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De algemene (zwarte) tekst is een coproductie van:
• Waterschap Groot Salland
• Waterschap Reest en Wieden
• Waterschap Regge en Dinkel
• Waterschap Rijn en IJssel
• Waterschap Velt en Vecht
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Opbouw waterbeheerplan
Het waterbeheerplan is opgebouwd uit drie delen;
een algemeen deel, een themadeel en een uitvoeringsdeel.
De zwarte tekst is voor alle vijf waterschappen dezelfde.
De gekleurde (blauw of rood) tekst is specifiek voor ieder
waterschap. De zwarte tekst van het waterschap Rijn en IJssel
wijkt iets af van die van de andere waterschappen; dit komt
omdat dit waterschap grotendeels in de provincie Gelderland ligt.
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V O O R W O O R D
‘Water verbindt’ is zowel de titel van het nieuwe bestuursakkoord van Regge en Dinkel als het
motto dat wij als waterschap willen uitdragen. Dit motto benadrukt de
samenwerkingsgedachte met anderen. Vaak heel concreet bij directe gesprekspartners als
gemeenten of provincie, maar ook op een abstracte manier door de bijdrage die het
waterschap levert aan leefbaarheid van de samenleving als geheel. Ons werk heeft de
afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. Water is een belangrijke factor geworden
in de ruimtelijke ordening. Raakvlakken met landbouw, natuurbeheer en stedelijke
ontwikkeling worden groter.
Samenwerking
Veranderingen zijn er ook op bestuurlijk vlak. Het bestuur bestaat sinds dit jaar uit politieke en
maatschappelijke fracties die gezamenlijk het waterschapsbeleid voor de komende vier jaar
bepalen. Dit gebeurt ondermeer door het opstellen en vastleggen van het Waterbeheerplan
2010-2015 dat u hierbij aantreft. Anders dan voorheen is dit Waterbeheerplan niet alleen een
resultaat van onze eigen inspanningen, maar in samenwerking met de waterschappen in RijnOost ontstaan.
Gebiedsprocessen
Wat zijn nu ambities van Regge en Dinkel als we naar de inhoud van dit waterbeheerplan
kijken? Wat betreft gebiedsprocessen op Twentse schaal is het de uitdaging om een
duurzame balans te vinden tussen de verschillende (kwantitatieve) gebruiksfuncties van het
grond- en oppervlaktewater. Met ingang van 2010 zal de GGOR een bijdrage leveren om de
verschillen tussen de gewenste en actuele situatie beter inzichtelijk te maken. Regge en
Dinkel hanteert hierbij als vertrekpunt wat wij noemen het ‘contextueel waterbeheer’: het
zoeken en vinden van een samenhang tussen onze doelstellingen en de waarden die de
samenleving en onze omgeving aan water toekent.
Stedelijk water
Door de overdracht van het beheer van het stedelijk water van gemeenten naar
waterschappen wordt dit onderwerp duidelijk op de kaart gezet. Deze samenwerking krijgt
ondermeer vorm door het opstellen van gezamenlijke waterplannen, het toekennen van
streefbeelden (functies) aan stedelijk water en het actief communiceren van deze functies
met burgers. Op deze manier maken we de burgers gezamenlijk bewust van waterkwaliteit,
waterrecreatie en waterbeleving.
Innovatie
Regge en Dinkel wil in de waterketen een dienstverlener met meerwaarde zijn, waarbij de
focus ligt op zowel kosten als op aandacht voor de leefomgeving. Samen met onze
gemeenten gaan we hiervoor op zoek naar optimalisatiekansen. De afspraken die in
september 2007 zijn vastgelegd in het ‘Twents Kansenboek Ketenoptimalisatie’ bieden
daarvoor een goed uitgangspunt.
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Tot slot nog even aandacht voor een actueel thema. Waterschap Regge en Dinkel is ook een
belangrijke stimulator voor de Twentse economie. De verscherping van de economische
crises - die zich waarschijnlijk ook na 2009 zal manifesteren- zorgt ervoor dat wij deze rol nog
nadrukkelijker op ons willen nemen. Door later geplande investeringen waar mogelijk naar
voren te halen proberen wij op deze manier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor
deze regio te tonen.

prof.dr. Stefan Kuks
Watergraaf
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A L G E M E E N

D E E L

I N L E I D I N G
Alle waterbeheerders in Nederland stellen nieuwe waterbeheerplannen op voor de periode
2010-2015. Deze plannen treden op 1 januari 2010 in werking.
Op grond van de nieuwe Waterwet (2009) hebben de waterbeheerplannen een looptijd van
zes jaar. Deze wet kent een beleidsvormende rol toe aan de provincies. Voor Rijn-Oost is het
provinciale beleid beschreven in omgevingsplannen (Drenthe en Overijssel) en een
waterhuishoudingsplan (provincie Gelderland). De provinciale plannen worden gelijktijdig met
de waterbeheerplannen opgesteld en ter visie gelegd.
De provinciale plannen zijn kaderstellend voor de waterbeheerplannen van de
waterschappen; deze zijn ook meer gericht op uitvoering.
In provinciale verordeningen zijn eisen gesteld aan de voorbereiding, opzet en vaststelling
van de waterbeheerplannen.

Samenhang tussen plannen

Europese commissie

Nationaal Waterplan
Ministerie V en W

Beheerplannen rijkswateren

Vier stroomgebiedsbeheerplannen: Rijn, Maas, Schelde en
Eems

Provinciaal omgevingsplan of
waterhuishoudingsplan

Waterbeheerplannen
waterschappen

Gemeentelijke plannen
(Bestemmingsplan, Waterplan,
Rioleringsplan)
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Samenwerking in Rijn-Oost
Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf
deelstroomgebieden. Het deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen
Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht. Om te
voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben deze waterschappen de afgelopen
jaren intensief samengewerkt met elkaar en met andere partners. Ook het waterbeheerplan is
een resultaat van deze samenwerking. De opzet en grote delen van dit waterbeheerplan zijn
inhoudelijk gelijk aan die van de andere waterschappen in Rijn-Oost.
De vijf waterbeheerplannen beschrijven het beleid van de vijf waterschappen in Rijn-Oost.
De hoofdthema’s zijn: het waarborgen van veiligheid, het watersysteembeheer en het
ontwikkelen van de afvalwaterketen. Ook opgenomen zijn de maatregelen voor het uitvoeren
e
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21 eeuw. De waterschappen hebben
voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen een resultaatsverplichting. De plannen omvatten
ook een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen voor de periode tot en met 2015. Wij willen de
plannen verder vormgeven en uitvoeren in dialoog en in samenwerking met alle betrokken
partijen.
De waterschappen in Rijn-Oost hebben gezamenlijk een vooronderzoek uitgevoerd of voor
het waterbeheerplan een planMER moet worden opgesteld. Uit het uitvoerige vooronderzoek
blijkt dat het niet noodzakelijk is een planMER op te stellen. Een samenvatting van de
rapportage vindt u in bijlage 2. De uitgebreide rapportages van het vooronderzoek staan op
de website van de waterschappen ( www.wrd.nl ).
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De Nederlandse waterschappen hebben in 2007 gezamenlijk een strategische visie
geformuleerd over het waterschap van de toekomst. Deze visie is vastgelegd in het document
Water Wegen. Hierin laten de waterschappen zien hoe ze omgaan met de steeds complexer
wordende wateropgaven, in een maatschappelijke omgeving die voortdurend verandert.
Onderstaande missie, visie en strategie zijn op Water Wegen gebaseerd.
Missie
De opdracht van de waterschappen in Rijn-Oost is te zorgen voor voldoende water, schoon
water en voor veilig wonen en werken (taakvelden: watersysteem, waterketen en veiligheid).
We voeren deze taken uit voor én samen met de maatschappij. Dit gebeurt vanuit een brede
kijk en tegen aanvaardbare kosten. We houden daarbij rekening met agrarische,
economische, ecologische en recreatieve belangen. Ons werk draagt ertoe bij dat iedereen
op een veilige, gezonde, prettige en duurzame manier met water kan leven.
Als waterschap willen we professioneel, betrouwbaar en deskundig werken en zo onze positie
als lokale en regionale waterautoriteit waarmaken. Met onze middelen en mogelijkheden
werken we aan een duurzame ontwikkeling van het stedelijk en landelijk gebied. Samen met
partners in binnen- en buitenland zoeken en ontwikkelen we hiervoor nieuwe en betere
methoden en technieken.
Visie
Het verder ontwikkelen van de veiligheid in het watersysteem is een belangrijke opgave voor
de waterschappen in Rijn-Oost. We houden daarbij rekening met het veranderende klimaat.
De klimaatsverandering heeft gevolgen voor de manier waarop we onze gebieden beveiligen,
het water vasthouden en beheren. We bevorderen de samenhang, de afstemming en de
doelmatigheid in de afvalwaterketen; hierdoor is een betere waterkwaliteit mogelijk tegen
lagere kosten. Samenwerking met gemeenten is een voorwaarde.
Zowel in stedelijk als in landelijk gebied geven we water steeds meer ruimte. Dat kan door de
instrumenten van de ruimtelijke ordening op een juiste manier toe te passen. We benutten
kansen om de wateropgaven te combineren met plannen en initiatieven voor landbouw,
natuur en recreatie.
Samen met onder andere Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, maatschappelijke
organisaties en burgers zoeken we naar de beste oplossingen.
Strategie
Om het gewenste waterbeleid te realiseren, willen we als waterschappen in Rijn-Oost onze
kernkwaliteiten uitbouwen. Dit gebeurt in nauwe relatie met de omgeving. De belangrijkste
elementen uit strategie zijn hieronder beschreven.
Water als basis
Water blijft in al zijn aspecten de basis van ons werk. Door de klimaatverandering wordt de
wateropgave groter en complexer; hierdoor ontstaat een grotere verwevenheid met andere
taakgebieden. Een flexibele houding is nodig om op deze ontwikkeling te anticiperen en te
reageren.
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Werken vanuit drie kerntaken
Waterschappen moeten ook in de toekomst zorgen voor veiligheid, watersysteembeheer en
beheer van de afvalwaterketen. Populair gezegd gaat het om voldoende schoon water en
veilig wonen en werken. Deze kerntaken worden zoveel mogelijk in samenhang uitgevoerd.
Ook integratie met wonen, recreatie, plattelandsontwikkeling en stadsvernieuwing is hierbij
noodzakelijk.
Verantwoordelijk voor veiligheid
Het waarborgen van veiligheid is een belangrijke kerntaak van de waterschappen. We zorgen
voor 'droge voeten', het voorkomen van overstromingen en het opvangen van calamiteiten.
Vanuit deze kerntaak werken we aan een grotere collectieve bewustwording en
verantwoordelijkheid bij andere overheden en burgers.
Verantwoordelijk voor het watersysteem
We zijn verantwoordelijk voor het grond- en oppervlaktewater in landelijk gebied. In het
stedelijk gebied zijn we ook verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. Inrichting en beheer
stemmen we af op de toegekende functies. We werken volgens een integrale aanpak en
betrekken daarbij ook recreatieve, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten.
Verantwoordelijk voor zuiveren van afvalwater
We zuiveren het afvalwater zo goed mogelijk. De functie-eisen vanuit het oppervlaktewater
zijn belangrijk, maar bij het realiseren daarvan verliezen we haalbaar en betaalbaar niet uit
het oog. Om de vuilbelasting vanuit de waterketen naar het oppervlaktewater te beperken en
om kosten te besparen, stemmen we ons beleid zo goed mogelijk af met de gemeenten.
Meesturen in ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is meer ruimte
nodig voor het waterbeheer. Ook op andere terreinen, zoals recreatie, wonen en landbouw
speelt water een centrale rol. We zijn daarom betrokken bij stadsontwikkeling, herinrichting
van het landelijk gebied en andere watergebonden projecten. Waar nodig zijn we niet alleen
partner in gebiedsprocessen, maar nemen we ook het initiatief.
Deel van een netwerkorganisatie
Waterbeheer speelt zich af op verschillende niveaus, lokaal en voor een volledig
stroomgebied. Op het gebied van planvorming en uitvoering ontwikkelen we ons tot sterke
netwerkorganisaties. Afhankelijk van het taakgebied en de doelstellingen werken we in
wisselende rollen samen met wisselende partners. Logische partners zijn gemeenten,
provincies en rijk, maar ook samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven
wordt belangrijker.
Verbonden met de maatschappij
Waterschappen staan midden in de maatschappij. De besturen worden grotendeels
rechtstreeks door de burgers gekozen. De waterschapsbesturen zijn transparant en
communicatief in hun optreden. Ze verwerven draagvlak en leggen maatschappelijke
verantwoording af. Hierdoor ontstaat een goede relatie met de kiezer en weet de kiezer
steeds beter wat het waterschap voor hem/haar kan betekenen.
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Internationaal actief
De Kaderrichtlijn Water bevordert de samenwerking tussen de waterschappen en Duitse
waterbeheerders. Voor een goed beheer van de grensoverschrijdende watergangen wordt
deze samenwerking verder uitgebreid. Ook mondiale samenwerking wordt meer en meer
vanzelfsprekend. Daarbij zoeken we naar partners van wie we kunnen leren en die we
kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.
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G E B I E D S B E S C H R I J V I N G

W A T E R S C H A P

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel omvat circa 135.000 hectare. Het valt
vrijwel samen met de grenzen van Twente, het oostelijk deel van Overijssel. Een stukje
Salland ten zuiden van Ommen, ligt eveneens in het beheergebied. Er liggen 17 gemeenten
geheel of gedeeltelijk in het beheergebied.

