de waterbergingsgebieden is in 2009 voor ieder bergingsgebied een goed en actueel protocol opgesteld.
Subdoel creëren van ongeveer 11 miljoen m3 berging

Actie
7.4.a

Gereed
Inrichten van resterende bergingsgebieden:
Kuurbos: 1,7 miljoen m3
Bovenlanden: 1,8 miljoen m3
Benedenloop Westerwoldsche Aa: 0,3 miljoen m3
Tusschenwater: 2,0 miljoen m3
1,5 miljoen m3
Zuiderwuppen: 0,6 miljoen m3
Meerstad: ca. 3 miljoen m3

2011
2011
2011
2013
2015
2015
2010-2030

7.2.3 Kleinschalige waterberging bovenstrooms van de boezem
Maatregelen die kunnen bijdragen aan het veilig houden van de boezem na 2015, zijn kleinschalige waterberging en het vasthouden van het water bovenstrooms van de boezem. Als gevolg van de klimaatverandering zal
in 2050 meer regen vallen dan nu. De opgave voor 2050 is om dit water bovenstrooms vast te houden.
Uitgangspunt bij het treffen van maatregelen in de planperiode is dat we er naar streven om minimaal gelijke
tred te houden met de effecten van de klimaatverandering, maar dat we in praktijk zoveel mogelijk kansen
benutten die zich binnen de opgave voor 2050 voordoen.
In het gebied rond de Hunze en de Drentsche Aa en in Westerwolde kunnen de beekdalen als kleinschalige
waterberging dienen. Dit betekent wel dat de inrichting en het peilbeheer in de gebieden van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en in de andere natuurgebieden in de beekdalen hiervoor geschikt moeten worden
gemaakt. Dit houdt in dat ‘s winters water wordt geborgen op het maaiveld en in het voorjaar in de bodem
water wordt vastgehouden (verhoogde grondwaterstanden), ten behoeve van droge perioden in de zomer.
In de Hunze en de Drentsche Aa kan de benodigde waterberging (respectievelijk 1,7 en 1,9 miljoen m3) geheel
in de beekdalen worden gevonden; in Westerwolde kan de helft van de benodigde 6 miljoen m3 waterberging
in het EHS-gebied worden gevonden. Voor de rest van de waterberging moet nog een strategie worden ontwikkeld. Door samenwerking met andere overheden, natuurbeschermingsorganisaties en particulieren proberen we
bij gebiedsontwikkelingen alle mogelijkheden voor kleinschalige berging te benutten. In de Veenkoloniën
wordt water vastgehouden in de bestaande kanalen- en wijkenstructuur. In de komende planperiode gaan we
daar 1 miljoen m3 water vasthouden door middel van optimalisatie van het peilbeheer in de watergangen.
In de bemalen watersystemen Duurswold en Oldambt/Fiemel is geen kleinschalige waterberging noodzakelijk.
Subdoel realiseren kleinschalige waterberging bovenstrooms van de boezem
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Actie
7.5.a

7.5.b
7.5.c

Gereed
Zodanige inrichting en beheer van een deel van de beekdalen van Hunze (0,55 miljoen m3), 2015
Drentsche Aa (0,6 miljoen m3) en in Westerwolde (2 miljoen m3) dat kleinschalige
waterberging plaatsvindt
Vasthouden van 1 miljoen m3 in de kanalen en wijken van de Veenkoloniën door aangepast 2015
peilbeheer
Strategie opstellen voor bergen en vasthouden van water in Westerwolde (waaronder
2011
onderzoek naar mogelijkheden om water vast te houden in het Pagediep en Mussel Aa in
combinatie met KRW)

7.3 Overige secundaire waterkeringen
Beleidsdoel
We zorgen ervoor dat de overige secundaire keringen voldoen aan de nog vast te stellen regionale norm

Voor de overige secundaire keringen (niet-boezemkeringen) is momenteel nog geen gemiddelde overstromingskans vastgesteld. Samen met de provincie moet een voorstel voor deze regionale norm worden uitgewerkt.
Gedeputeerde Staten (GS) stellen deze norm voor 1 januari 2011 vast. Voor het ontwerp van de regionale
waterkeringen moeten GS een technische leidraad vaststellen. Het tijdstip waarop de overige secundaire keringen moeten voldoen aan de nog vast te stellen norm wordt na overleg met ons dagelijks bestuur door
GS vastgesteld.
Actie
7.6.a
7.6.b

Samen met provincie voorstel maken voor overschrijdingskans (norm) voor overige
regionale waterkeringen
Samen met provincie technische leidraad opstellen voor het ontwerp van deze keringen

Gereed
2010
2013

7.4 Calamiteitenzorg
Beleidsdoel
We beperken de gevolgen van een eventuele calamiteit

Calamiteitenzorg richt zich op het bestrijden van calamiteiten. Deze calamiteiten hebben vooral betrekking op
veiligheid, maar ook op extreme wateroverlast, droogte, storingen en dergelijke. Voor al deze zaken hebben we
een calamiteitenplan ontwikkeld. In 2008 is ons calamiteitenplan geactualiseerd en goedgekeurd door de
provincie Groningen. Het plan voldoet hiermee aan de eisen vanuit de veiligheidsregio en de noordelijke
samenwerking van de waterschappen. Tevens is geborgd dat het calamiteitenplan binnen één dag na het ontstaan van wijzigingen wordt aangepast. Het plan dient elk jaar gecontroleerd te worden; dat is een wettelijke
verplichting. Daarnaast houdt het waterschap regelmatig calamiteitenoefeningen. Eventuele interne of externe
ontwikkelingen worden in het kader van de samenwerking binnen de veiligheidsregio en de noordelijke waterschappen opgepakt. Binnen de veiligheidsregio werken diverse organisaties met elkaar samen.

B E H E E R P L A N
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Op dit moment is het informatiemanagement op onderdelen versnipperd en niet compleet, ook is de kwaliteit
van de calamiteitenzorg bij de verschillende partners in de veiligheidsregio te divers. Daardoor laat de eenheid
in professionaliteit momenteel nog te wensen over.
Actie
7.7.a
7.7.b

Bewerkstelligen van integraal informatiemanagement binnen de veiligheidsregio
Opzetten en invoeren van een kwaliteitmanagementsysteem binnen de veiligheidsregio

Gereed
2010
2010

B E H E E R P L A N
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8.1 Voldoende water
Beleidsdoel
Wij zorgen voor voldoende water, nu en in de toekomst, zowel in droge als in natte perioden

De zorg voor voldoende water betekent dat wij garanderen dat de wateroverlast beperkt blijft tot het afgesproken, aanvaardbare niveau. Wij voorkomen wateroverlast door bodemdaling en we geven advies aan gemeenten
om wateroverlast in stedelijk gebied zoveel mogelijk te voorkomen. In natte perioden voeren we water af, in
droge perioden zorgen we indien mogelijk voor voldoende water. Daarbij streven we de afgesproken waterpeilen na (gewenst grond- en oppervlaktewater regiem: GGOR). Bij de vaststelling van de gewenste waterpeilen,
maken we een zorgvuldige afweging van de belangen van de diverse functies. We onderhouden de watergangen
zodanig dat de aan- en afvoerfunctie van de watergangen gegarandeerd blijft. Tevens zorgen we voor voldoende waterdiepte voor de scheepvaart.
8.1.1 Inundatie vanuit de watergangen
Er zijn landelijke werknormen opgesteld voor regionale wateroverlast door inundatie vanuit kleinere watergangen. Hierbij geldt de norm 1:10 voor grasland, 1:25 voor akkerbouw, 1:50 voor intensieve akkerbouw en 1:100
voor stedelijk gebied. Voor natuurgebieden wordt geen norm vastgesteld. De uiteindelijke (formele) normen
worden in 2009-2010 opgenomen in provinciale verordeningen, met uitzondering van de normen voor de
Drentse beekdalen omdat die nog nader worden bepaald. In bijlage 3 is per watersysteem een kaart met de
inudatienormen opgenomen. We hebben een wettelijke inspanningsplicht om ervoor te zorgen dat ons gebied
in ieder geval in 2015 voldoet aan de normen van de provinciale omgevingsverordening.
Omdat het grootste deel van ons buitengebied veiliger is dan deze normen (vaak 1:100 of veiliger), streven we
ernaar dat in landbouwgebieden inundaties niet vaker dan eens per 75 jaar optreden. Dit geldt niet voor
gebieden waar op grond van provinciaal beleid andere afwegingen worden gemaakt (zoals bijv. in beekdalen en
veenoxidatie-gebieden). Momenteel voldoet ca. 99 procent van ons landbouwgebied aan onze streefnorm van
1:75.
In de praktijk betekent dit dat wij, als bij (her)inrichting of bij peilbesluiten blijkt dat in landbouwgebieden
de streefnorm van 1:75 niet wordt gehaald, gaan zoeken naar maatregelen om die streefnorm wel te halen.
Wanneer die maatregelen te duur blijken of om andere redenen (zoals duurzaamheid of specifiek provinciaal
beleid) niet wenselijk worden geacht, nemen we maatregelen die zijn afgestemd op de door de provincie vastgestelde normen. Eventueel kan dan na overleg met de omgeving ook een minder vergaande norm worden
geaccepteerd.
Ons watersysteem is in 2005 getoetst aan de landelijke werknormen. Deze toetsing zal voor 2013 worden herhaald. De gebieden die niet aan onze streefnorm voldoen (totaal ca. 1.740 ha), liggen hoofdzakelijk in veengebieden waar bodemdaling door veenoxidatie optreedt, zoals in het Hunzedal. Kleine knelpunten kunnen door
aanpassing in het reguliere peilbeheer worden opgelost, maar het Hunzedal is een groot knelpuntgebied.
We gaan in overleg met de omgeving onderzoeken of hier een aanpassing van de norm of op termijn een functiewijziging zal moeten plaatsvinden. Samen met de omgeving zal met de GGOR-/peilbesluitmethodiek een
keuze moeten worden voorbereid. Dat traject zal voor dit knelpuntgebied echter niet zijn afgerond voor 2009
(zie 8.1.6).
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De eventuele maatregelen die worden genomen om de inundatieknelpunten op te heffen, worden in de watersysteemperspectieven nader beschreven. In de toekomst zal het areaal dat niet voldoet aan de norm door
klimaatverandering en door inklinking van de bodem (veenoxidatie) toenemen tot ca. 3.350 ha. Vooral voor de
gebieden met veenoxidatie is een langetermijnstrategie nodig (zie bij 8.1.2 bodemdaling).

B E H E E R P L A N
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Subdoel watergangen voldoen aan de vastgestelde inundatienorm

Actie
8.1.a
8.1.b
8.1.c
8.1.d

Oplossen van kleine inundatieknelpunten
Strategie opstellen voor oplossen grootschalige knelpunten Hunzegebied
Oplossen grootschalige knelpunten in Hunzegebied
Tweede toetsing van watersysteem aan normen voor regionale wateroverlast

Gereed
2012
2011
2015
2013
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8.1.2 Wateroverlast door bodemdaling
In ons beheergebied komt bodemdaling voor door gaswinning, zoutwinning en door veenoxidatie. De bodemdaling door de gas- en zoutindustrie is een gevolg van een belangrijke economische activiteit in ons gebied.
Wij passen waar nodig de waterhuishouding aan bij de geconstateerde bodemdaling, o.a. door bijstelling van
waterpeilen en aanpassing/aanleg van stuwen en gemalen. De kosten hiervan brengen we in rekening bij de
veroorzaker: de gasindustrie of de zoutindustrie. In de afgelopen planperiode zijn regelmatig stuwen en sluizen aangepast en zijn deelonderzoeken uitgevoerd naar een mogelijke pandscheiding in het Drents Diep/
Zuidlaardermeer.