Aard en gebruik van het gebied
Landschap
Het Twentse landschap wordt gekenmerkt door een afwisseling van weiden, maïs- of
graanpercelen en houtwallen. Het is een divers en kleinschalig cultuurlandschap met veel,
meest kleine bos- en natuurgebieden. Twente kent aanzienlijke hoogteverschillen.
Bij Oldenzaal ligt het hoogste punt op meer dan 80 meter boven NAP. Het laagste punt ligt bij
Ommen op 5 meter boven NAP.
De bodem bestaat overwegend uit zand. In het dekzandgebied is een afwisseling te zien van
oud cultuurlandschap en heide-ontginningen. Uitgestrekte bossen en droge heiderestanten
zijn natuurlijke elementen op de dekzandruggen. Op de stuwwallen met keileem komen
bovendien nog matig voedselrijke bossen, bronbossen en voedselarme blauwgraslanden
voor. In het oostelijke stuwwalcomplex zijn ook ondiepe en slecht doorlatende klei-afzettingen
aanwezig. Alleen hier komen daarom bronnen en bronbeken voor (kwel).
Overige kwel treedt op aan de voet van de stuwwallen en in de beekdalen.
Grondwaterstromingen volgen globaal het landschapsreliëf. Aan de voet van de stuwwallen
en in het noorden van het gebied heeft zich vroeger veen gevormd; er zijn echter nog maar
enkele veengebieden (gedeeltelijk) intact gebleven.
Tussen de stuwwallen overheerst het beekdallandschap. De beekdalen kunnen plaatselijk
diep ingesneden liggen tussen de essen. Een aantal beken heeft het natuurlijke karakter van
de min of meer kronkelende houtwalbeek (ten dele) behouden. In de beekdalen komt leem
voor, dat in dunne laagjes is afgezet. Langs de beken en op andere vochtige plaatsen komen
broekbossen, vochtige heide, beekbegeleidende bosjes en beekdalgraslanden voor.
Een uitzondering op dit landschapsbeeld zijn de open, vlakke, ontgonnen veengebieden in de
omgeving van Vriezenveen en Vroomshoop.
De afgelopen decennia is de sponswerking van de bodem aanzienlijk afgenomen. Hierdoor
en door de verstedelijking is een zekere verschuiving in de aard van het gebied opgetreden,
waarbij droge milieus zijn toegenomen ten koste van natte en vochtige milieus.

12

Grondgebruik
In Twente neemt de landbouw meer dan 70 procent van het grondoppervlak in beslag.
Het betreft overwegend melkveehouderijbedrijven, vaak gecombineerd met akkerbouw.
Ook intensieve veehouderij komt vrij veel voor. In het gebied tussen Langeveen en
Vroomshoop is veel akkerbouw. De landbouw staat voor grote veranderingen door het
Europese landbouw- en milieubeleid en de oprukkende verstedelijking.
Op dit moment bestaat circa 15 procent van het gebied uit bos- en natuurterrein.
Een aanzienlijk deel hiervan (ruim 10.000 ha) is ook grondwaterbeschermingsgebied voor
drinkwaterwinning.
Ongeveer 12 procent van de oppervlakte is bebouwd. De grootste stedelijke agglomeraties
zijn Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal. Het beheergebied van het Regge en Dinkel
telt zo’n 650.000 inwoners.

Watersystemen
In het beheergebied van het waterschap zijn vier watersystemen onderscheiden,
te weten: het watersysteem van de Regge, de Linderbeek, de Dinkel en van de
Twentekanalen. Bij een watersysteem gaat het om het samenhangende stelsel van grond- en
oppervlaktewateren binnen een bepaald stroomgebied. Het oppervlaktewater dat afwatert
naar de Twentekanalen behoort van nature tot het watersysteem / stroomgebied van de
Regge. Het waterschap is verantwoordelijk voor het integrale beheer van het grond- en
oppervlaktewater in deze systemen, met uitzondering van dat in de Twentekanalen zelf, de
grondwateronttrekkingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening en koude-/warmteopslag
en het grondwater in het stedelijk gebied.
Op de bijgevoegde kaart is een overzicht gegeven van de vier watersystemen.
Watersysteem Regge
Het watersysteem Regge betreft een gebied met een oppervlakte van circa 39.000 hectare.
Het afgevoerde water stroomt via de Vecht af naar het IJsselmeer.
Bij de aanleg van de Twentekanalen werd een aantal beken hierop aangesloten.
Het Watersysteem Twentekanalen behoort dus van nature tot het Reggesysteem.
De Diepenheimse Molenbeek / Boven Regge (2.000 ha) wordt mede gevoed door de
Schipbeek en de Buurserbeek en is via een onderleider onder het Twentekanaal op de
Regge aangesloten. Het Zwolse kanaal wordt ’s zomers gebruikt voor waterdoorvoer naar
Salland. In de nabije toekomst (uiterlijk 2013) zal het watersysteem Regge via de waterloop
‘de Doorbraak’ worden uitgebreid met een belangrijk deel van het landelijk gebied tussen de
Twentse stedenband en de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum (Loolee). Het stedelijke
Weezebeek water wordt dan afgeleid naar de Linderbeek. Tevens wordt de Azelerbeek op de
Doorbraak gekoppeld, zodat het stroomgebied van de Azelerbeek/Boekelerbeek dan tot het
watersysteem Regge gaat behoren.
Watersysteem Linderbeek
Het watersysteem Linderbeek betreft een gebied van 53.000 hectare. Het afgevoerde water
gaat via het Lateraalkanaal, de Veeneleiding, de Linderbeek en de Beneden Regge naar de
Vecht en vervolgens naar het IJsselmeer
In de Linderbeek zijn de stedelijke functies richtinggevend voor de ontwikkeling. In de nabije
toekomst zal via de waterloop ‘de Wendel’ en de Veeneleiding nog meer stedelijk water
worden afgevoerd naar de Linderbeek.
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Zo ver is het echter nog niet: stedelijk water uit het stroomgebied van de Bornsebeek
(Enschede, Hengelo, Borne, circa 6.000 ha) wordt nu nog grotendeels via de Weezebeek
afgevoerd naar de Regge, terwijl het overwegend landelijke stroomgebied van de Loolee
(14.000 ha) nog grotendeels op het Lateraalkanaal afwatert. De realisering van de Wendel
en de Doorbraak zullen hier een eind aan maken. Op het Reggesysteem wordt jaarlijks circa
3
3
10 miljoen m en op het Linderbeeksysteem wordt dan circa 65 miljoen m effluent van
rioolwaterzuiverings-installaties afgevoerd. Hoge afvoeren van het stroomgebied van de
Koppelleiding en van de Boekelerbeek/Rutbeek (beide circa 4.000 hectare) wateren
grotendeels af op het Twentekanaal. Ongeveer de helft van het water van het Geestersche
Stroomkanaal (3.000 hectare) wordt via het Nieuwe Stroomkanaal direct afgevoerd naar de
Vecht.
Watersysteem Dinkel
De rivier de Dinkel met haar zijbeken herbergt als laagland-riviersysteem nog belangrijke
natuurwaarden. De Dinkel ontspringt in Duitsland, stroomt door Oost Twente en mondt uit in
de Duitse Vecht. Het totale stroomgebied omvat 60.000 hectare, waarvan circa 23.000
hectare binnen het beheergebied van Regge en Dinkel valt. Het Nederlandse deel van het
Dinkelsysteem bestaat uit de Boven Dinkel en de Beneden Dinkel. De Boven Dinkel heeft
door de hoge afvoertoppen en de vele overstromingen een zeer dynamisch karakter.
Het verdeelwerk bij Beuningen verdeelt de afvoer van de Boven Dinkel over de
Beneden Dinkel en het Omleidingskanaal (bij piekafvoeren).
Watersysteem Twentekanalen
Het watersysteem van de Twentekanalen betreft in de afvoersituatie circa 18.000 hectare.
Het afgevoerde water wordt via de IJssel naar het IJsselmeer geleid. In de huidige situatie
wateren de basisafvoer van de stroomgebieden van de Koppelleiding en van de
Boekelerbeek/Rutbeek (beide circa 4.000 ha) af op het Linderbeek-systeem. In extreme
omstandigheden wordt afgevoerd op het Twentekanaal...
In een droge periode zijn de Twentekanalen van belang voor de wateraanvoer. Via het
gemaal bij Eefde kan water uit de IJssel in de kanalen worden gepompt, waarna het
rechtstreeks of via het kanaal Almelo-de Haandrik kan worden ingelaten in een beperkt deel
van het Reggegebied (circa 10.000 ha) en via het Zwolsekanaal kan worden doorgevoerd
naar het waterschap Groot Salland.

Zuiveringstechnische werken
Rioolwaterzuivering
Het waterschap is verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater, inclusief het
transport vanaf het punt waar het afvalwater door de gemeente wordt overgedragen.
Voor het transport van rioolwater heeft Regge en Dinkel 40 rioolgemalen in beheer.
De lengte van de bijbehorende persleidingen is 96 kilometer. Jaarlijks wordt ruim 10 miljoen
3
m afvalwater verpompt.
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Binnen het beheergebied hebben drie bedrijven een eigen afvalwaterzuivering,
deze bedrijven lozen rechtstreeks op het oppervlaktewater.
In de 19 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) van Regge en Dinkel wordt circa 80 miljoen
3
m rioolwater per jaar gezuiverd. Voor een deel bestaat dit rioolwater uit huishoudelijk
afvalwater van de circa 650.000 inwoners en bedrijfsafvalwater met een vervuilingswaarde
van ongeveer 205.000 vervuilingseenheden. Het andere deel is regenwater.
De rwzi’s zijn ingericht op vergaande verwijdering van afbreekbare organische stoffen.
Ook verwijderen ze gebiedsbreed ruim 75 procent van de fosfor- en stikstofverbindingen.
Bij de zuivering van rioolwater ontstaat zuiveringsslib. De rwzi’s Enschede en Hengelo
3
hebben een centrale slibontwateringsinstallatie. Jaarlijks wordt hier circa 300.000 m
vloeibaar zuiveringsslib ontwaterd. De 50.000 ton ontwaterd zuiveringsslib die overblijft,
wordt afgevoerd en op duurzame wijze verbrand.

Overzicht watersystemen waterschap Regge en Dinkel
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1 . 4

B E L E I D S K A D E R S
Wetten, plannen en verordeningen van de Europese Commissie, het Rijk en de provincies
bepalen in belangrijke mate onze doelen, planning, instrumenten en activiteiten. Tabel 1 geeft
een overzicht van de belangrijkste beleidskaders. Onderstaande tabel laat zien welke acties
de waterschappen moeten nemen volgens de wet- en regelgeving.
Tabel 1. Overzicht gevolgen wet- en regelgeving voor de waterschappen
Beleidskader

Acties

Planning

Europese wet- en regelgeving
Kaderrichtlijn Water

Opnemen doelen en maatregelen in alle
waterlichamen in waterbeheerplan

Ontwerpplan 2008
Definitief plan 2009

Uitvoeren maatregelen

Voor 2015 resp. 2021
resp. 2027

Opstellen en uitvoering meetnet monitoring

Opstellen meetplan in
2007 en continu
monitoring

Beoordelen overstromingsrisico

Eind 2010

Opstellen overstromingsrisicokaarten, met 6jaarlijkse herziening

December 2013

Opstellen overstromingsrisicobeheerplannen
per stroomgebied, ook met 6-jaarlijkse
herziening

December 2015

Richtlijn Stedelijk
afvalwater

Doorvoeren voorschriften voor opvangen,
behandelen en lozen door waterschap en
gemeente.

Continu

Zwemwaterrichtlijn

Opstellen zwemwaterprofiel per zwemwater

Voor 2012

Uitvoeren monitoring en communicatie
resultaten

Jaarlijks

Bijdragen aan beheerplannen Natura2000gebieden

Voor 2010

Uitvoeren van of bijdragen aan maatregelen
‘sense of urgency’ gebieden

Voor 2013

Uitvoeren van of bijdrage aan maatregelen
overige gebieden

Geen termijn

Richtlijn
Overstromingsrisico’s

Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn en Natura2000-gebieden
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Landelijke wetten
Waterwet

Opstellen beleid voor grondwaterbeheer

Uitgevoerd

Vergunningverlening voor
grondwateronttrekkingen deels naar
waterschappen
Waterschapswet

Wijzigen tariefstelsel

Uitgevoerd

Wijzigen bestuursstructuur

Uitgevoerd

Wijzigen beleidsvoorbereiding- en
verantwoordingscyclus

Uitgevoerd

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Afspraken met gemeenten en provincie over
opnemen waterhuishoudkundige aspecten in
omgevingsvergunning

Continu

Wet verankering en
bekostiging van
gemeentelijke watertaken

Primair taak van gemeenten, goede
afstemming met waterschappen

Continu

Wet ruimtelijke ordening

Watertoets en waterparagraaf bij
bestemmingsplannen goed invullen

Continu

Flora- en faunawet en
Natuurbeschermingswet

Hanteren gedragscode bij beheer en
onderhoud

Continu

Wet Inrichting Landelijk
Gebied (WILG)

Maatregelen en financiering vastleggen in
bestuursovereenkomsten met provincies

Uitgevoerd

Nationaal
Bestuursakkoord Water

Uitvoeren maatregelen om wateroverlast in
watersysteem te voorkomen

Voor 2015

Bestuursakkoord
Waterketen

Met gemeenten werken aan kostenbeheersing
en afsluiten afvalwaterakkoorden

Tot 2011

Drinkwaterrichtlijn

Beschermen wateren met een
drinkwaterfunctie (Vecht)

Continu

Besluit Bodemkwaliteit

Opstellen bestuursakkoorden waterbodem
door gemeenten en waterschappen in RijnOost

Uitgevoerd

In nieuwe verordeningen op basis van de
Waterwet stellen de provincies voorschriften
vast voor het waterbeheer.

2009

Provinciale verordening
Provincies
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1 . 5

T O E S T A N D B E S C H R I J V I N G
Situatie waterschap Regge en Dinkel
Inleiding
Bij de toestandbeschrijving van een watersysteem gaat het om de mate waarin het
watersysteem voldoet aan de daarvoor vastgestelde doelen.
In hoofdstuk 2.2 wordt nader ingegaan op deze doelen. In hoofdzaak gaat het om:
1. het zo goed mogelijk ontwikkelen van een ecologisch en chemisch goed functionerend
watersysteem;
2. het zo goed mogelijk bedienen van de functies in het betreffende gebied.
De toestand van watersystemen kan worden beschreven met een groot aantal indicatoren. In
het vorige waterbeheerplan heeft Regge en Dinkel daartoe de zogenaamde rwsr (regionale
watersysteemrapportage) methodiek gehanteerd.
In dit plan wordt overgegaan op een toestandbeschrijving op hoofdlijnen aan de hand van de
Kaderrichtlijn Water systematiek.
Bijlage ‘Overzicht waterlichamen’, bevat:
• kaarten met de huidige toestand van de waterlichamen met betrekking tot macrofauna,
watervoering, morfologie, overige verontreinigende stoffen, fosfaat, stikstof, ammonium
en bereikbaarheid/ passeerbaarheid,
• een overzichtstabel met o.a. de huidige ecologische en chemische toestand van de
waterlichamen, en
• concrete weergave per waterlichaam van de huidige ecologische en chemische toestand.
ad 1. de ecologische en chemische toestand van het watersysteem
Deze toestand wordt hier voor het oppervlaktewater in hoofdzaak weergeven aan de hand
van biologische en chemische kwaliteitselementen volgens de Kaderrichtlijn Water.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de KRW waterlichamen (grotere wateren,
zie beheerplankaart) en de niet-waterlichamen (kleinere wateren).
Er is bij de toestandbeschrijving gebruik gemaakt van meetnetgegevens van de
afgelopen jaren.
De (chemische) toestand van het grondwater valt onder de verantwoordelijkheid van
de provincie.
Voor de ecologische beoordeling van elk watertype –beek, bron, ven, sloot, enzovoorts –
zijn op het type toegesneden KRW maatlatten toegepast. Er zijn in Nederland KRW
maatlatten ontwikkeld voor de biologische kwaliteitselementen: vissen, algen, macrofauna
(kleine waterdieren) en waterplanten. De maatlatten voldoen nog niet in alle gevallen.
Daarom moet ook gebruik worden gemaakt van expert judgement.
Er wordt verder kort ingegaan op de situatie ten aanzien van de aspecten die de ecologische
toestand voornamelijk bepalen. Dit zijn:
• de watervoering (mate van stroming; optreden van droogval);
• de morfologie (inrichting);
• de fysisch-chemische toestand;
• de bereikbaarheid en passeerbaarheid voor waterorganismen;
• beheer en onderhoud.
De chemische toestand betreft volgens de Kaderrichtlijn Water systematiek uitsluitend de 41
zogenaamde prioritaire stoffen.
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ad 2. de toestand ten aanzien van het bedienen van de gebiedsfuncties
Het waterschap tracht de gebiedsfuncties landbouw, natuur, wonen, werken en recreëren zo
goed mogelijk te bedienen. Daarbij geldt een onderscheid tussen: beheersituatie en extreme
situaties (wateroverlast, droogte).
Bij deze waterschapstaak ligt het accent op het realiseren van een goede kwantitatieve
waterhuishouding. Daarnaast is een qua beleving en recreatieve mogelijkheden aantrekkelijk
watersysteem van belang.

Het ecologisch en chemisch functioneren van het watersysteem
De ecologische toestand van de oppervlaktewateren
Op onderstaande kaart is de ecologische toestand van de oppervlaktewateren weergegeven
op basis van beoordeling met behulp van de macrofauna maatlat. Dit is de enige
Nederlandse maatlat, voor stromend water, die tot dusver in Europees verband voor
waterlichamen goed is bevonden.
Huidige toestand watersysteem
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Waterlichamen
De meeste waterlichamen scoren qua macrofauna ecologisch matig of ontoereikend.
Enkele scoren goed, de Ruenbergerbeek en de Middendinkel scoren voor macrofauna zelfs
zeer goed.
In de totaal beoordeling over alle soorten waterorganismen voldoen ook deze waterlichamen
echter niet helemaal aan de KRW eisen.
De belangrijkste oorzaak van het niet voldoen van de waterlichamen is de slechte
watervoering in combinatie met een onvoldoende natuurlijke inrichting.
De fysisch-chemische waterkwaliteit voldoet in de meeste waterlichamen niet aan de eisen
die volgens de KRW systematiek vanuit de ecologie worden gesteld. Het is echter op
voorhand niet duidelijk of de fysisch-chemische waterkwaliteit ook het bereiken van het
ecologisch doel (uiteindelijk in 2027) in de weg zal staan. Redenen voor deze twijfel zijn:
de fysisch-chemische waterkwaliteit is de afgelopen decennia voor veel stoffen verbeterd en
directe ecologische effecten van verontreiniging in het oppervlaktewater zijn nu moeilijk
aantoonbaar;
de fysisch-chemische waterkwaliteit zal de komende decennia onder invloed van Europees
en landelijk beleid en regionale ‘no regret’ maatregelen verder verbeteren;
(voor stikstof en fosfaat) de Milieukwaliteitseisen waarop wordt getoetst zijn voor stromende
wateren minder goed onderbouwd.
De fysisch-chemische toestand wordt nader belicht in het kader ‘waterkwaliteit’.
Slechts zo’n 10% van de waterlichamen voldoet aan de eisen die vanuit de ecologie aan de
fysisch-chemische toestand worden gesteld. Dit geringe percentage is in de eerste plaats het
gevolg van de verplichte toepassing van het principe ‘one out-all out’, dat wil zeggen dat het
waterlichaam niet voldoet zodra 1 van de stoffen binnen de betrokken categorieën stoffen de
betreffende Milieukwaliteitseisen overschrijdt. Het gaat daarbij om de volgende categorieën:
1.-3. temperatuur, chloride en zuurgraad (pH): alle waterlichamen voldoen;
4.
totaalfosfaat (voedingsstof): ongeveer de helft voldoet. Er is de afgelopen 20 jaar een
duidelijk dalende trend in de fosfaatgehalten te zien. In 13 waterlichamen, vrijwel
allemaal belast met effluent van rwzi’s, wordt de Milieukwaliteitseisen nog met een
factor 2 of meer overschreden;
5.
totaalstikstof (voedingsstof): ongeveer 40% voldoet. Ook de stikstofgehalten vertonen
de afgelopen 20 jaar een dalende trend;
6.
zuurstof (levensvoorwaarde): ongeveer 90% voldoet.
De categorieën 1 tot en met 6 worden tezamen ook wel omschreven als de ‘biologie
ondersteunende stoffen’.
7.
overige verontreinigende stoffen (meest giftige stoffen): ongeveer 45% voldoet.
Belangrijkste probleemstof is hier ammonium(inclusief ammoniak)stikstof.
Ammoniumstikstof overschrijdt de Milieukwaliteitseisen in de helft van de
waterlichamen. Daarnaast vormt in een vijftal waterlichamen het bestrijdingsmiddel
metolachloor een probleem. In een enkel waterlichaam is er een probleem met
gewasbeschermingsmiddelen, een PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstof) en
zink (na het in rekening brengen van de biologische beschikbaarheid van zink).
De bereikbaarheid en/of passeerbaarheid voor vis is, met uitzondering van het waterlichaam
Beneden Regge nog onvoldoende.
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Niet-waterlichamen (kleinere wateren)
Van de kleinere wateren scoren de meeste bovenlopen (kleine stromende wateren)
ecologisch ontoereikend. Belangrijkste oorzaken zijn ontoereikende watervoering/droogval, te
weinig stroming, een onvoldoende natuurlijke inrichting (verstuwing, kanalisatie) en intensief
onderhoud. Door de verstuwing zijn ze voor vis veelal niet bereikbaar/passeerbaar.
Van de onderzochte bronnen scoort ongeveer de helft goed. Hier worden flinke aantallen
kenmerkende en zeldzame soorten macrofauna aangetroffen. In de andere helft van de
onderzochte bronnen is dat helaas niet het geval als gevolg van verdroging, vermesting en
fysieke ingrepen (vergraving/boskap/vertrapping door vee).
De ecologische kwaliteit van de vennen (kleine stilstaande wateren) is overwegend
ontoereikend en matig. Vennen met een vrij goede kwaliteit komen met name in de EHS voor
Verdroging is het grootste knelpunt. Ongeveer de helft van de vennen bevat te veel fosfaat
en/of stikstof. Ook verzuring speelt een rol.
Er zijn maar weinig kanalen en sloten in het beheergebied. Belangrijke knelpunten zijn hier de
hoge nutrientengehalten, en de beperkte aanwezigheid van glooiende oevers, met daarnaast
in sloten ook het sterk wisselende waterpeil en het intensieve maaibeheer.
De chemische toestand van de oppervlaktewateren
Tweederde van de waterlichamen voldoet aan de Kaderrichtlijn Water Milieukwaliteitseisen
voor de prioritaire stoffen en hebben dus een ‘goede chemische toestand’. Ze zijn
weergegeven op onderstaande kaart .In de overige waterlichamen overschrijden één of
hooguit enkele stoffen deze normen. Het gaat om de volgende stoffen: HCH
(hexacyclohexaan, overschrijding in 3 waterlichamen), enkele PAKs (8x), de zware metalen
kwik en cadmium (beide 2x) en het bestrijdingsmiddel isoproturon (ook 2x). De
overschrijdingen concentreren zich op de waterlichamen met een (sterke) invloed vanuit
stedelijk gebied, maar ook enkele landelijke waterlichamen vertonen overschrijdingen.
Huidige toestand Waterlichamen
Prioritaire stoffen
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Waterbodem
Op basis van in 2007 en 2008 uitgevoerd waterbodemonderzoek geldt het volgende over de
waterbodemkwaliteit in relatie tot het Besluit Bodemkwaliteit:
Van de waterbodem voldoet 68% aan de landelijke achtergrondwaarden (AW2000) en wordt
daarom als niet verontreinigd beschouwd. Als wordt getoetst aan de normen die gelden voor
het verspreiden op aanliggende percelen, dan voldoet 75% aan deze normering. Hierin valt
ook de bovengenoemde 68%. In 23% van de gevallen kan waterbodem niet worden verspreid
op de aanliggende percelen en moet deze elders toegepast of verwerkt worden. Dit wordt
meestal veroorzaakt door een verhoogd gehalte aan organische verontreinigingen zoals PAK,
PCB's en in het verleden gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn verhoogde
gehalten zware metalen een oorzaak, zij het in mindere mate. De resterende 2% is sterk
verontreinigd (overschrijding interventiewaarde). In de meeste gevallen wordt deze
overschrijding echter veroorzaakt door natuurlijk verhoogde gehalten arseen en/of nikkel.