B E H E E R P L A N
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Bodemdaling door veenoxidatie veroorzaken we deels zelf. Doordat wij het grondwaterpeil in landbouwgebieden laag houden, kan de veengrond onder invloed van zuurstof oxideren en klinkt de bodem steeds verder in.
Zolang wij het grondwaterpeil in deze gebieden blijven verlagen om de landbouw optimaal te bedienen, moeten we dus steeds aanpassingen blijven uitvoeren, waardoor de grond steeds verder inklinkt en inundatieknelpunten blijven ontstaan. Voor een duurzame oplossing in deze gebieden moet een strategie worden opgesteld.
Subdoel voorkomen van wateroverlast door bodemdaling

34

Actie
8.2.a

8.2.b

8.2.c

Uitvoeren locatie-onderzoek voor pandscheiding (stuw/sluis) in Drentsche Diep/
Zuidlaardermeer
Aanleg pandscheiding
Samen met provincie onderzoek uitvoeren naar maatregelen in de Eemskanaal- en
Dollardboezem om de gevolgen van bodemdaling door aardgaswinning tot 2050
te voorkomen of te compenseren
Opstellen van een strategie om toename van knelpunten door bodemdaling als gevolg van
veenoxidatie te voorkomen

Gereed
2010
2013
2014

2014

8.1.3 Wateroverlast in stedelijk gebied
Het waterbeheer in stedelijk gebied is een gezamenlijke taak van gemeenten en waterschap, omdat dit water
deel uitmaakt van lokale en regionale watersystemen. Waterschap en gemeenten werken samen aan maatregelen om het stedelijk gebied bestendig te maken tegen toenemende neerslag als gevolg van klimaatverandering.
De benodigde maatregelen worden opgenomen in de stedelijke waterplannen. In de afgelopen beheerplanperiode hebben waterschap en gemeenten samen de stedelijke wateropgave in beeld gebracht en zijn maatregelen
vastgesteld. De kwantitatieve uitwerking van de benodigde stedelijke waterberging per gemeente is opgenomen in bijlage 4.
De stedelijke wateropgave bestaat uit drie onderdelen, namelijk:
o wateroverlast vanuit oppervlaktewater (volgens de trits vasthouden – bergen – afvoeren)
o water op straat (riolering)
o grondwateroverlast
Wateroverlast uit oppervlaktewater
Voor het hele watersysteem in het beheergebied is een globale toetsing uitgevoerd. Hierbij is getoetst aan de
inundatienorm uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) voor stedelijk gebied: 1x in de 100 jaar.
Deze norm is bedoeld om waterschade te voorkomen. In een aantal gemeenten voldoen delen van het stedelijk
gebied niet aan deze norm. In de gemeentelijke waterplannen zijn maatregelen opgenomen om deze knelpunten op te heffen. Conform landelijke afspraken moeten deze knelpunten voor 2015 zijn opgelost.
De extra neerslag die door de klimaatverandering gaat vallen, moet conform de landelijke afspraak om problemen niet af te wentelen, worden opgevangen door extra berging in stedelijk gebied. Samen met gemeenten
zoeken we naar maatregelen in bestaand gebied. Het waterschap is verantwoordelijk voor de inrichtingskosten
in bestaand gebied, tenzij wij in het verleden een negatief advies hebben afgegeven voor bepaalde ontwikkelingen. Bij nieuwe projecten moet de extra waterberging direct worden meegenomen, in principe op kosten
van de veroorzaker. Bij de uitvoering wordt wel gekeken naar de laagste maatschappelijke kosten. Om die
reden kan het voorkomen dat maatregelen net buiten het stedelijk gebied worden genomen.
Water op straat
Bij extreme neerslag kan het rioleringssysteem van de gemeente het water soms niet snel genoeg afvoeren,
waardoor water vanuit het riool op straat terecht komt. Oorzaken hiervan kunnen zijn: een te krap bemeten
rioleringsstelsel, technische mankementen, onvoldoende beheer of een te klein ontvangend watersysteem.
Landelijk is voorgesteld om water op straat acceptabel te vinden, wanneer dit niet vaker dan eens in de twee
jaar voorkomt.
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In ons beheergebied hanteren steeds meer gemeenten de regel dat tijdelijk water op straat acceptabel is, maar
water in woningen niet.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de riolering en moeten dus zorgen voor voldoende capaciteit.
Extra capaciteit kan onder andere worden verkregen door ervoor te zorgen dat hemelwater niet in het riool
wordt afgevoerd. Het waterschap stimuleert gemeenten om hemelwater zoveel mogelijk af te koppelen van de
riolering, door de aanleg van (verbeterde) gescheiden rioleringsstelsels. Bij het afkoppelen van hemelwater
wordt de Beleidsnota Stedelijk Waterbeheer gehanteerd. De nieuwe Wet gemeentelijke watertaken biedt
gemeenten de mogelijkheid een bredere rioolheffing toe te passen. Bij de afkoppeling van het hemelwater van
de riolering moet wel worden bekeken of het ontvangend oppervlaktewatersysteem de watertoevoer kan verwerken. Zonodig moet het water worden vastgehouden door infiltratie of door de aanleg van extra open water.
Grondwateroverlast
In veel stedelijke gebieden komt grondwateroverlast voor. In de gemeentelijke waterplannen zijn maatregelen
geformuleerd om de grondwateroverlast beter te inventariseren of op te heffen. De overlast kan veelal door
technische maatregelen zoals drainage en grondverbeteringswerken worden opgelost. Deze maatregelen worden
door diverse partijen uitgevoerd. Grondeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor ontwatering (drainage) van
tuinen, de gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van drainagewater naar ontvangende sloten en het
waterschap is verantwoordelijk voor de afwatering van het slootwater. De grondeigenaren moeten via de daarvoor toepasselijke communicatiemiddelen van hun verantwoordelijkheden op de hoogte worden gesteld. De
Wet gemeentelijke watertaken legt de verantwoordelijkheid voor het (ondiepe) grondwater in stedelijk gebied
bij de gemeente. Het waterschap blijft echter verantwoordelijk voor de afwatering van het stedelijk gebied.
Onderzoek naar de oorzaken van grondwateroverlast wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd. De oplossing van de
problemen vereist maatwerk en samenwerking tussen grondeigenaren, gemeenten en waterschap.
Subdoel verminderen van kans op wateroverlast in stedelijk gebied

Actie
8.3.a
8.3.b
8.3.c

Samen met gemeenten realiseren van waterberging in bestaand stedelijk gebied
Samen met gemeenten inventariseren van rioleringsopgaven in relatie tot berging in
oppervlaktewater en de verwerkingscapaciteit van de zuiveringen
Samen met gemeenten onderzoek uitvoeren naar oorzaken van grondwateroverlast en
opstellen maatregelprogramma

Gereed
2015
2015
2015
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8.1.4 Verdroogde natuurgebieden
Zowel in het Groningse als in het Drentse deel van ons waterschap zijn veel natte natuurgebieden verdroogd
door een te laag grondwaterpeil of door het ontbreken van een goede waterkwaliteit in de wortelzone van de
vegetatie. Door middel van inrichtingsmaatregelen en aanpassing van het peilbeheer kunnen we verdroging
tegengaan.
Hoewel we de verdrogingsbestrijding voortvarend ter hand hebben genomen, is de afspraak uit het vorige
beheerplan dat in 2010 50 procent van de verdroogde natuurgebieden geheel of gedeeltelijk zou zijn hersteld,
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niet gehaald. Eind 2007 was pas ca. 30 procent hydrologisch hersteld. Dit is vooral te wijten aan het trage
tempo van grondverwerving. Om de verdrogingsbestrijding energieker aan te pakken, zijn in 2006 per provincie zogenoemde TOP-lijsten samengesteld: lijsten van gebieden die met prioriteit aangepakt moeten worden.
De TOP-lijst geldt in een provincie als leidraad voor de verdrogingsbestrijding. In ons beheergebied moet voor
2015 ca. 4.728 ha hersteld zijn. In bijlage 5 is een planning opgenomen van de uitvoering van verdrogingsbestrijding voor de TOP-gebieden.
Het waterschap heeft de mogelijkheid om in hydrologische aandachtsgebieden een vergunningsplicht voor
drainage op te leggen, met als doel het effect van drainage op de verdroogde natuurgebieden te beperken.
Voor Natura 2000-gebieden moet de provincie een vergunning verlenen voor grondwatergerelateerde zaken en
voor maatregelen in aangrenzende gebieden die effect hebben op de Natura 2000-gebieden. Deze zaken vragen
goede afstemming en afspraken tussen provincie en waterschap.
Subdoel herstel van verdroogd natuurgebied

Actie
8.4.a

8.4.b
8.4.c

Uitvoering van de herstelprojecten volgens de TOP-lijst (4.728 ha):
2.280 ha TOP Groningen en 2.448 ha TOP Drenthe
Uitvoering herstel project Oosterbos (buiten TOP): 200 ha
Vaststellen nog te herstellen hectares verdroogd gebied na uitvoering TOP- lijst
Afspraken met de provincie maken over de uitvoering van de vergunningsplicht voor
drainages in hydrologische aandachtsgebieden

Gereed
2015

2010
2011

8.1.5 Droogte in de zomer
‘s Zomers kent ons beheergebied een watertekort. Daarom wordt iedere zomer vanuit het IJsselmeer, via
Fryslân en Drenthe, water aangevoerd om aan de vraag te kunnen voldoen. Het aangevoerde water wordt
gebruikt voor de industrie, voor het op peil houden van de watergangen, het voeden van de Ruiten Aa, beregening door de landbouw en doorspoeling tegen verzilting of bij vervuiling. Bij een watertekort hanteren we
een verdringingsreeks (prioriteitenlijst voor wateraanvoer), zoals die door de provincies samen met de waterschappen in Noord-Nederland is uitgewerkt en in de provinciale omgevingsverordening is vastgelegd
(zie bijlage 6).
Tot nu toe was er ook in relatief droge jaren voldoende water uit het IJsselmeer voorhanden om de wateraanvoer te kunnen garanderen. Door klimaatverandering kunnen er in de toekomst echter langere perioden van
droogte ontstaan, waarin de waterbeschikbaarheid in het IJsselmeer afneemt terwijl de watervraag toeneemt.
We voeren samen met de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en de waterschappen Noorderzijlvest en
Fryslân een regionale droogtestudie uit, waarbij we onder meer kijken naar de gevolgen van klimaatverandering voor de wateraanvoerbehoefte. De Deltacommissie heeft aanbevolen om de strategische functie van het
IJsselmeer als zoetwaterreservoir te versterken.
In het Nationaal Waterplan wordt daarom aangegeven dat het IJsselmeer in de toekomst beter benut moet
worden als opslagreservoir, om aan de toenemende watervraag door klimaatwijziging te kunnen voldoen.
Dit kan gebeuren door de introductie van flexibeler peilbeheer. Het Nationaal Waterplan geeft verder aan dat
het IJsselmeerwater ook beschikbaar moet komen voor de zoetwatervraag vanuit de Randstad, waardoor de
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wateraanvoer voor ons gebied mogelijk onder druk komt te staan. Wij zullen ons als waterschap in de landelijke discussies sterk maken voor onze belangen. We werken conform het Nationaal Waterplan zowel aan het vergroten van de zelfvoorzienendheid in ons gebied als aan het vergroten van de watervoorraad uit het
IJsselmeer.
In de huidige situatie kunnen wij de watervraag door telemetrie (automatisering-) en BOS-systemen
(Beslissings Ondersteunings Systemen) nog optimaliseren. Voorbeelden daarvan zijn betere afstemming van de
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aan- en afvoer van water, efficiënter watergebruik, vermindering van de zoutlekken bij sluizen, flexibel peilbeheer gericht op het conserveren van water in meren en in stedelijk gebied, verhoging van grondwaterstanden
in bepaalde delen van de EHS en het conserveren van water op de hogere plateaus, In sommige uitgestrekte
landbouwgebieden (zoals de Veenkoloniën) kan beregening uit grondwater mogelijk een bijdrage aan de oplossing leveren. In het kader van duurzaamheid zullen we de vermindering van de watervraag nader bestuderen.
Bij gebiedsontwikkelingen zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden voor het langer vasthouden van water.
Subdoel de wateraanvoer in droge perioden blijft gegarandeerd

Actie
8.5.a

8.5.b

Samen met de provincies en andere waterschappen uitvoeren van een regionale
droogtestudie, waarbij ook het verminderen van de watervraag in ons waterschapsgebied
wordt onderzocht
Onderzoek naar mogelijkheden voor beregening uit grondwater