Het bedienen van de gebiedsfuncties
Beheersituatie waterkwantiteitsbeheer
Voor de landbouw, de natuur en het stedelijk gebied is een juiste hoeveelheid water gewenst
- niet te nat en niet te droog. Deze gebiedsfuncties worden met behulp van het peilbeheer zo
goed mogelijk bediend binnen de mogelijkheden die het huidige watersysteem biedt. Het
peilbeheer wordt daarbij steeds beter ondersteund door met name online grond- en
oppervlaktewatermetingen en het voorspellingsmodel BOS (BeleidsOndersteunend
Systeem).
Het blijkt lang niet altijd mogelijk om de verschillende gebruiksfuncties tegelijk optimaal te
bedienen. Om de verdroging van natuur tegen te gaan, is het gewenst om in het voorjaar
water vast te houden. Dit botst met de wens van de landbouw om dan het land te kunnen
bewerken. Er wordt geprobeerd hierin een nog zo goed mogelijke balans te vinden, waarbij
rekening wordt gehouden met de uitgangssituatie en de weersontwikkeling.
Extreme situaties waterkwantiteitsbeheer
Met betrekking tot de kerntaak ‘bieden van veiligheid’ zijn het watersysteem en de
waterkeringen in hoofdlijn op orde. Dit geldt op de meeste plaatsen ook voor de bescherming
tegen wateroverlast. Dit is echter in het verleden gerealiseerd op een wijze die nu als niet
duurzaam wordt beschouwd, namelijk door het water zo snel mogelijk af te voeren via
verhard oppervlak, intensieve gebiedsdrainage en grote, diepe, intensief onderhouden
waterlopen.
Dit heeft er aan bijgedragen dat nu op veel plaatsen sprake is van (sterke) verdroging van
natuurgebieden en op een aantal plaatsen ook van landbouwgebieden. In een deel van het
gebied wordt droogteschade voor de landbouw voorkomen of beperkt door inlaat van
gebiedsvreemd water.
De klimaatverandering, met in het winterhalfjaar meer neerslag en ’s zomers meer
kortdurende hevige neerslaggebeurtenissen en langdurig droge perioden, zal de goede
toestand ten aanzien van hoogwaterbescherming onder druk zetten en de toestand ten
aanzien van verdroging verder doen verslechteren, temeer daar de kans bestaat dat er in de
toekomst mogelijk minder of zelfs in het geheel geen water meer zal kunnen worden
ingelaten.
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Beleving en recreatieve mogelijkheden
Beleving en recreatieve mogelijkheden hebben de afgelopen jaren steeds meer aandacht
gekregen. De onderhoudspaden van de meeste waterlopen zijn nu vrij toegankelijk, het
waterschap werkt constructief mee aan de verbetering van de recreatieve mogelijkheden,
bijvoorbeeld bij de invulling van het Twentse wandelnetwerk en het herstellen van
watergerelateerde cultuurhistorie. Belangrijk is ook dat de meer duurzame inrichting van
waterlopen, die de afgelopen jaren plaatsvindt, ook een positievere beleving van het water
oplevert.
Zwemwateren
De zwemwaterkwaliteit van de aangewezen zwemwateren voldoet aan de wettelijke
bacteriologische eisen. Soms wordt zwemmersjeuk en/of blauwalg geconstateerd.
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T H E M A D E E L

V E I L I G H E I D
2.1.1 Veilige waterkeringen
Soorten waterkeringen
Het gebied Rijn-Oost wordt door rivierdijken (primaire waterkeringen) beschermd tegen
overstromingen vanuit de Rijn, de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water, het Zwarte Meer en het
IJsselmeer. Deze primaire waterkeringen zijn opgedeeld in dijkringgebieden, waarvan de
grenzen zijn vastgelegd in de Waterwet. Regionale keringen en overige keringen beschermen
het gebied tegen overstromingen uit kleinere watergangen. Ook zorgen de regionale keringen
voor het beperken van overstromingen bij dijkdoorbraken.
Het rijk beslist welke keringen aangemerkt worden als primaire kering en aan welke criteria
deze moeten voldoen. De provincie beslist wat regionale keringen zijn en legt hiervoor de
criteria vast. Het waterschap doet dit voor de overige keringen. Voor alle soorten keringen
gelden specifieke veiligheidsnormen. De waterschappen treden voor alle waterkeringen op
als beheerder. Een uitzondering zijn de keringen langs de provinciale Drentse en een deel
van de Overijsselse scheepvaartkanalen.
Aantal kilometers waterkering Rijn-Oost
primaire keringen

regionale keringen

overige keringen

Waterschap Reest en Wieden

34

19 (excl. Drenthe)

375

Waterschap Velt en Vecht

-

174

126

Waterschap Groot Salland

200

115

200

Waterschap Regge en Dinkel

-

61

86

Waterschap Rijn en IJssel

140

41

-

Ontwikkelingen
Als beheerders van de waterkeringen doen de waterschappen in Rijn-Oost volop mee aan
discussies en projecten op het gebied van waterveiligheid. Op het advies van de commissie
Vellinga is een gezamenlijke, positieve reactie gegeven. Deze commissie stelt voor dat de
waterschappen op termijn de financiering van de primaire keringen van het rijk overnemen.
De waterschappen hebben ook een eigen inbreng in de discussie over het advies van de
commissie Veerman. Deze commissie onderzoekt het effect van de klimaatsverandering op
de veiligheid van Nederland en geeft aan welke aanpassingen nodig zijn aan de primaire
keringen langs de kust en de grote rivieren.
Doelstelling
Onze doelstelling voor de waterkeringen is: het realiseren en handhaven van het wettelijk
vereiste veiligheidsniveau.
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Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij het werken aan de waterkeringen de volgende
uitgangspunten en aanpak:
Het handhaven en realiseren van het vereiste veiligheidsniveau vraagt in de komende jaren
grote financiële investeringen. De waterschappen positioneren zich duidelijker in de discussie
over de lastenverdeling tussen rijk, provincie en waterschappen.
Er is een andere manier van denken noodzakelijk. Het huidige denken in
overstromingskansen moet veranderen in denken in overstromingsrisico's. De te beschermen
waarden achter de dijken worden meegewogen bij toekomstige besluiten over
dijkverbeteringen. Deze nieuwe denkwijze is al zichtbaar in de projecten 'Veiligheid Nederland
in Kaart' (VNK) en de Europese Richtlijn overstromingsrisico's. De waterschappen in RijnOost willen in de planperiode optreden als mede-ontwikkelaar en toepasser van de nieuwe
veiligheidsbenadering.
De functie van regionale waterkeringen in het veiligheidsvraagstuk moet gegarandeerd zijn.
De waterschappen gaan samen met de provincies in de planperiode onderzoeken hoe de
normering van de regionale waterkeringen kan worden geoptimaliseerd en gezorgd kan
worden voor een goede afstemming met de methode voor de primaire keringen.
De waterschappen gaan de burgers goed informeren over de risico’s van wateroverlast die
samenhangen met het dijkbeheer.
Advies Deltacommissie
De regering heeft in 2008 de Deltacommissie (Commissie Veerman) gevraagd advies
uit te brengen over hoe Nederland beschermd kan worden tegen de gevolgen van
klimaatverandering. De opdracht was breder te kijken dan naar (water)veiligheid
alleen. De belangrijkste conclusie uit het advies is dat de zeespiegelstijging mogelijk
groter wordt dan verwacht. De commissie meent dat het verstandig is rekening te
houden met mogelijke bovengrenzen, opdat besluiten en maatregelen voor lange tijd
houdbaar zijn. De veiligheidsopgave is urgent en de huidige normering te laag.
De Deltacommissie heeft een deltaprogramma ontworpen. Hierin wordt geschetst
welke ingrepen op de lange termijn noodzakelijk zijn.
De Deltacommissie stelt verder dat klimaatverandering en zeespiegelstijging een feit
zijn en dat Nederland vanaf vandaag aan de slag moet met het verbeteren van de
waterveiligheid. Dit betekent bescherming tegen overstromingen, veiligstellen van
zoetwatervoorziening en behoud van estuaria. Ook moet het veiligheidsniveau achter
de dijken minimaal met een factor 10 worden verhoogd.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Inleiding
In het beheergebied van Regge en Dinkel ligt 214 km waterkering. De functie hiervan is de
veiligheid en bescherming tegen wateroverlast te garanderen. Waterschap Regge en Dinkel
beheert 147 km waterkering. Het gaat om een grote verscheidenheid aan waterkeringen: van
regionale waterkering langs de Vecht, tot kleinere waterkeringen langs retentiegebieden en
langs bebouwing in beekdalen. Rijkswaterstaat en de provincie beheren 67 km
waterkeringen langs vaarwegen en havens.
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Veiligheidsnormering en veiligheidstoets
De veiligheid van waterkeringen wordt bepaald door de kruinhoogte en de stabiliteit van het
dijklichaam. De kruinhoogtemarge is afhankelijk van de risico’s vastgesteld tussen 0,10 en
0,50 m. De stabiliteit wordt bepaald door grondmechanische eigenschappen en de
erosiebestendigheid van het dijklichaam.
Bij Regge en Dinkel zijn de normen voor wateroverlast het uitgangspunt. Alleen voor de
waterkering langs de Vecht (regionale waterkering) is vanwege de grotere risico’s de norm
vastgesteld op 1/200 per jaar .
Beheer en onderhoud
Om de bestaande en nieuwe waterkeringen en bijbehorende werken in stand te houden
worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
De jaarlijkse schouw van de waterkeringen.
Een 5-jaarlijkse inspectie met veiligheidstoets en waar nodig landmeetkundige opnames
(2014).
Het opnemen van de waterkeringen in het calamiteitenzorg-systeem. Dit systeem is het
sluitstuk bij het garanderen van veiligheid en het voorkomen van wateroverlast. Met name
waterkeringen met (nog tijdelijke) tekortkomingen krijgen hierbij aandacht.
Investeringen
De plannen voor de waterkeringen Ommen-Zuid, langs de Vecht en de Beneden-Regge
worden in de planperiode uitgevoerd.
De waterkeringen in het dal van de Beneden-Regge en de Beneden-Dinkel worden
gekoppeld aan herstelprojecten voor de Regge en de Dinkel. Deze waterkeringen zullen
gedeeltelijk vervallen door uitvoering van plannen in het kader van het herstel van
natuurwaarden (dynamische rivier) en ruimte voor de rivier.
Prestatie-indicatoren waterkeringen
Prestatie-indicator

Km's regionale waterkering dat voldoet aan de
normen voor wat betreft hoogte en kwaliteit

Eenheid

Aantal
totaal

aantal

61

Reeds
gerealiseerd
51

Realisatie
in periode
2010-2015
10

2.1.2 Calamiteitenzorg
Huidige situatie
Na de landelijke hoogwatercalamiteiten in de jaren negentig is de aandacht voor het
voorkomen en bestrijden van calamiteiten bij alle waterschappen sterk toegenomen. Extreme
situaties zijn bijvoorbeeld hoogwater met kans op dijkdoorbraken, ernstige wateroverlast,
grote droogte, vervuiling van oppervlaktewater en verstoring van zuiveringsinstallaties.
Bij de waterschappen in Rijn-Oost is de calamiteitenzorg vastgelegd in een
calamiteitenzorgsysteem. Dit systeem beschrijft hoe de waterschappen zich voorbereiden op
incidenten en calamiteiten en hoe het waterschap in dat soort situaties moet handelen. Het
calamiteitenzorgsysteem bestaat uit verschillende bestrijdingsplannen. Daarnaast bevat het
onder andere een plan voor opleiding en training, een oefenbeleidsplan, een
netwerkoverzicht en een beschrijving van het noodmaterieel.
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Alle waterschappen in Rijn-Oost hebben hun calamiteitenorganisatie de afgelopen jaren sterk
geprofessionaliseerd. Op het gebied van calamiteitenzorg wordt onderling informatie en
ervaring uitgewisseld. Daarnaast maken de meeste waterschappen deel uit van
Veiligheidsregio’s (regionale organisaties voor crisisbeheersing). Andere waterschappen
hebben plannen voor deelname aan veiligheidsregio’s. In de veiligheidsregio’s wordt
samengewerkt aan het voorkomen en bestrijden van alle mogelijke calamiteiten in de regio.
Doelstelling
Onze doelstelling voor calamiteitenzorg is: een organisatie die optimaal is voorbereid op
calamiteiten.
De waterschappen in Rijn-Oost doen daarom regelmatig mee aan lokale, regionale en
landelijke oefeningen. Daarnaast blijft er aandacht voor het verbeteren van de interne
calamiteitenzorg.
Een belangrijk punt is het werken aan meer risicobewustzijn bij instellingen en burgers.
Daarbij wordt een beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
Wij gaan de communicatie op dit punt uitbreiden, samen met de gemeenten.
De waterschappen willen bestuurlijk, ambtelijk en bestrijdingstechnisch een herkenbare rol bij
de rampenbestrijding. Veel calamiteiten leveren grote gevolgrisico’s op voor het
oppervlaktewater. Daarnaast heeft het waterschap als waterbeheerder een prominente rol bij
de bestrijding van hoogwater.
Uitleg Veiligheidsregio
In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten, politie, gemeenten en
waterschappen samen aan de hulpverlening aan burgers bij een ramp of een crisis. Dit
gebeurt o.a. door het instellen van een gezamenlijke meldkamer en door het afstemmen van
rampen/calamiteitenplannen.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Het proces relatiemanagement zorgt voor het in stand houden van het
calamiteitenzorgsysteem, het initiëren van opleiding en training in crisisbeheersing, het
organiseren van de jaarlijkse calamiteitenoefeningen en de begeleiding van het relatiebeheer
voor calamiteitenmanagement.
Het calamiteitenzorgsysteem bestaat uit vier calamiteitenbestrijdingsplannen:
• wateroverlast en droogte/keringen;
• oppervlaktewaterverontreiniging;
• storing van zuiveringstechnische werken;
• crisiscommunicatieplan.

27

Samenwerking
Regge en Dinkel werkt nauw samen met de inliggende gemeenten, de veiligheidsregio
Twente (brandweer, politie, Geneeskundige hulpverlening), de provincie Overijssel, RWS,
defensie en de buurwaterschappen (Rijn-Oost). De samenwerking is gericht op
multidisciplinair oefenen, delen van kennis en informatie, elkaar kennen en gekend worden.
Immers: "crisismanagement is netwerkmanagement".
Planvorming
Regge en Dinkel heeft een calamiteitenplan 2007-2011. Dit plan bevat alle organisatorische
en operationele informatie om bij een calamiteit op de juiste manier te handelen. Het
waterschap heeft de risico's in haar omgeving duidelijk in beeld. In 2010 wordt het plan
herzien.
Plannen en maatregelen
In de periode 2010-2015 worden de volgende plannen en maatregelen uitgevoerd:
Optimaliseren van de externe samenwerking door deelname aan regionale en
bovenregionale oefeningen.
Opleiding en training, intern en in samenwerkingsverband (regio en/of waterschappen
Rijn-Oost).
Grensoverschrijdende samenwerking in watergerelateerde crisissituaties
(blijven) organiseren en het uitvoeren van mono- en multidisciplinaire oefeningen.
Actualiseren van het calamiteitenplan, het crisiscommunicatieplan en de
calamiteitenbestrijdingsplannen.
Prestatie-indicatoren calamiteitenzorg
Prestatie-indicator

Eenheid

Actualisatie van calamiteitenbestrijdingsplannen

aantal
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Aantal
totaal

Reeds
gerealiseerd

Realisatie
in periode
2010-2015

4

4

jaarlijks

2 . 2

W A T E R S Y S T E M E N
Het watersysteem in Rijn-Oost is zeer gevarieerd. De samenhang tussen grondwater en
oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door hoogteliggingen, de bodemstructuur en het
grondgebruik.
Bij het beheer van het watersysteem wordt uitgegaan van de gestelde doelen voor
waterkwantiteit, waterkwaliteit en grondwater. Hierbij wordt rekening gehouden met de
functies die door de provincies aan de wateren zijn toegekend. Ook nevenfuncties, zoals
recreatief medegebruik en cultuurhistorie worden daarbij zo goed mogelijk bediend.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Het watersysteembeheer kent twee hoofdopgaven:
• Het zo goed mogelijk ontwikkelen van de waterfunctie: een ecologisch en chemisch goed
functionerend watersysteem.
• Het zo goed mogelijk bedienen van de functies in het betreffende gebied.
Om aan deze doelen structureel te kunnen voldoen, moet het watersysteem robuust en
veerkrachtig worden gemaakt. Dit betekent vooral dat er voldoende ruimte beschikbaar moet
zijn voor het oppervlaktewater en dat de natuurlijke veerkracht van het grond- en
oppervlaktewatersysteem zo veel mogelijk moet worden hersteld. Daarnaast is er vanuit de
ecologie van het oppervlaktewater verbetering nodig op de aspecten watervoering,
morfologie, fysisch-chemische toestand, bereikbaarheid en passeerbaarheid voor
waterorganismen en beheer en onderhoud.
De effectiviteit van hiermee samenhangende maatregelen neemt aanzienlijk toe als deze
meer geïntegreerd en voor een volledig deelstroomgebied worden uitgevoerd. De
maatregelen beperken zich niet tot de waterlopen, er wordt ook in het gebied zelf ingegrepen.
Om ervaring op te doen met deze integrale, gebiedsbrede aanpak worden pilotprojecten
uitgevoerd in onder andere het stroomgebied van de Deurningerbeek en in bovenlopen van
andere beken.
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2.2.1 Functies in het waterbeheer
De provincies hebben op een functiekaart aangegeven welke functie leidend is voor de
inrichting en het beheer van het watersysteem in een gebied. Hierbij kan sprake zijn van een
dubbelfunctie. Landbouwgebied bijvoorbeeld kan ook waterbergingsgebied zijn. Voor elke
functie zijn beschermingsvoorwaarden vastgesteld in de provinciale plannen.
De waterschappen hanteren de ruimtelijke functies en waterfuncties als kader voor
het waterbeheer en werken deze verder uit voor het beheer en het onderhoud.
De functiekaart is een beschermings- en ontwikkelingskaart. De waterschappen en provincies
zien erop toe dat de inrichting en het beheer volgens de voorwaarden plaatsvinden.
Voor zover die nog niet gerealiseerd zijn, geeft de functiekaart een streefbeeld weer.
Voor het beheer geldt in die gevallen het stand-still-beginsel, de huidige situatie mag niet
verslechteren.
De provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe hanteren verschillende termen voor hun
functies (zie onderstaande tabel ). De basisfuncties voor gebieden zijn wel grotendeels
dezelfde: landbouw, natuur, stedelijk gebied en combinaties daarvan. Voor watergangen zijn
bijzondere functies opgenomen, zoals zwemwateren en ecologische verbindingszones.
Tabel: Vergelijking provinciale functies kwantitatief waterbeheer
Aanduiding waterbeheer

Overijssel

Gelderland

Drenthe

1

Natuurgerichte
waterhuishouding

Aaneengesloten
structuur van
natuurgebieden

HEN en SED
functie
natte
landnatuur

POP-zones IV, V
en VI

2

Landbouwgerichte
waterhuishouding met
ontwatering gericht op
grasland

Gebieden met
aanduiding Beekdalen,
laagte of
veenweidegebied.

functie
landbouw

POP-zones I, II en
III met aanduiding
beekdal

3

Overige landbouwgerichte
waterhuishouding

Buitengebied, accent
productie

functie
landbouw

Overige POPzones I, II en III

4

Waterbeheer afstemmen op
grondgebruik (gemengd
gebied).

Buitengebied, accent op
veelzijdige
gebruiksruimte.
Ontwikkelingsopgave
naar een meer natuurlijk
en veerkrachtig
watersysteem

basisniveau

(Bron: provinciale ruimtelijke plannen)
De functiekaart van de provincie Overijssel is vertaald in een eigen Beheerplankaart (kaart 1)
De provincies, waterschappen en gemeenten maken afspraken over de ruimtelijke
bescherming en het beheer van gebieden op de grens van landbouw en natuur.
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Betrokkenheid van het waterschappen binnen de ruimtelijke ordening
De waterschappen willen in een vroegtijdige fase op een pro-actieve wijze betrokken zijn bij
de ruimtelijke ontwikkelingen om de waterbelangen binnen de verschillende planvormen te
waarborgen. Het gaat daarbij om de binnen de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro)
genoemde planvormen en vooral de gemeentelijke en provinciale structuurvisies en
bestemmingsplannen. Maar ook andere plannen en initiatieven als gebiedsvisies, LOP’s,
natuurgebiedvisies, etc.
In de Wro is de watertoets opgenomen voor bestemmingsplannen en projectbesluiten. De
watertoets is het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het
waterschap heeft in 2009 een geoportal beschikbaar. Via dit geoportal wordt de watertoets op
een digitale wijze doorlopen.
Binnen de Wro leggen de gemeenten en de provincies hun toekomstig ruimtelijk beleid vast in
provinciale en gemeentelijke structuurvisies. Voor structuurvisies is de watertoets niet
juridisch verplicht. Gezien het belang van de structuurvisies over onder andere het maken
van locatiekeuzen, willen de waterschappen ook in een vroegtijdige fase betrokken zijn bij het
opstellen van deze structuurvisies.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Omgevingsvisie en functies
De omgevingsvisie van de provincie Overijssel vormt het kader voor het te voeren
waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer van Regge en Dinkel.
Daarbij zijn in het bijzonder van belang:
1. gebiedsperspectieven: de door de provincie geformuleerde
ontwikkelingsperspectieven als middel om de provinciale ruimtelijke beleidsambities
en kwaliteitsambities te realiseren;
2. gebruiksfuncties.
ad 1. gebiedsperspectieven (zie kaart 1 beheerplankaart).
De voor het waterbeheer meest relevante provinciale ontwikkelingsperspectieven zijn:
a. realisatie groene en blauwe hoofdstructuur, kortweg EHS (Ecologische Hoofdstructuur).
Hier is de inzet om de EHS (bestaande en nieuwe natuur, inclusief de ecologische
verbindingszones) en de gebieden waar water de bepalende functie is (het watersysteem van
brongebieden tot hoofdsysteem) te combineren tot een robuust raamwerk met
landschappelijke kwaliteit. De natuurfunctie is hier leidend voor het waterbeheer;
b. buitengebied accent productie. Dit zijn gebieden, waarin de landbouwfunctie leidend is voor
het waterbeheer;
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c. buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte, kortweg mixlandschap. Mixlandschappen
met landbouw, natuur, water en wonen als goede buren. Het waterbeheer wordt hier
afgestemd op het aanwezige grondgebruik. Er geldt een ontwikkelingsopgave naar een meer
natuurlijk en veerkrachtig watersysteem, waarbij de provincie een belangrijke rol ziet voor
geselecteerde zogenaamde kleine wateren (zie verder onder de gebruiksfuncties).
d. ontwikkelingsperspectieven voor de bebouwde gebieden (steden, dorpen en kernen,
hoofdinfrastructuur) onderscheiden. Hier ondersteunt het waterbeheer de gebruiksfuncties
(wonen, werken, recreëren). Bescherming tegen overstroming en het voorkomen van
wateroverlast is hier relatief belangrijk.
De ontwikkelingsperspectieven verschillen met betrekking tot water met name van elkaar ten
aanzien van de water ambities. Daarbij is de inzet om vanuit de ecologie bezien overal in het