Gereed
2012

2015

8.1.6 Kaders en uitvoering peilbeheer
De afstemming van het grond- en oppervlaktewater op de diverse voorkomende functies gebeurt in eerste
instantie via het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR), waarvan de kaders door de provincie
worden vastgesteld. Op basis van het GGOR stellen wij als waterschap per peilgebied peilbesluiten vast met de
te hanteren streefpeilen. Op een aantal plekken in het beheergebied is het waterbeheer niet optimaal afgestemd op de functies. Knelpuntgebieden zijn onder meer gebieden met te natte omstandigheden voor landbouw en gebieden met te droge omstandigheden, die ook voorkomen op de provinciale TOP-lijst. In de knelpuntgebieden wordt met voorrang een GGOR/peilbesluit opgesteld. In de Natura 2000-gebieden met grondwaterafhankelijke natuur is als input voor de Natura 2000-beheerplannen een analyse van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen beschikbaar. Bij het opstellen van het GGOR wordt zoveel mogelijk aangesloten met
het proces voor de Natura 2000-beheerplannen.
Een GGOR/peilbesluit wordt afgestemd op de huidige functie van een gebied. Het is mogelijk dat bij het
opstellen van het GGOR/peilbesluit blijkt dat de betreffende functie niet optimaal kan worden bediend.
Het waterschap zal de provincie dan voorstellen met een niet-optimale situatie genoegen te nemen en de
waterdoelen voor het betreffende gebied bij te stellen ofwel eventueel op termijn een functiewijziging in te
voeren. In de komende planperiode zal in het GGOR-traject voor sommige plaatsen een optie worden uitgewerkt waarbij het principe ‘functie volgt peil’ wordt gevolgd. Dit betreft vooral die gebieden waar veenoxidatie
speelt en gebieden met inundatieknelpunten in de beekdalen. Deze aanpak raakt echter ook aan de belangen
van ondernemers in zo’n gebied. In het GGOR-proces worden de verschillende belangen in overleg met de
betrokkenen en de provincie afgewogen. De mogelijke opties worden uitgewerkt, waarna bestuurlijke keuzes
moeten worden gemaakt. Naast deze lokale uitwerking wordt ook voor ons hele waterschap een strategie voor
de aanpak van de veenoxidatieproblematiek uitgewerkt (actie 8.2.c).
Voor het hele beheergebied wordt waar mogelijk een GGOR en/of een peilbesluit vastgesteld. Wij hechten in de
procedure van GGOR/peilbesluiten veel belang aan inspraak voor ingelanden. In kleigebieden en voor stedelijke gebieden wordt geen GGOR vastgesteld. In gebieden waar planvorming plaatsvindt, zal het GGOR/peilbesluit
onderdeel uitmaken van de planuitwerking.
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In de afgelopen beheerplanperiode is voor het grootste deel van het noordelijk kleigebied een peilbesluit vastgesteld; voor een deel van de EHS in Westerwolde is een GGOR/peilbesluit vastgesteld. Volgens afspraak met de
provincies moet het GGOR voor de knelpuntgebieden en Natura 2000-gebieden in 2010 en in de overige gebieden uiterlijk in 2015 vastgesteld zijn. Daar waar het GGOR meeloopt in integrale gebiedsprocessen, zoals bij de
EHS Westerwolde en Natura 2000-beheerplannen, is de vaststelling afhankelijk van de planning, het verloop
van de planvorming en de uitwerking. De huidige situatie van streefpeilen is weergegeven in bijlage 7 met de
bijbehorende peilgebiedkaarten. De daaraan gerelateerde (gemiddeld hoogste en laagste) grondwaterstanden
zijn weergegeven in onderstaande figuren.
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Deze streefpeilen en grondwaterstanden worden onder meer gebruikt in het kader van de watertoets. De GGOR/
peilbesluiten die gedurende de beheerplanperiode worden genomen, vervangen deze streefpeilen en bijbehorende grondwaterstanden.
Het peilbeheer omvat de sturing op aan- en afvoer van water om de afgesproken peilen te realiseren. De streefpeilen zijn in het beheerplan aangegeven (zie bijlage 7). In een aantal gevallen zijn er op basis van een belangenafweging ook peilbesluiten vastgesteld. Voor een optimaal functiegebruik van het gebied, zoals landbouw,
natuur en stedelijk gebruik, zijn grondwaterpeilen van groot belang.
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Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste grondwaterstand voor de
verschillende functies en belangen.
Momenteel vindt voornamelijk sturing op oppervlaktewaterpeilen plaats. Het grondwatergestuurde peilbeheer
is methodisch klaar, maar wordt slechts in een deel van het gebied toegepast. Het peilbeheer is nog het meest
afgestemd op landbouw, maar binnen gebieden met de functie natuur wordt het peilbeheer afgestemd op de
natuurfunctie. Het peilbeheer binnen stedelijk gebied zal in de komende planperiode samen met gemeenten
worden geëvalueerd en eventueel worden aangepast in verband met de overdracht van stedelijk waterbeheer
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naar het waterschap en vanwege eventuele wijzigingen in beheer als gevolg van afkoppeling of berging van
hemelwater in het kader van de stedelijke wateropgave.
De komende jaren wordt een aanzienlijk areaal van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ingevuld. Daarbij
moet peilbeheer op maat worden gerealiseerd en de verdroging van natuurgebieden worden opgelost. In de
toekomst speelt het veranderende klimaat een grote rol binnen het peilbeheer. Wij besteden veel aandacht aan
het beheer van water in extreme situaties, onder meer door onderzoek te doen naar het oplossen van inundatie-knelpunten. We moeten nog onderzoeken wat de bijdrage van peilbeheer kan zijn aan het behalen van de
KRW-doelen, het verminderen van de watervraag en het langer vasthouden van water. Optimalisatie van het
peilbeheer via telemetrie (automatisering) van de stuwen, zal het eenvoudiger maken om het peilbeheer preciezer te sturen ten dienste van meer doelen.
Subdoelen waterbeheer is optimaal afgestemd op diverse functies in het hele beheergebied; grond- en oppervlaktewaterstanden zijn optimaal afgestemd op streefpeilen

Actie
8.6.a
8.6.b
8.6.c
8.6.d
8.6.e

Vaststellen van GGOR/peilbesluiten in de nu bekende knelpuntgebieden
Vaststellen GGOR/peilbesluiten in Natura 2000-gebieden
Opstellen van GGOR/peilbesluiten in rest van het beheergebied
Verdere implementatie van grondwatergestuurd peilbeheer
Uitwerking peilbeheer in stedelijk gebied in relatie tot de overdracht van stedelijk
waterbeheer en de gevolgen van de stedelijke wateropgave

Gereed
2010
2010
2015
2012
2015

8.1.7 Grond- en oppervlaktewateronttrekkingen
In ons beheergebied onttrekken Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) en Waterbedrijf Groningen (WG)
water voor drinkwaterbereiding. Het water wordt enerzijds onttrokken aan het diepere grondwater en anderzijds als oppervlaktewater gewonnen uit de Drentsche Aa. De grondwaterwinning en de oppervlaktewaterwinning worden beschermd door grondwaterbeschermingsgebieden die in de provinciale milieu- en omgevingsverordeningen zijn vastgelegd. Wij streven samen met de provincies en de waterbedrijven naar een minimalisering
van de effecten van activiteiten op de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater in deze gebieden.
In grondwaterbeschermingsgebieden zijn in beginsel geen lozingen op oppervlaktewater en de bodem toegestaan. Indien een lozing onvermijdelijk is, dienen de best beschikbare technieken te worden toegepast.
Samen met de drinkwaterbedrijven zoeken we waar mogelijk naar combinaties van waterwinning en andere
maatschappelijk gewenste functies, zoals natuurbeheer en waterbeheer. Voorbeelden hiervan zijn de combinatie van waterwinning en natuurontwikkeling bij Breevenen, de combinatie van waterwinning, natuur en de
aanleg van een noodbergingsgebied bij Onnen en de combinatie van waterwinning, natuur, waterberging en
recreatie bij het nog in ontwikkeling zijnde project Tusschenwater in de benedenloop van de Hunze.
In sommige gebieden, zoals het Drentsche Aa-gebied, zijn beperkingen opgelegd aan de wateronttrekkingen
om de effecten van grondwaterwinning op de natuur te beperken. Een aandachtspunt is dat in het water van
de Drentsche Aa gehalten van vijf gewasbeschermingsmiddelen zijn aangetroffen van twee- tot driemaal de
drinkwaternorm. Samen met betrokken partijen streven we ernaar deze gehalten terug te brengen tot beneden
de drinkwaternorm.
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Grote industriële onttrekkingen aan oppervlaktewater worden gedaan door een vijftal bedrijven, waaronder
AVEBE, dat water onttrekt aan het Ter Apelkanaal. In de komende planperiode worden in het kader van de
regionale droogtestudie alle onttrekkingen onder de loep genomen. Samen met de betrokken partijen kijken
we naar mogelijkheden tot meer zelfvoorzienendheid in het gebied. In het licht van de wateraanvoerproblematiek worden daarbij ook innovatieve visies betrokken, zoals aangegeven door de Stg. Innovatie Veenkoloniën
en WMD (zie actie 8.5).
Het waterschap heeft momenteel geen beleidskader op basis waarvan de vergunningverlening voor oppervlaktewateronttrekkingen wordt gereguleerd. Door de invoering van de Waterwet is het waterschap ook bevoegd
gezag voor (kleinschalige) grondwateronttrekkingen. Ook die ontwikkeling noopt tot het realiseren van een
beleidskader.
Subdoel grondwater- en oppervlaktewateronttrekkingen zijn optimaal afgestemd op de functies in het
beheergebied, zowel qua hoeveelheid als qua kwaliteit

Actie
8.7.a Vaststellen van een notitie met visie op en beleidsuitgangspunten voor grond- en
oppervlaktewateronttrekkingen

Gereed
2010

8.1.8 Onderhoud en schouw van watergangen
Het onderhoud van watergangen is primair gericht op de aan- en afvoerfunctie en instandhouding van watergangen. Het maaien, maaikorven en baggeren, oftewel het open houden van de watergangen, draagt bij aan
het behouden van voldoende water voor alle functies. Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering
van het onderhoud aan de eigen watergangen.
In 2006 is het planmatig onderhoud ingevoerd om de efficiëntie van het onderhoud te verbeteren en meer
recht te doen aan de functie van een watergang. De aanpak is vastgelegd in het onderhoudbeheerplan (OBP).
In wateren met een natuurfunctie of een hoge ecologische waarde wordt minder intensief onderhoud gepleegd.
In 2006 hebben we de door de Unie van Waterschappen opgestelde gedragscode (conform Vrijstellingenbesluit
Flora- en faunawet) ondertekend en ingevoerd. In 2008 is in lijn met de gedragscode voor het maaiseizoen het
onderhoudbeheerplan in sommige wateren aangepast aan de natuurfunctie. In de komende beheerplanperiode
zullen we het werken volgens de gedragscode optimaliseren. Onder invloed van de klimaatverandering kan de
groei van exoten toenemen. Hieraan zullen we de komende beheerplanperiode aandacht besteden.
Voor het bebouwd gebied worden samen met gemeenten onderhoudbeheerplannen opgesteld. Daarnaast leggen
we in onderhoudbeheerovereenkomsten afspraken vast over de overname van beheer en onderhoud van (een
deel van het) stedelijk oppervlaktewater, met als doel dit beheer en onderhoud op een meer efficiënte en integrale manier uit te voeren. Een onderhoudbeheerplan geeft aan op welke manier natuurvriendelijke oevers en
aangelegde vispassages in het stedelijke gebied worden onderhouden. Het planmatig onderhoud kan invloed
hebben op de mate waarin de gewenste waterpeilen worden gerealiseerd. We brengen de effecten van het aangepaste onderhoud op het peilbeheer en het vasthouden van water in beeld; waar nodig wordt het onderhoud
bijgesteld. Door middel van schouw controleren we jaarlijks het onderhoud van watergangen van derden.
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In deze planperiode worden de schouwcriteria aangepast aan de nieuwe manier van planmatig onderhoud en
aan de eisen vanuit de Flora- en faunawet.
Het waterschap had in de afgelopen planperiode geen (juridisch) instrument om ongewenste demping van
niet-schouwsloten te voorkomen. In het algemeen is het dempen van sloten ongewenst, omdat dit ten koste
gaat van waterberging in tijden van extreme neerslagoverschotten. Met het van kracht worden van de nieuwe
Waterwet is in 2009 een nieuwe keur vastgesteld. Daarin is opgenomen dat alle sloten en wijken onder de werking van de keur vallen, zodat het waterschap nu een middel heeft om alle sloten en wijken in stand te houden.
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De sloten en wijken die niet onder de schouw vallen mogen alleen nog worden gedempt wanneer hiervoor
door het waterschap een ontheffing is verleend. De huidige situatie wordt vastgelegd, vervolgens wordt eens
per vijf jaar controle uitgevoerd. Als bij deze controle blijkt dat sloten zonder ontheffing zijn gedempt, zal de
keur gehandhaafd worden.
Sinds 2002 voert het waterschap in opdracht van de provincie Drenthe de muskus- en beverrattenbestrijding
uit in het Drentse deel van het beheergebied. Daarbij werken wij samen met de buurwaterschappen, zodat de
provincie Drenthe als één bestrijdingsgebied geldt. In de provincie Groningen wordt de muskus- en beverrattenbestrijding momenteel door de provincie uitgevoerd. De Invoeringswet water bepaalt dat de bestrijding van
de muskus- en beverratten een waterschapstaak wordt.
Het wildbeheer in Groningen en Drenthe wordt uitgevoerd door wildbeheereenheden (WBE’s), op basis van door
de provincie geaccordeerde faunabeheerplannen. Wij hanteren als uitgangspunt dat geen jacht is toegestaan
op wild dat zich op waterschapseigendommen bevindt, tenzij sprake is van noodzakelijke wildschadebestrijding. De contracten met de WBE’s in het beheergebied zijn op dit principe gebaseerd (de zogenoemde nulverhuur-optie).
Subdoel garanderen ongestoorde aan- en afvoer van water