oppervlaktewater minimaal een basiskwaliteit te realiseren en te handhaven.
ad 2. gebruiksfuncties
De provincie onderscheidt voor het oppervlaktewater de volgende gebruiksfuncties, die voor
het beheergebied van Regge en Dinkel van belang zijn:
a. waterkwaliteit en ecologie
Het gaat hierbij met name om het functioneren van de oppervlaktewateren voor de er in
thuishorende planten en dieren (de waterfunctie). Hierin is de Kaderrichtlijn Water leidend.
Voor de waterlichamen (grotere wateren) heeft de provincie de status en het ecologische doel
(GEP) vastgelegd.
De provincie onderkent dat kleine waterelementen als bovenlopen, vennen en bronnen
vanwege de werking van het hele watersysteem van wezenlijk belang zijn voor het bereiken
van de gewenste condities in de grotere benedenstroomse wateren/waterlichamen,
bijvoorbeeld als paaigebied voor beekspecifieke vissoorten.
De provincie kent aan twee categorieën van de overige wateren beleidsmatig een bijzondere
betekenis toe:
• de kleine wateren binnen de EHS en ecologische verbindingszones, voor zover
aangegeven op de kaart Ontwikkelingsperspectieven Omgevingsvisie en andere kleine
wateren binnen de EHS en ecologische verbindingszones voor zover ze (in potentie) een
hoge ecologische waarde hebben;
• de kleine wateren in het gebied “buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte”, voor
zover aangegeven op de kaart Ontwikkelingsperspectieven Omgevingsvisie. In dit gebied
wordt ingezet op een ontwikkeling naar een compleet en meer natuurlijk watersysteem.
Het algemene doel is een zo hoog mogelijke ecologische kwaliteit te ontwikkelen en te
behouden. De wateren staan niet op zichzelf, maar hebben een vitale functie binnen
leefgebieden van provinciale doelsoorten. Dat betekent dat de provincie graag wil dat breder
wordt gekeken. Daarbij wordt onder andere gedacht aan een passende beekdalbrede
inrichting, bijvoorbeeld elzenbroekbos of dotterbloemhooiland.
De provincie vraagt aan de waterbeheerder de kleine wateren te inventariseren, te
beoordelen, maatregelen en ecologische doelen te formuleren. Zie hiervoor het onderdeel
‘niet-waterlichamen’ in hoofdstuk 2.2.2.
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b. waterafvoer en veiligheid
Hierbij gaat het bij Regge en Dinkel met name om het functioneren van de regionale keringen
en de zogenaamde essentiële waterlopen. Essentiële waterlopen zijn grotere waterlopen (met
een afwaterend gebied, groter dan 5000 hectare), die een zwaarwegend belang hebben voor
de afvoer en berging van water.
c. wateraanvoer
Via waterlopen met een wateraanvoer functie (kaart 8) kan in droge tijden water van buiten
het beheergebied worden aangevoerd om de uitdroging van de aanliggende gronden tegen te
gaan.
d.waterberging
Hierbij gaat het om:
- primaire watergebieden (zie kaart 1 beheerplankaart). Dit zijn door de provincie als zodanig
bestemde laaggelegen gebieden die bij hevige neerslag onderlopen. Ze hebben een functie
voor een natuurlijke wijze van waterberging. Het in stand houden van deze functie voor
waterberging is kaderstellend voor verdere ontwikkeling.
e.zwemwater
De functie geldt voor:
- door de provincie als zwemwater aangewezen oppervlaktewateren;
- door de provincie bij gebleken geschiktheid nog als zwemwater aan te wijzen
oppervlaktewateren op niet openbaar terrein.
Beide categorieën staan aangegeven op de beheerplankaart.
f. drinkwater
In relatie tot oppervlaktewater wordt deze functie alleen toegekend aan de innamezone van
een oevergrondwaterwinning. Voor Regge en Dinkel is relevant, dat water, afkomstig uit het
beheergebied, in significante mate bijdraagt aan de aanvoer vanuit de Vecht naar de
oevergrondwaterwinning Vechterweerd.
g. gebiedsgebonden functies
Hierbij gaat het erom dat het waterbeheer de gewenste watercondities in een gebied
realiseert. Hierbij zijn de bovengenoemde gebiedsperspectieven leidend. Concreet gaat het
hier om de realisatie van gewenste grondwaterstandsverlopen via de inrichting en het
peilbeheer van de oppervlaktewateren (waterkwantiteitsbeheer), maar ook om realisatie van
natuur- en landschapsdoelen en gebruiksdoelen (landbouw, stedelijk gebied, beleving en
recreatie, cultuurhistorie).
Een oppervlaktewater kan meerdere functies tegelijk vervullen (stapeling van functies).
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2.2.2 Waterkwaliteit
Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is dat de wateren in de Europese Unie
een goede ecologische en chemische kwaliteit hebben. Om dat te bereiken zijn maatregelen
nodig. De afgelopen jaren hebben waterbeheerders in de Europese Unie gewerkt aan het
opstellen van specifieke doelen per waterlichaam, het vaststellen van maatregelen en het
berekenen van de kosten daarvan. Ook de waterschappen in Rijn-Oost hebben dit gedaan,
zowel gezamenlijk als individueel. De gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat OostNederland waren hierbij intensief betrokken. Het voorgenomen beleid is in 2008 beschreven
in de Regionota Rijn-Oost ( zie literatuurlijst ) en in rapportages van de verschillende
waterschappen. De werkwijze om de KRW in te voeren, wordt hierna samengevat. Ook de
doelen en maatregelen per waterlichaam worden kort getypeerd.
Doelstelling
Onze doelstelling voor de waterkwaliteit conform de KRW is: de waterlichamen voldoen in
2015 aan de gewenste chemische toestand en de gewenste ecologische kwaliteit door het
uitvoeren van maatregelen. Uitstel is eventueel mogelijk tot 2021 of 2027. Daarnaast wordt
voorkomen dat de kwaliteit verslechtert (achteruitgang toestandsklasse).
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hebben bij de invoering van de KRW onderstaande
uitgangspunten en aanpak gehanteerd:
Type en status van waterlichamen
In Rijn-Oost zijn 128 oppervlaktewaterlichamen en 2 grondwaterlichamen benoemd.
De oppervlaktewaterlichamen zijn verdeeld in verschillende typen. De watertypen zijn
toebedeeld op basis van Definitiestudie KRW Deel I Typologie Nederlandse
oppervlaktewateren. (Alterra, 2003) Deze typetoekenning is gebaseerd op kenmerkende en
voor organismen relevante eigenschappen, zoals stroming, diepte, breedte en inrichting.
Alle oppervlaktewaterlichamen hebben een status die informatie geeft over het ontstaan of de
ontwikkelingsmogelijkheden. De sloten, kanalen en meren hebben de status ‘kunstmatig’; alle
beken en rivieren hebben de status ‘sterk veranderd’. Van oorsprong zijn dit natuurlijke
wateren, maar ze zijn ingrijpend aangepast aan functies als landbouw, wonen en werken en
scheepvaart. Inrichtingsmaatregelen om de natuurlijke toestand te herstellen, zouden
significante schade aanrichten aan deze functies. Het is daarom niet mogelijk de doelstelling
van ‘natuurlijke wateren’ te realiseren voor de beken en rivieren in het gebied Rijn-Oost.
De Goede Ecologische Toestand (GET) is niet meer realistisch.
De provincies leggen de typen, status en ecologische doelen van de
oppervlaktewaterlichamen formeel vast in hun plannen en verordeningen; de waterschappen
nemen deze over in de waterbeheerplannen.
Kleine wateren
Bij het opstellen en uitvoeren van maatregelen voor een waterlichaam gaan we uit van een
stroomgebiedsbenadering. Dit betekent dat niet alleen de waterlichamen maar ook andere
oppervlaktewateren in het stroomgebied in de aanpak worden betrokken. Dit kunnen
bijvoorbeeld bovenlopen, sloten of petgaten zijn. De maatregelen worden beoordeeld op hun
effect voor het benedenstrooms gelegen waterlichaam.
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Bij de programmering van de uitvoering wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij
voorgenomen gebiedsprojecten (GGOR, landinrichting, realisatie EHS e.d). De ecologische
kwaliteit en potentie van kleine wateren is zeer divers. In samenwerking met de provincies
zullen we in de planperiode de ecologische doelen voor de kleine wateren verder
gebiedsspecifiek maken.
Milieukwaliteitseisen voor (chemische) stoffen
De uitgangspunten van de waterschappen in Rijn-Oost voor de normering van stoffen staan
in onderstaande tabel.
De KRW onderscheidt drie groepen stoffen. De Goede Chemische Toestand (GCT) is bereikt
als de waterkwaliteit voldoet aan de Milieukwaliteitseisen voor ‘prioritaire stoffen’. Voor het
behalen van het Goede Ecologisch Potentieel (GEP) zijn (naast biologische waarden) de
‘overige verontreinigende stoffen’ en de ‘biologie ondersteunende stoffen’, waaronder
nutriënten, van belang. De Milieukwaliteitseisen voor de ‘prioritaire stoffen’ en de ‘overige
verontreinigende stoffen’ zijn opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water
(2009). De Milieukwaliteitseisen voor ‘biologie ondersteunende stoffen’ zijn opgenomen in het
rapport “Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen” (STOWA; 2008).
Het waterschap hanteert de Milieukwaliteitseisen voor deze drie groepen stoffen vooralsnog
ook voor de oppervlaktewateren die geen waterlichaam zijn. Hiermee heeft al het
oppervlaktewater beleidsmatig bescherming.
Voor een overzicht van geldende Milieukwaliteitseisen voor groepen stoffen, de grondslag
hiervan en het type verplichting, zie bijlage 5.
Groepen
Stoffen

Groep
oppervlaktewateren

Milieukwaliteitseisen

Status verplichtingen

Prioritaire
stoffen

Alle
oppervlaktewateren

Conform Besluit
kwaliteitseisen en monitoring
water

Waterlichamen; KRWMilieukwaliteitseisen

Conform Besluit
kwaliteitseisen en monitoring
water.

Waterlichamen; KRWMilieukwaliteitseisen

Overige wateren; regionale
Milieukwaliteitseisen

Overige
verontreinigde
stoffen

Alle
oppervlaktewateren

Biologie
ondersteunende
stoffen

waterlichamen

Conform Referenties en
maatlatten voor natuurlijke
watertypen voor KRW
(Stowa, 2008). In het BKMW
wordt in bijlage 2 verwezen
naar dit rapport.

KRW-Milieukwaliteitseisen

Overige wateren

Conform Referenties en
maatlatten voor natuurlijke
watertypen voor KRW
(Stowa, 2008) of
Milieukwaliteitseisen voor
stadswateren

Milieukwaliteitseisen ter
ondersteuning van de
ecologische doelstelling in
het betreffende water of
benedenstrooms daarvan
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Overige wateren; regionale
Milieukwaliteitseisen

Bepalen ecologische doelen
Bij het bepalen van de ecologische doelen voor de waterlichamen, is gekozen voor de
Praagse Methode. De bestaande ecologische toestand wordt dan als vertrekpunt genomen.
Het ecologische doel wordt bepaald door de mogelijke verbeteringen bij elkaar op te tellen.
Het gaat daarbij om maatregelen die realistisch zijn en tegen aanvaardbare maatschappelijke
kosten uitgevoerd kunnen worden. Het doel wordt in drie stappen bepaald:
Eerst wordt een lijst opgesteld van alle denkbare maatregelen.
Dan worden de maatregelen weggelaten die leiden tot significante schade aan bestaande
functies. Dit leidt tot het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP).
Tot slot worden maatregelen geschrapt die geen aantoonbaar effect hebben op de KRWdoelstellingen. Dit leidt tot het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) .
De optelsom van de ecologische effecten van deze maatregelen, is het ecologische einddoel
of in KRW-termen: Goed Ecologisch Potentieel (GEP).
Er is een inschatting gemaakt van de ecologische doelen voor de betreffende
organismegroepen. Voor de volgende generatie plannen (2015-2021) moeten de ecologische
doelen beter onderbouwd worden. Er moet vooral meer duidelijkheid komen over de wijze
waarop de effecten van de verschillende maatregelen vastgesteld kunnen worden. Voor een
betere onderbouwing is een gezamenlijke regionale en landelijke aanpak belangrijk,
bijvoorbeeld binnen Rijn-Oost en met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. We volgen
het effect van de maatregelen op het gebied van chemie en biologie.
Bepalen significante schade
Er is een landelijke richtlijn ontwikkeld om te bepalen wat significante schade is (V&W, 2007).
Deze is ook in Rijn-Oost toegepast. Met een afwegingskader is bepaald welke negatieve
effecten een voorgenomen maatregel heeft op de bestaande functies, zoals landbouw,
scheepvaart en infrastructuur.
Maatregelen die een te groot effect hebben op veiligheid en/of beroepsscheepvaart leveren in
de praktijk altijd significant schade op. Hetzelfde geldt voor maatregelen die leiden tot
gedwongen functiewijzigingen. Andere maatregelen met mogelijk significante schade in
agrarisch en stedelijk gebied zijn: het instellen van een natuurlijk peil, opheffen van drainage,
verwijderen van stuwen en sluizen en het hermeanderen van beken en kreken. De definitieve
vaststelling van significante schade kan alleen plaatsvinden voor een waterlichaam of voor
groepen gelijksoortige waterlichamen. Maatregelen met duidelijk aantoonbare schade aan
huidige functies zijn niet opgenomen in het maatregelenpakket van de Rijn-Oost
waterschappen.
Bepalen effectiviteit maatregelen
Van verschillende maatregelen is de effectiviteit afgewogen. Maatregelen met een lage
effectiviteit op de waterlichamen zijn niet opgenomen als KRW-maatregel. Een voorbeeld
hiervan is de extra zuiveringstrap bij een rwzi.
Wel is afgesproken dat voor enkele waterlichamen onderzoek wordt uitgevoerd naar extra
zuivering op de aanliggende rwzi’s. Het betreft rwzi’s in Oldenzaal, Haaksbergen, Hengelo,
Enschede, Tubbergen en Winterswijk. Het onderzoek is opgenomen als KRW-maatregel.
Overige (regionale) emissiereducerende maatregelen, zoals afkoppelen van regenwater,
voorkomen van overstorten, herstel van lekkende riolen en foutieve aansluitingen, sanering
vuilstorten en dergelijke, hebben vooral een lokaal effect. Ze gelden daarom niet als KRWmaatregel. Voor het terugdringen van prioritaire chemische stoffen in de waterlichamen wordt
het meeste effect verwacht van het Rijksbeleid.
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Bepalen ambitieniveaus
Bij het vaststellen van de ambitieniveaus voor de waterlichamen is zo veel mogelijk
aangesloten bij de provinciale functietoekenning voor gebieden en watergangen. Wateren in
gebieden met de hoofdfunctie natuur, hebben verdergaande doelen (ambitieniveau hoog) dan
wateren in gebieden met de hoofdfunctie landbouw (ambitieniveau basis). Bij de hoofdfunctie
landbouw is eerder sprake van significante schade dan bij maatregelen in gebieden met de
hoofdfunctie natuur.
Relatie met beschermde gebieden
De KRW heeft een sterke relatie met andere Europese richtlijnen, zoals de Vogel- en
Habitatrichtlijn (Natura2000), de Zwemwaterrichtlijn en de Drinkwaterrichtlijn. De gebieden
waar deze richtlijnen van kracht zijn, worden beschermde gebieden genoemd. Er is een begin
gemaakt met het afstemmen van het KRW-beleid op het beleid dat voortvloeit uit andere
richtlijnen. Dat heeft gevolgen voor enkele specifieke gebieden.
Zwemwater. Er komen voorlopig geen extra KRW-maatregelen voor de zwemwateren in RijnOost. De zwemwateren in onze regio hebben een goede kwaliteit. Wel doen zich incidenteel
problemen voor met blauwalgen. Zo nodig volgen er wel maatregelen als het landelijk
onderzoek is afgerond.
Oppervlaktewater voor menselijke consumptie. Rijn-Oost telt twee
oevergrondwaterwinningen: Engelse Werk (bij Zwolle en infiltratie uit de IJssel) en
Vechterweerd (in aanbouw). Daar wordt grondwater gewonnen dat grotendeels vanuit het
oppervlaktewater wordt aangevuld. Er worden specifieke maatregelen voorbereid om op die
locaties de Goede Chemische Toestand te realiseren in het grondwater en het
oppervlaktewater. Omdat de onttrekkingspunten in het grondwater liggen, is de provincie
hiervoor eerst verantwoordelijk. De provincie stemt de maatregelen af met de
waterbeheerder.
Natura2000-gebieden. De minimumeis van de KRW voor Natura2000-gebieden is ‘geen
achteruitgang’. Natura2000-gebieden in Rijn-Oost zijn vooral de grondwaterafhankelijke
natuurgebieden op de hogere zandgronden, plus de Wieden en de Weerribben.
Grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden komen ook voor op de TOP-lijst van
verdroogde gebieden. Daarover zijn al afspraken gemaakt tussen de waterschappen en de
provincies. De TOP-lijstgebieden waar watermaatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn,
worden aangeduid als sense-of-urgency-gebieden.
Typen maatregelen
Via gebiedsprocessen met provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties is in
Rijn-Oost gezocht naar haalbare en betaalbare KRW-maatregelen. De uitkomsten gaan
vooral over de inrichting en het beheer van de waterlichamen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld:
natuurvriendelijke oevers, hermeandering en maatregelen ter bevordering van de vismigratie
(het passeerbaar maken van stuwen). Juist deze maatregelen dragen optimaal bij aan het
bereiken van de KRW-doelen. Aanvullend op de inrichtingsmaatregelen zijn ook
beheermaatregelen en emissiemaatregelen opgenomen. De beheermaatregelen betreffen
voornamelijk natuurvriendelijk onderhoud. Het aantal emissiemaatregelen is beperkt omdat
de meeste vervuilende bronnen al zijn aangepakt.
De KRW-maatregelen zijn opgenomen in deel III van dit Waterbeheerplan
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Fasering van maatregelen
Niet alle maatregelen kunnen uitgevoerd worden in de eerste planperiode (2010-2015).
De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
De lange doorlooptijd van gebiedsprocessen. Inrichtingsmaatregelen vragen een
gebiedsgerichte aanpak. Het creëren van voldoende draagvlak duurt vaak lang, hetzelfde
geldt voor het verwerven van gronden.
De koppeling van maatregelen aan andere projecten. De waterschappen willen maatregelen
voor verschillende doelen zoveel mogelijk koppelen. Hierdoor ontstaan kosten- en
schaalvoordelen en er is meer draagvlak. Wel vraagt het extra doorlooptijd.
Het kostenniveau. Zonder fasering nemen de lasten voor de waterschappen jaarlijks met
1,5% tot 7% toe. Met een fasering over 18 jaar (periode tot 2027) ligt de lastenverhoging
tussen de 0,5% en 2,3%. (Bron: Regionota Rijn-Oost – 2008.)
Logistieke en organisatorische beperkingen. Zonder fasering wordt een te grote, nieteffectieve druk op de organisaties gelegd.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Waterkwaliteitsdoelen
Algemeen
Voor alle oppervlaktewateren in het beheergebied gelden vanuit de KRW systematiek
chemische doelen en watertypebepaalde ecologische doelen (zie bijlage 5,
milieukwaliteitseisen).
Het algemene doel is om een zo goed mogelijke waterkwaliteit te ontwikkelen en te behouden
(inspanningsverplichting).
De belangrijkste aspecten die de ecologische kwaliteit bepalen, zijn:
• de watervoering (mate van stroming, optreden van droogval);
• de morfologie (inrichting);
• de fysisch-chemische toestand;
• de bereikbaarheid en passeerbaarheid voor waterorganismen;
• beheer en onderhoud.
De ligging van een oppervlaktewater is sterk bepalend voor de mogelijkheden:
• bij (overwegende) ligging in de EHS en de mixgebieden staat conform de provinciale
Omgevingsvisie een ontwikkeling naar een meer natuurlijk en duurzaam watersysteem
centraal;
• in de gebieden met accent op landbouw en stedelijke functies staat het bedienen van de
gebruiksfuncties centraal en wordt de ecologische toestand geoptimaliseerd binnen de
randvoorwaarden die de gebiedsfuncties stellen.
In beide gevallen is er een intensieve wisselwerking tussen het stroomgebied van het
oppervlaktewater en het oppervlaktewater zelf (het watersysteem). Daarnaast zijn er ook
invloeden die stroomgebiedsgrenzen overschrijden, met name de uitwisseling van water en
van waterleven. Via deze uitwisseling beïnvloeden beneden- en bovenstroomse gebieden
elkaar.
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Het realiseren van de ecologische KRW doelen in de oppervlaktewateren omvat dus meer
dan maatregelen in/langs de oppervlaktewateren zelf.
Overal geldt de (KRW) randvoorwaarde van ‘stand-still’. Dit betekent dat nieuwe
ontwikkelingen niet mogen leiden tot achteruitgang van de ecologische toestand. De KRW
schrijft ook voor dat de toestand van bovenlopen het behalen van de doelen in
benedenstroomse wateren niet in de weg mag staan.
De oppervlaktewateren worden in relatie tot de ecologische doelen en de voor doelrealisatie
benodigde maatregelen onderverdeeld in:
waterlichamen. Dit zijn de volgens KRWcriteria gedefinieerde grotere oppervlaktewateren.
niet-waterlichamen (kleinere wateren)
Waterlichamen
In het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel liggen 33 waterlichamen, met samen
circa 400 km waterloop. De waterlichamen zijn aangegeven op de beheerplankaart. 31 van
de 33 waterlichamen behoren tot de watertypen van de stromende wateren, één valt onder
het watertype ‘kanaal’ en één onder het watertype ‘sloot’.
Huidige toestand
In hoofdstuk 1.5 is naar voren gekomen dat in alle waterlichamen de ecologische toestand
nog verbetering behoeft. De belangrijkste knelpunten zijn de onvoldoende watervoering in
combinatie met een onvoldoende natuurlijke inrichting en (voor vis) de onvoldoende
bereikbaarheid en/of passeerbaarheid. Het is niet duidelijk in welke mate probleemstoffen het
ecologisch functioneren van de waterlichamen nadelig beïnvloeden.
Ecologische doelen KRW (resultaatverplichting)
Voor de waterlichamen geldt als basisdoel het KRW-doel en de daarbij behorende
maatregelen waarvoor een resultaatverplichting is aangegaan. “Resultaatverplichting” heeft
voor het waterschap betrekking op het uitvoeren van de voorgenomen maatregelen en (dus)
niet de doelen.
Ambitieniveaus inrichting (resultaatverplichting)
Voor het realiseren van de ecologische KRW doelen (resultaatverplichting) en de daarvoor uit
te voeren maatregelen zijn de waterlichamen ingedeeld in drie ambitieniveaus, die aansluiten
bij het provinciale omgevingsbeleid.
Ambitieniveau hoog geldt voor de waterlichamen die in belangrijke mate in gebieden liggen
waar het hoofdaccent ligt op natuur en landschap.
In de waterlichaamgebieden die in belangrijke mate in de mixgebieden liggen geldt
ambitieniveau midden.
Ambitieniveau laag is toegekend aan de waterlichamen waar overwegend landbouw leidend
is.
Deze ambitieniveaus werken als volgt door in de inrichtingsmaatregelen:
• ambitieniveau hoog: vrije loop van de beek binnen ruimte van minimaal 2x 15 – 25 meter;
• ambitieniveau midden: natuurlijke inrichting binnen ruimte van minimaal 2x 5 meter;
• ambitieniveau laag: natuurtechnische inrichting / natuurvriendelijke oevers (ruimte:
minimaal 2x 2,5 meter).
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Ambitieniveaus van de waterlichamen

KRW maatregelen (resultaatverplichting)
Verreweg de meeste inzet wordt gericht op de inrichtingsmaatregelen conform de
bovenbeschreven uitgangspunten. Deze werken uiteraard door in het beheer en onderhoud
van de waterlopen. Bij het inrichten en beheren van de waterlopen wordt rekening gehouden
met nevenaspecten als recreatie, landschap en cultuurhistorie.
Het streven is de inrichtingsmaatregelen op 100% van het waterlichaam uit te voeren.
Voor alle waterlichamen geldt dat de aanwezige stuwen en andere barrières (vis)passeerbaar
worden gemaakt.
Onvoldoende stroming of droogval kan slechts in beperkte mate worden bestreden door
inrichtingsmaatregelen. Hier zal vooral via het GGOR proces invulling aan moeten worden
gegeven (inspanningsverplichting).
Ten aanzien van de fysisch-chemische waterkwaliteit worden voor de waterlichamen alleen
onderzoeksmaatregelen getroffen met betrekking tot fosfaat en ammoniumstikstof:
• onderzoek naar de effectiviteit van verdergaande fosfaatverwijdering op rwzi’s, die lozen
op waterlichamen, waar inrichtingsmaatregelen worden getroffen tot 2015 en de
fosfaatgehalten de Milieukwaliteitseisen meer dan 2 keer overschrijden;

40

onderzoek naar de effectiviteit van procesoptimalisatie op rwzi’s, die lozen op
waterlichamen waarin de ammoniumnorm wordt overschreden.
In hoofdstuk 2.2.7 wordt nader ingegaan op de emissie aanpak van Regge en Dinkel.
•