Actie
8.8.a
8.8.b
8.8.c

Onderhoudbeheerplan in stedelijk gebied opstellen en aanpassen aan OBP
Onderhoudbeheerovereenkomsten voor bebouwd gebied opstellen met gemeenten
Aanpassen van het schouwbeleid aan ons eigen onderhoudbeheerplan en aan Flora- en
faunawet

Gereed
2011
2015
2010

8.1.9 Vaarwegenbeheer
Het vaarwegenbeheer is gesplitst over provincie, gemeenten en waterschap. In bijgevoegde figuur is aangegeven welke overheid verantwoordelijk is voor het beheer van bepaalde kanalen.
Het waterschap heeft als taak ervoor te zorgen dat de eigen kanalen de voorgeschreven vaardieptes behouden.
In de afgelopen jaren kwam het geregeld voor dat in diverse wateren een vaarbeperking moest worden afgegeven omdat het door aanvoer en bezinking van slib niet lukte de voorgeschreven diepte te realiseren.
Regelmatig baggeren is nodig om vaarwegen op de juiste diepte te houden: enkele decimeters dieper dan de
maximaal toegelaten diepgang. Voor uitleg over het verschil tussen maximaal toegelaten diepgang, actuele
vaardiepte, onderhoudsdiepte, minimaal vereiste vaardiepte e.d. wordt verwezen naar het integraal baggerbeleidsplan. Samenwerking tussen gemeenten, waterschap en provincie moet de bestuurlijke draagkracht vergroten voor het verhogen van het baggertempo en de aanleg van verwerkingslocaties. Om dit financieel haalbaar
te maken, maken we optimaal gebruik van eventuele subsidiemogelijkheden en bijdragen van derden.
In de vorige beheerplanperiode hebben we meer inzicht vergaard in de verschillende knelpunten. In 2006 is
het Integraal Baggerbeleidsplan (IBBP) vastgesteld. Tevens is de afgelopen jaren een aantal grote baggerprojecten uitgevoerd, zoals Stadswateren Groningen, Stadskanaal/Musselkanaal/Ter Apelkanaal, Oosterdiep
Wildervank/Veendam en Pekelderhoofddiep. Ook zijn er drie nieuwe (commerciële) verwerkingsinrichtingen
voor baggerspecie beschikbaar gekomen.
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We hebben met de provincie Groningen een overeenkomst gesloten over het beheer en onderhoud van
vaarwegen en kaden (B-AKWA). Met de provincie Drenthe wordt hierover in de komende periode overleg
gevoerd.
Subdoel voorkomen van diepgangsbeperkingen voor de scheepvaart
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Actie
8.9.a
8.9.b

Knelpunten door huidige of in planperiode verwachte vaardieptebeperkingen
verhelpen/voorkomen
Opstellen overeenkomst met provincie Drenthe over beheer en onderhoud van
vaarwegen en kaden

Gereed
2015
2015
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8.2 Ecologisch gezond en schoon water
Beleidsdoel
We zorgen voor ecologisch gezonde en schone watersystemen, waarin systeemspecifieke dieren en planten
voorkomen.

De zorg voor ecologisch gezond water omvat een grote diversiteit aan watertypen. Dit zijn allereerst de grotere beken, kanalen en meren, waarvoor binnen de Europese Kaderrichtlijn Water doelen en maatregelen zijn
opgesteld. Daarnaast betreft dit zwemwater en ook het stelsel van kleinere watergangen voor de aan- en
afvoer van water. Wij geven als waterschap advies aan gemeenten over stedelijke wateren, we adviseren de
provincie over de zwemwaterkwaliteit. Voor ecologisch gezonde wateren zijn vooral de hydromorfologische
inrichting en de fysisch-chemische samenstelling van het water van belang.
8.2.1 Kaderrichtlijn Water
In het jaar 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Het doel van de KRW is om voor een heel
stroomgebied een verbetering van de ecologische toestand van de wateren tot stand te brengen. Om dat te
bereiken, hebben de waterschappen de afgelopen jaren samen met de omgeving volgens een bepaalde methodiek (Praagse methode) doelen en maatregelen vastgesteld. Ons beheergebied valt in het deelstroomgebied
Nedereems, dat weer onderdeel is van het stroomgebied van de Eems. In ons beheergebied zijn voor de
Kaderrichtlijn Water zestien waterlichamen aangewezen, waarvoor doelen en maatregelen zijn vastgesteld.
Het gaat om vier meren, vijf beken en zeven kanalen.
De KRW maakt onderscheid tussen ecologische en chemische doelen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De te bereiken ecologische doelen zijn:
• voor de beken: meer stromingsprocessen, meandering, vrije migratiemogelijkheden voor vissen (van zee naar
bron) en oevers met taludhellingen die aansluiten bij het karakter van de beek (steil in de buitenbocht en
flauw in de binnenbocht)
• voor de meren: een natuurlijker peilbeheer (voor de ontwikkeling van de oevers) en helder, plantenrijk
water, waarbij de oevers fungeren als paai- en opgroeiplaats voor vissen en als natuurlijke slibvang
• voor de kanalen: een natuurvriendelijker inrichting (voor de grotere scheepvaartkanalen zijn de huidige
gebruiksfuncties leidend; wel worden vrije migratiemogelijkheden voor vissen verbeterd)
De Europese Unie heeft de chemische doelen voor het oppervlaktewater vastgesteld door middel van normen
voor zogenoemde prioritaire stoffen (zie 8.2.6). Daarnaast hebben we als waterschap gebiedsspecifieke normen
opgesteld voor fosfaat, stikstof, chlorofyl, zuurstof, chloride en doorzicht (zie bijlage 8). Deze normen worden
in dit beheerplan vastgesteld. De realisatie van de ecologische doelen wordt in sterke mate bepaald door de
hydromorfologische inrichting en door stoffen die sterk bepalend zijn voor de ecologie, zoals fosfaat en stikstof. Voor de verbetering van de waterkwaliteit worden maatregelen ingezet op basis van twee elkaar aanvullende beleidskaders van het preventieve waterkwaliteitsbeleid:
1. een algemeen beleidskader dat van toepassing is op alle wateren en dat uit twee sporen bestaat: a. het
brongericht spoor en b. het waterkwaliteitsspoor (ook wel emissie-immissietoets genoemd).
2. een aanvullend beleidskader dat zich specifiek richt op de waterlichamen met oog op uitvoering van de
Kaderrichtlijn Water (KRW).
Voor een nadere beschrijving van deze beleidskaders en de bijbehorende getalswaarden wordt verwezen naar
het Nationaal Waterplan en de Leidraad Kaderrichtlijn Water voor de vergunningverlening en handhaving in
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het kader van de WVO, inclusief de wijzigingen die voortvloeien uit de aanpassing van deze Leidraad, die eind
2009 is voorzien.
De huidige ecologische toestand van de KRW-waterlichamen is bepaald aan de hand van maatlatten voor vis,
macrofyten, macrofauna en fytoplankton. Deze gegevens laten zien dat in de periode 2006 – 2008 in ca. 50
procent van de waterlichamen een of meer van de kwaliteitselementen een goede kwaliteit hebben. De huidige
toestand van de waterlichamen in ons gebied is gemiddeld echter ontoereikend tot matig. Knelpunten in de
kanalen zijn de harde oevers en het vaste waterpeil. Knelpunten in de beken zijn de kanalisatie, de barrières
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voor vissen en de lage stroomsnelheid. Knelpunten in de meren zijn het vaste waterpeil, de harde oevers, het
ontbreken van waterplanten en in sommige meren de hoge nutriëntenconcentraties.
In de afgelopen planperiode zijn de doelen en de maatregelen opgesteld. Tevens is het verplichte monitoringprogramma opgesteld en van start gegaan. De KRW geeft aan dat de doelen en maatregelen voor schoon,
gezond water in 2015 gerealiseerd moeten zijn. Om deze doelen ook haalbaar en betaalbaar te maken, gebruiken wij echter de mogelijkheid om de realisatie van de doelen te faseren tot 2027. De maatregelen worden
stapsgewijs uitgevoerd, zoals aangegeven in het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP). Als er zich kansen voordoen
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om maatregelen te vervroegen dan proberen we die mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten. Tot en met
2027 komen er drie SGBP’s, respectievelijk voor de perioden 2010-2015, 2016-2021 en 2022-2027. In het provinciaal omgevingsplan staan de doelen per waterlichaam vermeld. Dit beheerplan omschrijft de maatregelen
voor de eerste periode.
In bijlage 1 zijn per watersysteem de maatregelen van het waterschap aangegeven. Gemeenten hebben eigen
maatregelen opgenomen in de gemeentelijke plannen. De maatregelen van het waterschap omvatten vooral
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inrichtingsmaatregelen (hermeandering, oeverinrichting, aanleg vispassages), fosfaatreducerende maatregelen
en verwijdering van slib (zie ook bijlage 9 en 8.2.2 tot en met 8.2.6).
Een uitgebreide onderbouwing en beschrijving van de maatregelen is te vinden in de KRW-factsheets die als
losse bijlage bij dit beheerplan is gevoegd. Met deze maatregelen wordt op basis van expert judgement ingeschat dat de ecologische kwaliteit in 2015 gemiddeld zal toenemen van ontoereikend tot matig naar matig tot
goed en dat in ca. 88 procent van de waterlichamen een of meer van de kwaliteitselementen een goede kwaliteit zal hebben. Bij deze biologische kwaliteitselementen is het echter mogelijk dat het daadwerkelijk verschijnen van bepaalde plant- en diersoorten nog op zich laat wachten. In 2027 zal de goede toestand voor alle
waterkwaliteitselementen zijn bereikt.
Wanneer door problemen met grondverwerving de uitvoering van de afgesproken maatregelen voor 2015 in het
gedrang komt, wordt het betrokken project doorgeschoven naar het volgende Stroomgebiedbeheerplan en proberen we een ander project naar voren te halen. Wanneer door problemen met cofinanciering door andere partijen de uitvoering van afgesproken maatregelen voor 2015 in het gedrang komt, wordt het betrokken project
eveneens doorgeschoven naar het volgende SGBP.
Voor het Pagediep/Mussel Aa is het KRW-doel nu afgestemd op de huidige landbouwfunctie. In de planperiode
zullen we onderzoek doen naar mogelijke maatregelen voor de KRW in combinatie met oplossingen voor WB21
en de landschappelijke ontwikkeling die de provincie in het POP voorstaat in dit gebied. Mogelijk kan dan in
2015/2021 het doel voor het Pagediep/Mussel Aa worden bijgesteld.
In de planperiode schenken we met name aandacht aan de waterkwaliteitsverbetering in de KRW-waterlichamen. Voor de kleinere watergangen die afwateren op de KRW-waterlichamen geldt dat de belasting en inrichting vanuit deze watergangen geen significant negatief effect mogen hebben op de KRW-waterlichamen.
We zullen in de planperiode bekijken of in het volgende beheerplan eventueel extra maatregelen moeten worden opgenomen voor kleine wateren en geïsoleerd gelegen wateren, zoals vennen en diepe plassen.
Subdoel verbeteren ecologische toestand in zestien waterlichamen conform de KRW-doelstelling

Actie
8.10.a
8.10.b

Uitvoering van afgesproken KRW-maatregelen (zie bijlage 1 en 9)
Vaststellen nieuw Stroomgebiedbeheerplan (SGBP)

Gereed
2015
2015

8.2.2 Inrichting van oevers
De oevers van veel kanalen hebben een lage ecologische kwaliteit, vanwege de aanwezigheid van een harde
oeverbescherming en/of een steile oever. De doelstelling uit het beheerplan 2003 tot en met 2009 (25 procent
van de oevers langs de kanalen beschikt in 2010 over natuurvriendelijke oevers) is niet bereikt. In de KRW is
de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs kanalen als resultaatsverplichting opgenomen. De aanleg van de
natuurvriendelijke oevers moet leiden tot een verbetering van de oevervegetatie, de macrofauna, de visstand
en tot een afname van de nutriëntengehalten.
Tot en met 2015 wordt langs de kanalen aan één zijde 17,3 km natuurvriendelijke oever aangelegd, na 2015
leggen we nog eens 48,1 km aan. Het doel is om uiteindelijk 25 procent van de oevers van de kanalen eenzij-
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dig te voorzien van natuurvriendelijke oevers. Bij de aanleg wordt gezocht naar synergie met de aanpassing
van kaden volgens het Masterplan Kaden, de aanleg van de EHS of van robuuste verbindingszones (RVZ) en
het aanleggen van 3 meter brede onderhoudspaden. Met deze maatregel trachten we ook bij te dragen aan de
recreatieve ontwikkeling van het gebied. We houden oog voor de bereikbaarheid van het water door recreanten
en vissers. De aanleg van de oevers moet zodanig zijn dat het onderhoud van de oevers een lage frequentie
vraagt.
Ook de oeverzones van veel meren zijn door een vast peilbeheer en een slechte inrichting onvoldoende ontwikkeld. Hiervoor geldt eveneens dat bij de herinrichting van de oevers wordt gezocht naar synergie met andere maatregelen. In de planperiode 2003 tot en met 2009 zijn bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van het
Masterplan Kaden bij het Zuidlaardermeer paaigebieden in de oeverlanden gecreëerd. In het Schildmeer wordt
de herinrichting van de oevers gekoppeld aan het hergebruik van het slib dat vrijkomt bij het baggeren van
het meer.
Bij reconstructie en/of inrichting van oevers langs de kanalen kijken we of het noodzakelijk is om deze oevers
te voorzien van vispaaiplaatsen en in- en uittree-voorzieningen voor kleine dieren en wild. We houden ook
rekening met het historische karakter van de watergangen. In 2008 zijn in een plan van aanpak de richtlijnen
en de kosten voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers uitgewerkt. Het effect van de natuurvriendelijke
oevers moet in het KRW-monitoringprogramma worden opgenomen.
Subdoel verbeteren hydromorfologie kanalen en meren conform de KRW-doelstelling

Actie
8.11.a
8.11.b

Aanleg van 17,3 km natuurvriendelijke oevers langs de kanalen
Verbetering oeverzone in Schildmeer (2 km) en Hondshalstermeer (1,2 km)

Gereed
2015
2015

8.2.3 Vispassages
In veel watersystemen is geen gezonde visstand aanwezig. Een groot aantal barrières, zoals stuwen, gemalen
en sluizen, staat de gewenste ontwikkeling van de visstand in de weg. Vaak kunnen migrerende soorten hun
paai- en opgroeigebieden niet bereiken, waardoor populaties sterk in aantal en kwaliteit achteruit gaan.
In de beheerplanperiode 2003 tot en met 2009 is de problematiek geanalyseerd, wat heeft geleid tot de Visie
vismigratie ‘Van Wad tot Aa’. Er is ook een start gemaakt met maatregelen, waardoor in 2008 51 van de 131
vismigratie-knelpunten zijn opgelost. Het oplossen van deze knelpunten is als resultaatsverplichting in het
KRW-maatregelenpakket opgenomen. Tot en met 2015 wordt 65 procent van de overgebleven vismigratie-knelpunten opgelost. Na 2015 volgen de overgebleven knelpunten.
Bij de aanleg en renovatie van kunstwerken wordt in de toekomst rekening gehouden met mogelijkheden voor
vismigratie. Gedetailleerde maatregelen en het noodzakelijke beheer ten behoeve van de te realiseren visstand
worden uitgewerkt in visstandbeheerplannen. Dit gebeurt in samenwerking met de visstandbeheerder
(Hengelsportfederatie Groningen Drenthe).
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Subdoel verbeteren gezonde en gebiedsspecifieke visstand conform KRW-doelstelling

Actie
8.12.a
8.12.b

Oplossen van 52 vismigratie knelpunten (waarvan 41 in KRW-waterlichamen)
Opstellen van visstandbeheerplannen voor alle grote waterlichamen

Gereed
2015
2015
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8.2.4 Herstel van de beek
Door kanalisatie is de inrichting van veel beken ongeschikt geworden voor beekspecifieke vissen, macrofauna
en planten. Om de KRW-doelen te bereiken, moeten de beken anders worden ingericht. Stuwen moeten worden
vervangen door bodemvallen of voorzien van vispassages. Beken moeten weer kunnen meanderen en stromen,
oevers moeten een natuurlijk profiel krijgen en natuurvriendelijk worden beheerd.
In het kader van de aanleg van de EHS of binnen herinrichtingsplannen wordt de inrichting van beken aangepast. In de Ruiten Aa zijn binnen de EHS Westerwolde al diverse trajecten aangepast; de rest zal volgen.
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De voormalige veenbeek de Runde (EVZ) wordt hersteld en weer aangesloten op het systeem van de Ruiten Aa.
Waar geen hermeandering mogelijk is, worden de oevers natuurvriendelijk ingericht. Ook voor de Hunze staat
verder beekherstel gepland. Verscheidene trajecten in de Drentsche Aa meanderen al weer; in de bovenlopen
zijn nog diverse projecten in voorbereiding. In totaal wordt er in de periode tot en met 2015 ca. 64 km beekloop hersteld, na 2015 volgt nog eens 53 km. Bij de herstelplannen worden waar mogelijk ook de recreatieve
beleving en de ontwikkeling van de beek versterkt.
Subdoel verbeteren hydromorfologie beken conform KRW-doelstelling

Actie
8.13.a Herstel natuurlijke inrichting van beken :
Westerwoldsche Aa zuid/Ruiten Aa (27 km), Runde (7 km)
Westerwoldsche Aa noord
Hunze
Drentsche Aa

Gereed
2015
34
8,5
15
6

km
km
km
km

8.2.5 Exoten
Doordat exoten regelmatig in onze oppervlaktewateren terrechtkomen en zich daar vanwege zachter wordende
winters ook beter kunnen handhaven veroorzaken ze in toenemende mate problemen. Soorten als grote waternavel en parelvederkruid zijn hier bekende voorbeelden van. Naast de problemen die dit met zich meebrengt
voor de aan- en afvoer van oppervlaktewater vormt dit mogelijk ook een bedreiging voor de realisatie van ecologische doelen (KRW). Op dit moment voert het waterschap een actief beleid van opsporen en verwijderen
van deze plantensoorten om eventuele overlast te voorkomen. Deze lijn zal worden voortgezet in de komende
jaren. Om de opsporing te bevorderen zijn probleemsoorten o.a. opgenomen in de veldgidsen van het waterschap die intern breed verspreid zijn. Aanvullend hierop zal er nader onderzoek ingesteld worden naar de
mogelijke problemen die exoten kunnen vormen voor de realisatie van KRW-doelen in het oppervlaktewater.
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar plantensoorten maar ook naar bijvoorbeeld de rol van wolhandkrabben
in het ecosysteem.
Subdoel negatieve effecten van exoten op de waterhuishouding voorkomen

Actie
8.14.a

Uitvoeren onderzoek naar de effecten van exoten op het behalen van KRW-doelen
in de oppervlaktewaterlichamen. Indien noodzakelijk gevolgd door het opstellen
van specifiek exotenbeleid

Gereed
2012
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8.2.6 Nutriënten (stikstof en fosfaat)
Een overmaat aan stikstof en fosfaat in het water maakt het water troebel door algen, waardoor waterplanten
niet kunnen groeien. Daarnaast zijn stikstof en fosfaat de belangrijkste oorzaak voor het voorkomen van
ongewenste algen, zoals potentieel giftige blauwalgen in zwemwater. Voor de doelstelling van helder water met
waterplanten en een gevarieerde algensamenstelling zijn lagere voedingsstoffengehalten noodzakelijk. De laatste tien jaar zijn de fosfaat- en stikstofgehalten in het oppervlaktewater al wel gedaald. Dit is onder meer het
gevolg van strengere mestwetgeving voor de landbouw en verbetering van de zuiveringsinstallaties.
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In de afgelopen planperiode zijn gebiedsgerichte normen opgesteld (zie bijlage 8). Voor de wateren in natuurgebieden (de beken, het Zuidlaardermeer) zijn strengere normen opgesteld dan voor bijvoorbeeld de kanalen.
In de huidige situatie voldoet 50 procent van de waterlichamen niet aan de gebiedsgerichte norm voor fosfaat
en 38 procent voldoet niet aan de norm voor stikstof. Aanvullende mestwetgeving zal de gehalten in de
komende jaren verder doen afnemen en er naar verwachting voor zorgen dat een groot deel van de waterlichamen zonder extra maatregelen aan de gebiedsgerichte normen gaat voldoen.
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Alleen het Zuidlaardermeer, het Hondshalstermeer en de kanalen in Fiemel zullen naar verwachting in 2015
niet aan de norm voldoen voor nutriënten en/of doorzicht. In het kader van de Kaderrichtlijn Water zijn voor
het Zuidlaardermeer maatregelen genomen voor het verminderen van de nutriënten, zoals verdergaande fosfaatverwijdering bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Gieten, sanering van riooloverstorten en de inzet
van bufferstroken en akkerranden ter vermindering van emissies uit de landbouw. Met de nu geplande KRWmaatregelen wordt het gewenste fosfaatgehalte en de gewenste waterkwaliteit naar verwachting nog niet
bereikt. Daarom wordt onderzoek uitgevoerd naar mogelijke aanvullende maatregelen, zoals baggeren en de
aanleg van een slibvang. Ook worden resultaten meegenomen van lokale onderzoeksprojecten zoals Water in
bedrijf en Zelfsturing op maat.
Voor de kanalen in Fiemel en Hondshalstermeer moet eerst nader onderzoek plaatsvinden voordat een maatregelenprogramma kan worden opgesteld. Ook zal in een aantal wateren onderzoek worden gedaan naar de nalevering van nutriënten vanuit het slib. Het proefproject dat is uitgevoerd in het kader van het akkerrandenbeheer heeft in Drenthe (nog) niet meetbaar geleid tot verbetering van de waterkwaliteit. De proeven in
Groningen zijn nog niet afgerond. Op basis van een evaluatie van de proeven wordt besloten of de geplande
akkerrandmaatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Subdoel voldoen aan de gebiedsgerichte normen voor stikstof en fosfaat

Actie
8.15.a
8.15.b
8.15.c

Verdergaande fosfaatverwijdering op de zuivering in Gieten
Onderzoek naar bronnen van belasting van nutriënten in Hondshalstermeer en de kanalen
in Fiemel, eventueel opstellen van een maatregelprogramma
Onderzoek naar mogelijkheid om nutriëntengehalten verder te verlagen
(aanvullend op KRW-maatregelen) in het Zuidlaardermeer

Gereed
2013
2013
2013

8.2.7 Prioritaire en overige stoffen
Verontreiniging van het oppervlaktewater wordt veroorzaakt door een scala aan stoffen, zoals uitlogende
bouwmaterialen, bestrijdingsmiddelen, zware metalen, hormoonregulerende stoffen en geneesmiddelen.
De wet- en regelgeving op het gebied van deze stoffen is in ontwikkeling. Onderzoek moet uitwijzen hoe groot
de schadelijkheid is van deze stoffen, voordat tot normering en/of maatregelen kan worden overgegaan.
In sommige gevallen (zoals voor koper, zink, lood en nikkel) heeft onderzoek aangetoond dat de schadelijkheid minder groot is dan verwacht, en worden de normen waarschijnlijk bijgesteld. Daarnaast komen er steeds
nieuwe stoffen bij en worden detectiemethoden verbeterd, zodat meer stoffen in lage concentraties gemeten
kunnen worden.
In de KRW zijn voor 41 stoffen vanuit de EU normen opgelegd: de zogeheten prioritaire en overige stoffen.
Een deel van deze stoffen gelden als prioritaire gevaarlijke stoffen en worden in de toekomst vanuit de EU
helemaal verboden. Voor overige relevante stoffen (ook wel specifiek verontreinigende stoffen genoemd) gelden landelijke normen.
In de huidige situatie voldoen onze waterlichamen aan de jaargemiddelde norm voor alle prioritaire stoffen.
Alleen de maximumconcentratie van tributylverbindingen is op sommige plaatsen te hoog. Voor de zware
metalen (lood, kwik en nikkel) is in 2009 een toetsing uitgevoerd waarbij voor verschillende wateren een over-
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schrijding van de norm is geconstateerd. Een nieuwe (2e lijns-)toetsing - op basis van biobeschikbaarheidsnormen - laat echter zien dat de waargenomen concentraties geen probleem vormen voor het ecosysteem.
Zie voor meer informatie de afzonderlijke bijlage met KRW-factsheets. Omdat de KRW uitgaat van het principe
“One out All out”, betekent dit dat de chemische toestand van enkele waterlichamen momenteel niet voldoet.
Voor de juiste aanpak van de normoverschrijdende stoffen is inzicht noodzakelijk in de bijdrage van de verschillende bronnen en de effecten daarvan op het watermilieu. De mate van verdunning in het oppervlaktewater is belangrijk voor de beoordeling van het effect. Dit vraagt om een koppeling van kwaliteitsgegevens en
kwantiteitsgegevens (debiet) op lozingspunten van rwzi’s. De aanpak van de prioritaire stoffen gebeurt vooral
via landelijke maatregelen.
Bedrijven die hun afvalwater rechtstreeks op oppervlaktewater willen lozen, hebben een vergunning van het
waterschap nodig. Bij het verlenen van een dergelijke vergunning wordt getoetst aan de wet- en regelgeving
en aan de gebiedsgerichte normen. Zowel aan nutriënten als aan relevante prioritaire stoffen worden eisen
gesteld. Het huidige generieke en regionale emissiebeleid wordt gecontinueerd. De handhaving is gericht op de
controle op de naleving van vergunningen voor directe lozingen. Daarnaast vindt probleemgerichte handhaving plaats als uit monitoring blijkt dat er normen worden overschreden.
Subdoel voorkomen en terugdringen van verontreinigingen met prioritaire en overige stoffen

Actie
8.16.a
8.16.b
8.16.c

Kennis opdoen over het effect van prioritaire en overige stoffen en over de
diverse bronnen waar deze stoffen vandaan komen
Koppelen kwaliteitsgegevens en kwantiteitsgegevens op lozingspunten
Vergunningen aanpassen op prioritaire stoffen

Gereed
2015
2011
2015

8.2.8 Verontreinigde waterbodem
In de afgelopen beheerplanperiode is uit onderzoek gebleken dat de kwaliteit van de waterbodem in ons
beheergebied op diverse plaatsen onvoldoende is. Op sommige plaatsen is het slib te sterk opgeladen met
nutriënten, wat een bedreiging kan vormen voor de waterkwaliteit, doordat nutriënten op een later tijdstip
vrij kunnen komen in het water. Op andere plaatsen zorgen de verontreinigingen voor ecologische risico’s door
vergiftiging. Een strategie voor het aanpakken van de verontreinigingen is in april 2006 vastgesteld in het
Integraal Baggerbeleidsplan (IBBP). Er zijn inmiddels diverse waterbodemsaneringen uitgevoerd (Stadskanaal
c.a., Stadswateren Groningen, Pekelderhoofddiep), maar daarmee zijn nog niet alle knelpunten opgelost. In de
toekomst zal een nieuwe soepeler normering, die beter is gebaseerd op de daadwerkelijke risico’s, de aanpak
van waterbodems mogelijk versnellen. De waterbodem hoeft alleen te worden gesaneerd wanneer de vervuilde
waterbodem een negatief effect heeft op de waterkwaliteit. Naast het vinden van oplossingen voor het definitief storten van sterk verontreinigde baggerspecie, moeten we onderzoek doen naar innovatieve verwerking
van vervuilde baggerspecie. Daarmee besparen we op de benodigde stortcapaciteit.
Met de inwerkingtreding van de Waterwet in 2009 zijn de waterschappen bevoegd gezag geworden voor de
aanpak van waterbodems, als integraal onderdeel van het beheer van het watersysteem. Onder de Wet Bodembescherming was de provincie het bevoegd gezag en bepaalde deze de urgentie van saneringen van waterbodems. Nu moet het waterschap bepalen wanneer een ingreep in de waterbodem relevant is.
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Dit gebeurt op basis van het eigen maatregelenprogramma en op basis van de planningen en problemen van
gemeenten en provincies. Op sommige plaatsen wordt onderzoek gedaan naar de noodzaak van verwijdering
van nutriëntenrijk slib in relatie tot de KRW.
We maken optimaal gebruik van bijdragen van derden voor waterbodemsanering, zoals rijksgelden via het
ministerie van Verkeer & Waterstaat.
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Subdoelen voorkomen dat waterkwaliteit negatief wordt beïnvloed door baggerspecie; voldoen aan de KRWdoelstelling

Actie
8.17.a
8.17.b
8.17.c

Spoedeisende waterbodemsaneringen voor de KRW zijn uitgevoerd
Minimaal één (nieuwe) verwerkingslocatie voor verontreinigde baggerspecie operationeel
en andere in voorbereiding
Onderzoek naar noodzaak verwijdering nutriëntenrijk slib in KRW-waterlichamen,
kanalen Westerwolde en Veenkoloniën

Gereed
2015
2015
2012

8.2.9 Verzilting
Te hoge zoutgehalten zijn schadelijk voor dieren en planten in het oppervlaktewater en ook voor de opbrengsten in de landbouw (bij gebruik van oppervlaktewater voor beregening). Hoge zoutgehalten kunnen in ons
beheergebied voorkomen langs de kust en in de omgeving van de zoutwinning en zoutlozingen.
In de afgelopen beheerplanperiode zijn gebiedsgerichte normen voor chloride opgesteld, die in dit beheerplan
worden vastgesteld (zie bijlage 8). Momenteel voldoen vrijwel alle waterlichamen aan de norm. Lokaal kunnen
(langs de kust) nog hoge concentraties chloride voorkomen door zoute kwel. Dit wordt echter als een natuurlijk gegeven beschouwd en daarom niet als normoverschrijding aangemerkt. Om te voorkomen dat schade ontstaat voor de landbouw en de ecologie worden delen van onze watersystemen regelmatig doorgespoeld. Vooral
in het Eemskanaal wordt hiervoor veel water gebruikt.
In het kader van duurzaamheid en het efficiënt omgaan met water, wordt bekeken of water langer vastgehouden kan worden (zie 8.1.5) en minder doorgespoeld hoeft te worden. Met het oog daarop is het van belang om
onderzoek te doen naar de rek in de toelaatbare zoutgehaltes voor ecologie en landbouw. Ook wordt onderzocht of het doorspoelen van het Eemskanaal kan worden geoptimaliseerd. We kijken daarbij zowel naar structurele, brongerichte maatregelen, zoals het aanpassen van de schutsluizen om minder zeewater naar
binnen te schutten, als naar beheermaatregelen.
Subdoel voorkomen van schadelijke effecten van te hoge zoutgehalten voor plant en dier

Actie
8.18.a
8.18.b

Onderzoek naar rek in toelaatbare zoutgehalten voor ecologie en landbouw
Onderzoek naar optimalisatie van het doorspoelen van het Eemskanaal

Gereed
2012
2010

8.2.10 Zuiveren
In ons beheergebied transporteren 108 rioolgemalen het afvalwater vanuit de gemeenten naar dertien zuiveringsinstallaties (rwzi’s), die het rioolafvalwater zuiveren. In de afgelopen jaren zijn negen rwzi’s vernieuwd en
vijf rwzi’s gesloten, waarmee het verwijderingspercentage voor stikstof naar 77 procent en voor fosfaat naar 83
procent is gestegen. Daarnaast zijn in de afgelopen beheerplanperiode in het buitengebied voor percelen die
niet op de riolering zijn aangesloten ongeveer 1.400 IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater) aangelegd.
Het beheer en onderhoud hiervan berust bij het waterschap.
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Het waterschap heeft ten opzichte van een gemeente een afnameverplichting van afvalwater. Deze afnameverplichting kan alleen wijzigen als gevolg van gemeentelijke uitbreidingsplannen of afkoppelprojecten. De technische levensduur van de rioolgemalen bedraagt elektrisch-mechanisch vijftien jaar. Dat betekent in theorie
dat elk jaar zeven rioolgemalen moeten worden gerenoveerd. In de planperiode maken we een renovatieplan
voor rioolgemalen waarin we de afnameverplichting en de levensduur op elkaar afstemmen.
De zuivering van afvalwater gebeurt in installaties die een grote investering vergen en daarom een lange
afschrijvingstermijn kennen (persleidingen 40 jaar en rwzi’s 30 jaar). De grootschalige behandeling brengt met
zich mee dat op een rwzi verschillende afvalwaterstromen, zoals huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater en regenwater, worden gemengd. Dit bemoeilijkt de verwijdering van specifieke stoffen. Zo is 80 procent
van de stikstofaanvoer afkomstig uit urine, terwijl dit slechts 1 procent betreft van de volumestroom op een
rwzi. Om te voorkomen dat we in de toekomst extra processtappen moeten inbouwen, gaan we op zoek naar
alternatieve behandelingsmogelijkheden. Daarbij denken we aan nieuwe sanitatieconcepten en behandeling
van afvalwaterstromen aan de bron.
Onze bestaande rwzi’s leveren effluent af dat bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen die voor het
ontvangende oppervlaktewater zijn gesteld. Het bereiken van de gebiedsgerichte doelstellingen weegt daarbij
zwaarder dan het voldoen aan de landelijk gestelde normen. Bij de bedrijfsvoering van onze rwzi’s gaan we
voor energiegebruik uit van de trits: energieverbruik voorkomen - zelf energie opwekken - energie zo efficiënt
mogelijk inzetten. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk biologische processen voor de zuivering en zo weinig mogelijk chemicaliën.
Ter bescherming van de werking van de rwzi’s (en daarmee van de oppervlaktewaterkwaliteit) adviseren wij
provincies en gemeenten over het verlenen van omgevingsvergunningen voor lozing van afvalwater op de riolering. De omgevingsvergunning treedt vanaf 2010 in werking, waarin wij een meer adviserende rol krijgen bij
de vergunningverlening. Ook voor de handhaving van indirecte lozingen hebben we een adviserende rol.
In 2013 evalueren wij onze adviestaak naar provincie en gemeenten. Tot 2018 wordt het zuiveringsslib van
onze rwzi’s verwerkt op de rwzi Garmerwolde en vervolgens door Swiss Combi gedroogd en afgezet in de
cementindustrie. Dit geeft ons de ruimte om in deze planperiode te onderzoeken op welke wijze we het slib
vanaf 2018 duurzaam kunnen verwerken.
Subdoelen optimale zuivering van afvalwater, zodat de lozing van effluent geen belemmering vormt voor het
behalen van gebiedspecifieke kwaliteitsdoelstellingen; waarborgen van de overeengekomen afnameverplichting
van rioolwater uit de riolering; indirecte lozingen hebben geen invloed op het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen

Actie
8.19.a
8.19.b
8.19.c

Onderzoek en uitvoering pilots sanitatie
Renovatieplan rioolgemalen
Evaluatie adviserende rol naar provincie en gemeenten

Gereed
2012
2010
2013
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8.2.11 Monitoring
De actuele waterkwaliteit moet getoetst worden aan de normen en streefbeelden om verschillen tussen de
gewenste en de actuele toestand te signaleren en eventueel maatregelen te kunnen treffen. Ons fysisch-chemisch en ecologisch meetnet (voor algen, macrofauna, macrofyten en vis) kent vier meetdoelen:
- een gebiedsdekkende beschrijving van de chemische en ecologische toestand;
- het weergeven van de trend in waterkwaliteit;
- het volgen van effecten van maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit;
- het begrijpen van het functioneren van het watersysteem.
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Jaarlijks wordt het monitoringsprogramma vastgelegd in een monitoringsplan. Voor de KRW is ons meetprogramma geoptimaliseerd en uitgebreid met hydromorfologische metingen. Het programma wordt zonodig jaarlijks geactualiseerd en aangepast. Voor wateren met een specifieke gebruiksfunctie, zoals zwemwater of
lozingspunten van rwzi’s, is een apart monitoringprogramma opgesteld.
Subdoel inzicht krijgen in de algemene toestand van onze watersystemen en de effecten van genomen
maatregelen

Acties
8.20.a Effectmeting KRW-maatregelen (tussenrapportage)

Gereed
2012

8.2.12 Zwemwater
In ons beheergebied liggen diverse zwemplassen, die door de provincie zijn aangewezen en worden gecontroleerd. Het waterschap heeft hierin een adviserende rol. Wij voeren de monitoring van de zwemwaterkwaliteit
uit, doen onderzoek en nemen maatregelen om overlast door bijvoorbeeld blauwalgen en botulisme te voorkomen. Bij de monitoring wordt uitgegaan van de Europese Zwemwaterrichtlijn, die recent is aangepast aan de
KRW. Er wordt zowel chemisch als bacteriologisch gemeten. In de afgelopen beheerplanperiode is in ons
beheergebied gemiddeld twee keer per jaar een negatief zwemadvies of zwemverbod afgegeven, als gevolg van
met name blauwalgen. Door de klimaatverandering kunnen blauwalgen bloeien en kan botulisme eerder en
vaker voorkomen. Onderzoek naar oplossingsmethoden is daarom noodzakelijk.
De EU-zwemwaterrichtlijn stelt dat voor iedere zwemlocatie een zwemwaterprofiel moet worden opgesteld,
waarin onder meer mogelijke vervuilingsbronnen en benodigde maatregelen ter verbetering worden beschreven. Wij zullen samen met de provincie deze zwemwaterprofielen opstellen en een strategie voor de benodigde
maatregelen bepalen. Naar verwachting zullen deze profielen niet tot aanpassing van de KRW-maatregelen
leiden.
Subdoel veilig zwemwater

Actie
8.21.a
8.21.b
8.21.c

Onderzoek naar maatregelen tegen overlast door blauwalgen
Samen met provincie zwemwaterprofielen en strategie van maatregelen opstellen
Een meer pro-actieve en oplossingsgerichte adviesrol naar provincie

Gereed
2011
2012
2012

8.2.13 Stedelijk water
In de gemeentelijke kernen liggen wateren waar de gemeenten en het waterschap samen het beheer over voeren. Deze wateren zijn vaak kleinschalig en niet als aparte waterlichamen uitgewerkt voor de KRW. Om ook
deze wateren ecologisch gezond te houden, zal het waterschap samen met de gemeenten de inrichting en het
beheer afstemmen op de functies van deze wateren. Aan de wateren in de kernen kunnen gemeenten in
samenwerking met het waterschap functies toekennen, zoals belevingswater, natuurwater of viswater. Per type
water worden eisen en adviezen opgesteld. De kwaliteit van het water kan worden beïnvloed door riooloverstorten. Deze hebben niet alleen effect op de kleine stedelijke wateren maar ook op de grotere KRW-lichamen.
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Bij hevige regenbuien kan een riolering via overstorten lozen op het oppervlaktewater. Het waterschap is het
bevoegd gezag om te beoordelen of de lozing al dan niet schadelijk is voor het ontvangende oppervlaktewater
in het gebied. Het waterschap wil het aantal lozingen via overstorten tot een minimum beperken en minimaal
laten voldoen aan de wettelijke eisen van basisinspanning en waterkwaliteitspoor. De basisinspanning betekent een bepaalde minimum vuilreductie (bijvoorbeeld voor een gemengd rioleringsstelsel een vuilemissiereductie van 50 procent). Het waterkwaliteitsspoor heeft als doel te onderzoeken of er na de uitvoering van de
(basis)rioleringsmaatregelen nog knelpunten in de oppervlaktewaterkwaliteit aanwezig zijn. Monitoring van
overstorten is in de vergunningvoorwaarden van het waterschap opgenomen, waardoor de effecten van deze
lozingen beter kunnen worden beoordeeld.
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In de afgelopen beheerplanperiode zijn alle overstorten die als risicovol voor de volksgezondheid, veedrenking
en/of de waterkwaliteit waren aangemerkt, gesaneerd. Alle gemeenten voldoen ook aan de genoemde basisinspanning. In het kader van de KRW is geconcludeerd dat in de huidige situatie de meeste overstorten geen
belemmering vormen voor het bereiken van de gewenste ecologische toestand in de KRW-waterlichamen.
Om te kunnen bepalen of de resterende overstorten een negatief effect op de water(bodem)kwaliteit hebben,
wordt een plan van aanpak opgesteld met de benodigde aanvullende maatregelen. Voor verwijdering en verwerking van baggerspecie achter riooloverstorten is al beleid opgenomen in het Baggerbeleidsplan. De realisatie van het waterkwaliteitsspoor zal in 2015 zijn afgerond. De benodigde maatregelen worden opgenomen in
de gemeentelijke plannen.
Subdoel kwaliteit stedelijke wateren in overeenstemming met de functie van het water

Actie
8.22.a
8.22.b
8.22.c

Samen met gemeenten functies uitwerken voor kleine wateren in de stedelijke kernen
Inrichting, beheer en onderhoud afstemmen op de functie van het water
Actief bevorderen en stimuleren van afkoppelplannen voor hemelwater en riolering van
gemeenten
8.22.d Waterkwaliteitsspoor gereed

Gereed
2015
2015
2015
2015

8.2.14 Diepe plassen
In ons beheersgebied liggen meerdere diepe plassen. Het Besluit bodemkwaliteit (BBK) van januari 2008
schept meer mogelijkheden voor de toepassing van grond en baggerspecie in diepe plassen. Er bestaat geen
vergunningplicht meer voor deze activiteiten maar er gelden wel algemene regels op grond van het BBK.
Daarnaast kunnen waterschappen nadere (gebiedsgerichte) beleidsregels vaststellen ter bescherming van de
waterkwaliteit. Op grond van het BBK heeft de provincie ons gevraagd om (water)bodembeheernota’s op te
stellen voor de diepe plassen die als oppervlaktewater zijn aangemerkt.
De provincie beveelt aan om de waterkwaliteit en de inrichting van de diepe plassen beter te beschermen vanwege de specifieke ecologische kwaliteit van deze plassen. Omdat deze plassen bij diverse partijen in beheer
zijn en verschillende functies hebben, is hiervoor nog geen eenduidig beleid opgesteld. In de planperiode zullen we inventariseren wat de functie van deze plassen is, welk advies ten aanzien van beleid en beheer
gewenst is en daar vervolgens een beleids- en beheernotitie over opstellen. Hierin zal in ieder geval aandacht
worden besteed aan de inzet van deze plassen als depot voor baggerspecie, het gebruik van baggerspecie voor
de inrichting van de oevers en het beheer van deze plassen.
Subdoel bescherming van de ecologische kwaliteit van diepe plassen

Actie
8.23.a

Opstellen beleids- en beheernotitie diepe plassen

Gereed
2010
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8.2.15 Waterketen
In de afgelopen jaren hebben we de eerste stappen gezet naar samenwerking in de waterketen. Voorbeelden
daarvan zijn de oprichting van een gezamenlijk rioleringsbedrijf met Noorderzijlvest en het Waterbedrijf
Groningen (Rionoord), proeven met het hergebruik van effluent voor toepassing als industriewater, en afstemming van de gemeentelijke riolering op de capaciteit van de rwzi’s (Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem).
Vanuit de gedachte dat samenwerking in de waterketen leidt tot grotere doelmatigheid en verdergaande
kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater, gebruiken wij het gezamenlijke rioleringsbedrijf om verdere
activiteiten in de waterketen te ontplooien. Het gaat ons daarbij eerst en vooral om het behalen van deze
doelstellingen, zonder ons daarbij op voorhand uit te spreken voor een bepaald model voor het toekomstig
waterketenbeheer en de operationele uitvoering daarvan.
Subdoel winst in de waterketen zoeken

Actie
8.24.a
8.24.b

Opbouwen gezamenlijk rioleringsbedrijf
Onderzoek naar hergebruikmogelijkheden voor effluent

Gereed
2012
2012
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De burger manifesteert zich meer en meer als een kritische, mondige en goed geïnformeerde consument.
Mensen willen niet teveel betalen en houden de noodzaak van uitgaven van de overheden scherp in het oog.
Als waterschap worden we door onze klanten dan ook beoordeeld op onze dienstverlening ofwel onze meerwaarde en de manier waarop we onze publieke taken uitvoeren. Dat stelt hoge eisen aan onze bedrijfsvoering
en aan onze medewerkers. We moeten als waterschap professioneel, bedrijfsmatig en klantgericht werken.
Het waterbeheer raakt intussen meer en meer verweven met andere maatschappelijke terreinen. Dat vraagt om
afstemming en samenwerking met andere organisaties. Als publieke partij moeten we onze bijdrage leveren
aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen die vaak slechts indirect met waterbeheer van doen
hebben. De samenleving verwacht van ons kennelijk een breder perspectief, ze verwacht van ons dat we maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen.
Gelet op bovenstaande ontwikkelingen benaderen wij het thema ‘organisatie’ vanuit drie perspectieven.
Allereerst geven we aan hoe we onze rol in maatschappelijk verband zien. Vervolgens gaan we in op de dienstverlening aan onze klanten. Tenslotte komen de personele aspecten aan de orde. Bij elk onderdeel geven we
het te realiseren doel aan, gaan we kort in op belangrijke ontwikkelingen en benoemen we de voorwaarden
dan wel maatregelen die ons in de planperiode voor ogen staan om onze doelen te realiseren. Daarbij maken
we gebruik van een strategisch kader, waarin de diverse organisatiedoelstellingen zijn samengebracht om een
integrale en evenwichtige uitvoering van maatregelen mogelijk te maken. In het directieplan en in de afdelingsplannen worden de hieronder genoemde acties per jaar nader uitgewerkt.
9.1 Maatschappelijke oriëntatie
Beleidsdoel
Wij worden door onze omgeving gezien en gewaardeerd als de regionale waterautoriteit.
Ons handelen is gebaseerd op maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen.

Nederland staat voor steeds belangrijker wordende wateropgaven. Als waterschap zijn wij het best toegerust
om de taken die bij een adequaat eigentijds waterbeheer horen, uit te voeren. Wij zijn een democratisch gelegitimeerde organisatie met een democratisch gekozen bestuur. In de ogen van de samenleving beperkt ons
werk zich niet alleen tot het segment water, maar dragen we bij aan het maatschappelijk nut. Daarbij is het
van belang dat wij grensoverschrijdend kunnen denken en openstaan voor andersoortige belangen dan alleen
water.
Als waterautoriteit krijgen we alleen waardering als we blijvend bewijzen een betrouwbare partner te zijn, die
afspraken nakomt. Dit vereist in ieder geval dat we duidelijk etaleren wie we zijn en wat we doen. Als maatschappelijke onderneming willen we de kennis die we in huis hebben delen en ter beschikking stellen aan
anderen, zowel in nationaal als internationaal verband.
Onze kernprincipes (duurzaamheid, natuurlijk evenwicht, omgeving centraal en transparantie; zie hoofdstuk 2)
vormen de kern van wat wij onder maatschappelijk verantwoord ondernemen verstaan. Wij zijn als waterschap
vanuit onze verantwoordelijkheid betrokken bij de maatschappij, denken mee over maatschappelijke vraagstukken en helpen binnen bepaalde kaders mee om die op te lossen. Vanuit die context spelen we ook in op
de klimaat- en milieuproblematiek. Niet alleen vanuit het perspectief van een duurzaam watersysteem en een
duurzame waterketen, maar ook vanuit onze bedrijfsvoering.
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We zijn actief op het vlak van duurzaam inkopen, we werken aan reductiedoelstellingen op het gebied van
energieverbruik, fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. Maar we denken ook aan de mogelijkheden om waterprocessen in te zetten voor energiedoeleinden, bijvoorbeeld door (meer) gebruik te maken van de potenties
van slibvergisting in combinatie met andere beschikbare biomassa, zoals maaisel.
Wij maken als waterschap deel uit van een groter geheel. Waterbeheer is zowel een lokale aangelegenheid als
een zaak van een heel stroomgebied. Dat blijkt ook uit de diverse samenwerkingsverbanden. Het waterschap is
een netwerkorganisatie die een sterke, structurele, natuurlijke gespreks- en samenwerkingspartner wil zijn
voor andere waterschappen, andere overheden en belangengroepen. Integrale samenwerking, waarbij inrichtings- en beheermaatregelen van verschillende partijen zoveel mogelijk in combinatie met elkaar worden uitgevoerd, zijn daarbij geen doel op zichzelf, maar moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van wateropgaven en ook maatschappelijk voordeel opleveren.
Als maatschappelijke onderneming hebben we de taak in te spelen op ontwikkelingen in onze omgeving.
Ontwikkelingen die zich zowel op lokale en regionale als op (inter)nationale schaal voordoen, en raakvlakken
hebben met het waterbeheer of de waterschapsorganisatie. Wij leveren initiatieven of bijdragen (kennis,
expertise, financiën) waarmee - al dan niet samen met andere partijen - een maatschappelijke winst wordt
geboekt die verder gaat dan enkel het waterschapsbelang. Op die manier dragen we bij aan een ruimere invulling van de potenties die water voor onze woon- en leefomgeving heeft. Daarnaast vergroten we zo onze
zichtbaarheid en verwerven we meer erkenning en waardering voor ons functioneren als waterautoriteit.
Bovendien versterken we op die manier de waterbeleving en het waterbewustzijn in onze omgeving.
We geven deze oriëntatie vorm door het opstellen en implementeren van beleid op het terrein van maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen. We denken bijvoorbeeld aan een heroriëntatie op het beleid
voor internationale samenwerking, als gevolg van nieuwe maatschappelijke inzichten over onze morele verantwoordelijkheid voor de mondiale waterproblematiek. Een beleidsmatig plan van aanpak op dit gebied biedt ook
kansen om van subsidiestromen te profiteren.
Het economische belang van water neemt toe. Hoe langer hoe meer wordt onderkend dat water ook voor andere domeinen dan bijvoorbeeld de landbouw economische waarde heeft. De aanwezigheid van water wordt
belangrijker voor wonen (bijvoorbeeld Blauwestad), maar zeker ook voor recreatie en toerisme in het landelijk
gebied (bijvoorbeeld nieuwe vaarverbindingen). Ook bij tal van industriële toepassingen speelt water een
belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij het gebruik van proceswater, waarbij de beschikbaarheid van oppervlaktewater/effluent als alternatief voor grond- en drinkwater een steeds grotere rol speelt.
Het waterschap zal bij maatregelen voor het waterbeheer meer dan voorheen koppelingen leggen met economische belangen en potenties. Kennisdeling en samenwerking bij technische en bedrijfskundige innovaties op
waterhuishoudkundig terrein (bijvoorbeeld energiewinning bij het zuiveringsproces) kunnen taakinhoudelijke
en/of maatschappelijke voordelen opleveren. Dat willen wij via allianties of partnerships met onder andere het
bedrijfsleven vorm geven. Het beter benutten van de economische potenties van water en de samenwerking
met andere (overheids)organisaties en het bedrijfsleven zijn onderdeel van het beleidskader over maatschappelijk ondernemen dat in het begin van de beheerplanperiode wordt uitgewerkt.
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Actie
9.1.a
9.1.b
9.1.c
9.1.d

Opstelling en implementatie van beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord en
betrokken ondernemen
Heroriëntatie op het beleid ten aanzien van internationale samenwerking
Invulling beleid ten aanzien van subsidieverwerving
Beoordelen van onze communicatiestrategie vanuit maatschappelijke oriëntatie

Gereed
2010
2011
2010
2011

9.2 Klant
Beleidsdoel
Onze dienstverlening voldoet op transparante wijze aan de eisen en wensen van de klant, en is
gericht op het bereiken van klanttevredenheid tegen lage - en voor de klant acceptabele - kosten.

Burgers zijn tegenwoordig mondig en goed geïnformeerd, ze willen waar voor hun geld. Daarom is het belangrijk dat we ons continu verplaatsen in de klant en meerwaarde voor die klant realiseren. We moeten allereerst
weten wat de klant wil, daarnaast moeten we oog hebben voor overige maatschappelijke ontwikkelingen,
zodat we een goede afweging kunnen maken tussen individueel en collectief belang. Er moet een goed evenwicht zijn in de prijs-kwaliteitverhouding. We zullen bijvoorbeeld moeten (kunnen) uitleggen, dat een 100
procent drogevoetengarantie, onder meer vanwege de maatschappelijke kosten, niet te geven valt. Ook kunnen
wij niet altijd tegemoetkomen aan de veelheid van individuele eisen en wensen. De klant wil recreëren op het
water en wonen aan het water, maar zonder wateroverlast en risico’s. Als een product tegenvalt of schade
optreedt, volgen schadeclaims. De klant wil invloed en inspraak als zijn directe belang of zijn belastinggeld in
het geding is. Daar zullen wij ons in onze communicatie en wijze van verantwoording steeds bewust van moeten zijn.
De klant c.q. ingeland wil precies weten wat het waterschap doet. De vraag naar verantwoording over voornemens en realisatie neemt toe. Door gebruik te maken van instrumenten zoals interactieve beleidsvoorbereiding, kunnen we de betrokkenheid en het draagvlak voor maatregelen vergroten. We bieden burgers en belangengroepen de mogelijkheid om vanaf het begin van een beleidsproces mee te denken over watergerelateerde
problemen en oplossingsrichtingen voor de woon- en leefomgeving. Transparantie draagt in belangrijke mate
bij aan het beeld van een betrouwbare partner.
De klant vraagt daarnaast betere en snellere service. We stemmen onze dienstverlening af op de wensen van
de klant, door gebruik te maken van de mogelijkheden van moderne ICT-ontwikkelingen en het digitale overheidsloket (gemeenschappelijk e-loket). Daarbij verliezen we de goede balans tussen de elektronische overheid
en persoonlijke aandacht niet uit het oog. Conform de afspraken in het Regionaal Bestuursakkoord Water en
de gemeentelijke waterplannen zorgen gemeenten en waterschap samen voor een gezamenlijke voorziening
(procesafspraken) om een goede en snelle afhandeling van klachten en meldingen van burgers en bedrijven te
waarborgen. Daar kan ook het waterbedrijf bij betrokken worden.
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Actie
9.2.a

9.2.b

9.2.c

We meten via objectief onderzoek aan het eind van iedere bestuursperiode hoe
onze klanten onze dienstverlening ervaren en in hoeverre onze omgeving ons als
transparant ervaart; op basis daarvan bepalen we de nadere doelstellingen en
maatregelen voor de volgende bestuursperiode
We zorgen ervoor dat onze dienstverlening wordt afgestemd op de wensen van de klant,
met gebruikmaking van de mogelijkheden van moderne ICT- ontwikkelingen en het digitale
overheidsloket (gemeenschappelijk e-loket)
We maken afspraken met gemeenten om een goede en snelle afhandeling van
watergerelateerde klachten etc. van burgers en bedrijven te realiseren

Gereed
2013

2010

2015

9.3 Bedrijfsvoering
Beleidsdoel
We voeren onze taken uit op basis van een optimale kwaliteit/prijsverhouding. De competenties van onze
medewerkers zijn in lijn met de kerncompetenties van de organisatie.

Wij staan in onze bedrijfsvoering voor twee grote uitdagingen. In de eerste plaats willen we een optimale personele bezetting creëren, die kansen en uitdagingen aan kan. Met het oog daarop moeten we personeel ‘vinden en binden’. In de tweede plaats willen we vernieuwing en kwaliteit realiseren door een continue verbetering van de organisatie. Samenwerken en investeren in kennis en kunde, cultuur en organisatie zijn hierbij
speerpunten.
Om deze uitdagingen te realiseren, moet de bedrijfsvoering aan een aantal eisen voldoen. We moeten onder
meer tijdig over actuele informatie beschikken. Niet alleen over onze eigen bedrijfsprocessen, maar ook over
relevante ontwikkelingen in onze omgeving. We moeten goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en
die ook om kunnen zetten in praktijktoepassingen en innovaties.
Met optimale bedrijfsprocessen, minder overdrachtsmomenten en minder bewerkingen, zijn we in staat een
steeds betere prijs/kwaliteitverhouding te bereiken. Dat betekent ook dat we ten minste marktconform werken, ons daarbij meten aan nog betere organisaties en onze bedrijfsprocessen permanent verbeteren. Een goed
meerjarenbeeld van de investeringen die nog komen, is daarbij van wezenlijk belang, mede ter beheersing van
het tarief. We creëren bovendien synergie- en schaalvoordeel door samenwerking met andere partijen.
Onze medewerkers zijn de drijvende krachten achter de verbetering van de bedrijfsvoering. Het zijn professionals die vanuit hun eigen intrinsieke motivatie bijdragen aan de permanente verbetering van onze organisatie.
Ze volgen de innovaties en nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied, houden hun kennis op peil en blijven
zich ontwikkelen. Dit vraagt veel aandacht voor kennismanagement en -borging binnen de organisatie. Daarom
investeren we voortdurend in de specifieke kennis waarover we als waterschap beschikken en die ons dus ook
uniek maakt: de combinatie van gebieds-, omgevings- en vakkennis. We bewerkstelligen een inspirerende
werkomgeving, waarin betrokkenheid bij het waterschap de boventoon voert, zowel voor ons huidige personeel
als voor nieuw te werven personeel.

B E H E E R P L A N
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Wij moeten als organisatie rekening houden met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: krapte op de arbeidsmarkt, versnelde kennisveroudering, vergrijzing en de duidelijke voorkeur van werknemers voor een inspirerende werkomgeving. Daar willen we tijdig op inspelen.
Actie
9.3.a

9.3.b

9.3.c
9.3.d

Gereed
We ontwikkelen een visie op kennismanagement en maken een plan van aanpak, zodat de
2010
noodzakelijke specifieke kennis (gebieds-, omgevings- en vakkennis) toepasbaar is en
behouden blijft voor de bedrijfsvoering
We gaan verder met het ontwikkelen van organisatie- en medewerkercompetenties op het
2010
gebied van interne en externe samenwerking. Elementen als deskundigheid, professionaliteit
en betrouwbaarheid spelen een prominente rol in de ondersteuning van onze rol als waterautoriteit
We meten via objectief onderzoek de betrokkenheid/binding bij de organisatie en voeren
2012
eventueel benodigde maatregelen uit
We nemen maatregelen om de effecten van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt
2010
op te vangen

B E H E E R P L A N
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Financiële gevolgen
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In dit hoofdstuk geven we aan welke financiële gevolgen wij verwachten van alle beleid- en beheermaatregelen
die we in de planperiode willen uitvoeren. De cijfers omvatten alle financiële aspecten die onze taakuitoefening en bedrijfsvoering in deze periode met zich meebrengen, inclusief de doorwerking hiervan op de watersysteemheffing en de zuiveringheffing. De basis daarvoor is de meerjarenraming 2010 t/m 2013. Voor de jaren
2014 en 2015 heeft een extrapolatie van deze meerjarenraming plaatsgevonden.
Exploitatie (in miljoenen euro’s)
jaar

2010
2011
2012
2013
2014
2015

nettoexploitatielasten

watersysteembeheer

zuiveringsbeheer

75,7
77,2
79,1
80,8
82,8
85,0

37,8
39,3
40,4
42,3
44,4
46,7

37,9
37,9
38,7
38,5
38,4
38,3

(+
(+
(+
(+
(+
(+

0,3%)
2,0%)
2,5%)
2,1%)
2,5%)
2,7%)

(+
(+
(+
(+
(+
(+

0,8%)
4,0%)
2,8%)
4,7%)
5,0%)
5,2%)

(- 0,3%)
( 0%)
(+ 2,1%)
(- 0,5%)
(- 0,3%)
(- 0,3%)

Tarieven (in euro’s)
jaar

watersysteemheffing
ingezetenen
ongebouwd
gebouwd*

2010
54,36
49,07
2011
56,22
51,48
2012
57,66
53,33
2013
60,18
56,23
2014
63,17
59,02
2015
66,44
62,08
* (afgerond) percentage van woz-waarde

0,046%
0,049%
0,050%
0,053%
0,055%
0,058%

zuiveringsheffing

68,94
68,82
70,44
69,90
69,72
69,54

In het beheerplan zijn alleen de waterschapskosten voor de KRW- en WB21-maatregelen opgenomen, zoals die
medio 2008 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld (tabellen in bijlage 1) en die vervolgens in de meerjarenbegroting 2010 t/m 2013 zijn opgenomen. De hierboven aangegeven exploitatielasten omvatten echter het
totaal van de waterschapstaken, inclusief de bedrijfsvoering. De exploitatielasten zijn naar analogie van de
nieuwe heffingssystematiek verdeeld over watersysteem- en zuiveringsbeheer. De stijging van de lasten voor
het watersysteembeheer wordt vooral veroorzaakt door de voor KRW en WB21 vastgestelde maatregelen.
De lasten bij het zuiveringsbeheer blijven min of meer gelijk. Bij het beeld van de ontwikkeling van de belastingtarieven is voor de watersysteemheffing volstaan met het aangeven van de meest voorkomende heffingscategorieën. Verder is rekening gehouden met een (kleine en geleidelijke) afname van vervuilingseenheden en
het aantal ha’s bij ongebouwd en een stabilisatie van de woz-waarde bij gebouwd.