Niet-waterlichamen (kleinere wateren)
Voor Regge en Dinkel is van belang dat het beleid met betrekking tot de niet-waterlichamen,
dat zijn in het algemeen de wat kleinere oppervlaktewateren, goed aansluit op bestaand
beleid met betrekking tot ecologisch waardevolle wateren, het vigerende vismigratiebeleid en
het bestaande beleid met betrekking tot de wateren in landbouw- en stedelijk gebied.
Binnen de groep van de kleinere wateren wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine
wateren en overige wateren.
Kleine wateren
Regge en Dinkel heeft de kleine wateren uit de omgevingsvisie vrijwel integraal
overgenomen. De detailwijzigingen zijn afgestemd met de provincie. De kleine wateren zijn
weergegeven op kaart 1, de beheerplankaart. Ze hebben hun oorsprong in de EHS en of
liggen ook verder voor een belangrijk deel in de EHS of in mixgebieden.
In de kleine wateren willen we, conform de provinciale doelstellingen voor deze wateren, een
zo hoog mogelijke ecologische kwaliteit ontwikkelen en behouden (binnen de
inspanningsverplichting).
Dit betekent:
• beekdalbrede inrichting uitwerken in de planperiode samen met regionale partners
waarbij het waterschap inzet op een natuurlijke inrichting conform de bijlage “inrichting en
beheer waterlopen”;
• verbetering watervoering via GGOR/WB21 maatregelen;
• emissiebeperkende maatregelen conform hoofdstuk 2.2.7.
Het waterschap heeft, in overleg met de provincie, voor een nadere selectie van kleine
wateren maatregelen opgesteld en ecologische doelen geformuleerd. Bij de selectie van deze
kleine wateren hebben de leefgebiedenbenadering en het provinciale soortenbeleid een rol
gespeeld. Dat betekent dat bij de ontwikkeling ook nadrukkelijk breder wordt gekeken,
bijvoorbeeld via een beekdalbrede inrichting en via een doorlopende adequate verbinding van
bron tot monding.
Aanvullende criteria voor deze selectie waren:
• aanwezigheid hoge natuurwaarde/potentie;
• belang voor migrerende waterorganismen (kunnen voltooien van de gehele levenscyclus
– voortplantingsgebied);
• (potentiële) aanwezigheid van leefgebiedensoorten;
• belang voor ecologie waterlichamen (bijvoorbeeld als paaigebied voor beekspecifieke
vissoorten);
• van nature aanwezig;
• geheel van geselecteerde wateren moet een duurzaam en robuust netwerk vormen;
• uit te voeren maatregelen zijn kosten effectief.
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Samen met de prioritaire vismigratie wateren en verbindende waterlichamen vormt deze
selectie het Netwerk Ecologisch Waardevolle Wateren (NEWW). Hiermee heeft het
waterschap haar bijdrage geleverd aan de regionale en (inter)nationale migratie-opgave.
In de kleine wateren binnen het NEWW geldt, naast een natuurgerichte waterhuishouding en
een beekdalbrede natuurlijke inrichting, als extra doel de realisatie van goede bereikbaarheid
en passeerbaarheid voor planten en dieren. In een aantal gevallen wordt gestreefd naar
herstel van het oorspronkelijke stroomgebied door heraankoppeling van bovenlopen.
De kleine wateren binnen het NEWW en de grotere wateren waar ze op aansluiten zijn
aangegeven op onderstaande kaart ‘Netwerk Ecologisch waardevolle wateren’.
In bijlage 7 staat een overzicht van de bronnen en bovenlopen welke tot de NEWW wateren
behoren en de maatregelen en doelen welke er gelden.
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Netwerk ecologisch waardevolle wateren
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Overige wateren
In deze wateren zijn de gebruiksfuncties maatgevend. Ze bepalen de mogelijkheden ten
aanzien van watervoering (resultaat GGOR proces) en het water meer ruimte geven (zie
bijlage 6) Voor de fysisch-chemische waterkwaliteit liggen de doelen op het algemene
beschermingsniveau / basiskwaliteit (zie bijlage 5 milieukwaliteitseisen).
Zwemwateren
De nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn leidt tot bijgestelde regelgeving. Het waterschap
volgt deze regelgeving welke wordt geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.
De provincie is verantwoordelijk voor het aan- en afwijzen van zwemwateren en de
besluitvorming ten aanzien van het afgeven van waarschuwingen en zwemverboden.
Het waterschap heeft hierin een adviserende taak.
In het beheergebied van Regge en Dinkel liggen vier plassen welke door de provincie zijn
aangewezen als zwemwater: het Rutbeek, het Hulsbeek, het Lage Veld en het Tuindorpbad.
Ze zijn aangegeven op kaart 1, de beheerplankaart.
Deze plassen vallen onder de beschermde gebieden van de Europese Unie. Het waterschap
is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de kwaliteit van deze zwemwateren. Hier gelden
de zwemwaterkwaliteitsnormen zoals opgenomen in de Europese zwemwaterrichtlijn en de
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Het waterschap
is bovendien, net als in alle andere oppervlaktewateren, verantwoordelijk voor de ecologische
en chemische oppervlaktewaterkwaliteit. In de plassen gelden de Milieukwaliteitseisen voor
het watertype zandwinplas (type M16) conform bijlage 5 milieukwaliteitseisen.
Regge en Dinkel streeft naar een optimale zwemwaterkwaliteit in de zwemplassen.
De waterkwaliteit van de onderzochte zwemwateren is doorgaans goed.
In een aantal plassen treedt tegenwoordig soms blauwalgenbloei en zwemmersjeuk op. Dit is
een mondiaal toenemend probleem, mede optredend onder invloed van klimaatverandering.
Noodzakelijk te nemen maatregelen worden besproken met de verantwoordelijke
betrokkenen, zoals de provincie Overijssel, GGD, zwemplas beheerders en gemeenten.
Ingevolge de nieuwe regelgeving stelt het waterschap uiterlijk 24 maart 2011
zwemwaterprofielen op voor de door de provincie aangewezen of nog aan te wijzen
zwemwateren. Zwemwaterprofielen zijn omgevingsonderzoeken per zwemwater met een
risico beoordeling. Op basis van de zwemwaterprofielen kan worden bepaald of maatregelen
nodig zijn door de beheerder en/of door het waterschap. Deze maatregelen moeten uiterlijk in
2015 zijn uitgevoerd.
De nieuwe regelgeving verplicht de provincie en het waterschap om in wateren waarin
regelmatig wordt gezwommen onderzoek uit te voeren naar de veiligheid, respectievelijk de
zwemwaterkwaliteit. Momenteel zijn hiertoe 12 niet openbare zwemplassen in onderzoek
genomen. Indien deze plassen voldoen aan de eisen van de EU dienen ze door de provincie
te worden aangewezen. Het gaat hier vooral om zwemplassen op campings.
De vernieuwde regelgeving leidt tot een wijziging in het waarschuwingsbeleid van het
waterschap ten aanzien van het overige oppervlaktewater. Hiervoor geldt dat het water niet
gecontroleerd wordt op zwemwaterkwaliteit en derhalve wordt hier ook niet gewaarschuwd
voor eventueel zichtbare problemen zoals blauwalgenbloei.
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Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator

Eenheid

Aantal
totaal

Reeds
gerealiseerd

Realisatie
in periode
2010-2015

Uitvoeren KRW-maatregelen; lengte
natuurvriendelijke oevers

km

400

50

50

Uitvoeren KRW-maatregelen; vispasseerbaarheid
stuwen e.d.

aantal

270

25

75

2.2.3 Waterkwantiteitsbeheer
De waterschappen in Rijn-Oost zorgen ervoor dat extreem natte en extreem droge situaties
zo goed mogelijk worden opgevangen. Extreme situaties gaan door de klimaatsverandering
vaker voorkomen. Er is gericht beleid en beheer nodig om het watersysteem daarop voor te
bereiden. Voor het overgrote deel van het jaar geldt een gemiddelde beheersituatie. Het
beleid voor deze verschillende situaties is samengevat in onderstaande tabel.
Gemiddelde situatie

Extreem natte situatie

Extreem droge situatie

Frequentie

Bijna gehele jaar

Kans 1/10 jaar

Kans 1/10 jaar

Doel

GGOR ( vasthouden,
bergen en afvoeren)

Bergen en afvoeren

Vasthouden

Aanpak

Extra ruimte

Normering wateroverlast Inlaten gebiedsvreemd
Niet afwentelen
water
Water op straat c.q. land Verdringingsreeks
Beregeningsverbod

Waterbeheer in de beheersituatie
Het overgrote deel van het jaar is er een gemiddelde beheersituatie. De oppervlaktewater- en
grondwaterpeilen zijn in die periode zo goed mogelijk afgestemd op de geldende functies en
het bestaande grondgebruik.
Het toekomstige waterkwantiteitsbeheer wordt gebaseerd op het ‘gewenst grondwater- en
oppervlaktewaterregime’ (GGOR). De waterschappen nemen voor 2011 een GGOR-besluit
(zie kader) voor hun beheergebieden. Dit gebeurt op basis van de afspraken uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW). De provincies hebben hiertoe een beleidskader opgesteld.

45

Onderdelen van een GGOR-besluit zijn:
De grond- en oppervlaktewatersituatie (verdeeld naar ruimte en tijd) die in een gebied wordt
nagestreefd. Deze situatie wordt uitgedrukt in:
•

De gemiddeld hoogste grondwaterstand (ghg), de gemiddeld laagste
grondwaterstand (glg) en de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (gvg).

•

De te hanteren streefpeilen

•

De termijn van realisatie

In een achtergronddocument nemen de waterschappen de volgende zaken op:
•

De afweging die ten grondslag ligt aan het GGOR-besluit en het doorlopen proces.

•

Beschrijving van de maatregelen om tot het GGOR te komen, een raming van de
kosten en een globaal plan van aanpak.

•

Indien relevant; de inrichting van de watergangen, de (grond)waterkwaliteit en de
benodigde aan- en afvoer van water.

Het GGOR is ook een procesinstrument. In een gebiedsproces wordt duidelijk welke
afwegingen een rol spelen bij het vaststellen van het gewenste waterpeil.
De waterschappen hebben meer instrumenten om het waterpeil in gemiddelde situaties te
sturen. Dat zijn onder andere de waterkansenkaarten en de watertoets. Een
waterkansenkaart geeft aan waar kansen en beperkingen liggen voor de ontwikkeling van
ruimtelijke functies vanuit waterhuishoudkundig oogpunt. De watertoets maakt invloed
mogelijk op de inhoud van alle ruimtelijke plannen. De watertoets heeft betrekking op alle
waterhuishoudkundige aspecten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld oppervlaktewaterkwantiteit,
riolering, wateroverlast, veiligheid, verdroging en oppervlaktewaterkwaliteit.
Doelstelling
Onze doelstelling voor het waterbeheer in gemiddelde situaties is: het realiseren van een
duurzaam en veerkrachtig ingericht watersysteem, dat de geldende waterfuncties
ondersteunt, door middel van onder andere het GGOR.
Vaststelling GGOR
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij het opstellen van het GGOR een fasering.
De prioriteit ligt bij de Natura2000-gebieden, de (verdroogde) TOP-gebieden en de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Eind 2010 heeft elk waterschap gebiedsdekkend een GGOR vastgesteld.
Dit is opgebouwd uit:
• Natura2000-gebieden. Een GGOR-besluit voor elk Natura 2000-gebied is gekoppeld aan
een bestuurlijk goedgekeurd beheerplan. De provincie en het rijk stellen beheerplannen
op voor de Natura2000-gebieden. Binnen drie jaar na aanwijzing van een Natura2000gebied moeten deze plannen afgerond zijn. Tegelijkertijd stelt het waterschap het GGOR
op en het bijbehorende maatregelenpakket. Deze werkwijze wordt ook gevolgd voor
TOP-gebieden voor zover die Natura2000-gebieden gedeeltelijk overlappen.
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•

•

•

EHS-gebieden. Een GGOR-besluit voor alle overige EHS-gebieden. Dit GGOR kan
gebaseerd zijn op een afgerond GGOR-proces of op het vaststellen van de actuele
situatie als gewenste toestand. In het laatste geval gaat het om een voorlopige GGOR.
Dit GGOR-proces wordt aangepast aan de planning van landinrichtings- en
planvormingsprocessen voor de realisatie van de EHS. Dit vindt uiterlijk in 2018 plaats.
De provincie en de waterbeheerder maken in 2009 afspraken over de planning van
GGOR in overige EHS-gebieden op gebiedsniveau.
Overige delen van het (landelijke) beheergebied. Hier zijn slechts kleine verschillen
tussen het gewenst (grond)waterregime en het huidig (grond)waterregime. Er is geen
reden daar versneld een GGOR-proces te starten. In deze gebieden komt de actuele
situatie vooralsnog overeen met het GGOR.
Voor het stedelijk gebied wordt geen GGOR opgesteld. Het realiseren van de gewenste
grondwatersituaties in stedelijk gebied, is een taak van de gemeenten en de
perceeleigenaren. Gemeenten streven hierbij naar het voorkomen van natte kruipruimtes,
vochtproblemen in huizen en wateroverlast in tuinen en plantsoenen. Het waterschap
stemt het stedelijk oppervlaktewaterbeheer daarop af en zorgt voor voldoende
afwateringsmogelijkheden.

Uitvoering maatregelen GGOR
De fasering in uitvoering van de maatregelen is als volgt:
Eind 2013: Het maatregelenpakket conform het opgestelde GGOR in de Natura 2000 en
TOP-gebieden is uitgevoerd.
Eind 2015: Het maatregelenpakket conform het opgestelde GGOR in de overige
grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden is uitgevoerd.
Eind 2018: Het maatregelenpakket conform het opgestelde GGOR in de overige
grondwaterafhankelijke EHS-gebieden is uitgevoerd.
Dit tijdschema is alleen uitvoerbaar als tijdig de obstakels zijn weggenomen via het ruimtelijke
ordeningsspoor en grondverwerving.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
In de benadering van Regge en Dinkel heeft het GGOR (Gewenst Grond- en
Oppervlaktewater Regime) betrekking op normale en extremere beheersituaties. In normale
beheersituaties is vooral het grondwater van belang; in extremere situaties kan bijvoorbeeld
het oppervlaktewater over het maaiveld uitstromen. Grond- en oppervlaktewater hangen
samen en beïnvloeden elkaar. Dit komt ook tot uiting in het gebiedsproces waarin Regge en
Dinkel samen met betrokkenen wil komen tot het GGOR. In principe kunnen alle relevante
water- en bodemaspecten daarbij een plaats krijgen, zoals de realisatie van ecologische
doelen (o.a. implementatie van de Kaderrichtlijn Water). Voor het realiseren van ecologische
doelen in het oppervlaktewater is een adequate watervoering van groot belang, dat wil voor
stromende wateren zeggen dat er altijd, zowel ’s winters als ’s zomers, sprake is van
stroming. In extreem natte situaties mag waterleven niet massaal wegspoelen door te hoge
stroomsnelheden en in extreem droge situaties is droogval ongewenst. Bij de bodemaspecten
betreft het o.a. de bodemkartering, de grondwatertrappen en de geo(morfo)logische en
geohydrologische situatie.
Hiermee wordt de koers voor het waterbeheer en eventuele verbeteringswerken vastgelegd
voor de nabije toekomst.
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Het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) gaat uit van de
grondgebruikfunctie en wordt opgesteld binnen de mogelijkheden van het watersysteem.
Aangezien het waterschap beperkte invloed heeft op de grondwatersituatie in het stedelijk
gebied heeft het GGOR betrekking op het landelijk gebied.
Voor het beheergebied van het waterschap buiten de Natura2000-gebieden (inclusief
beïnvloedingsgebied) geldt dat er kleine verschillen zijn tussen het gewenst
(grond)waterregime en het huidig (grond)waterregime. Er is geen reden daar versneld een
GGOR-proces te starten. In deze gebieden komt de actuele situatie vooralsnog overeen met
het GGOR.
Op de kaarten 7a, b en c is de actuele situatie weergegeven als:
de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) in de winter of het vroege voorjaar. De GHG
is relevant voor landbouw gebied;
de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) aan het eind van de zomer. De GLG is relevant
voor landbouw en landnatuur;
de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG), relevant voor landnatuur.
Voor de oppervlaktewaterstanden is een peilenkaart ( kaart 7d )weergegeven met de
(zomer- en winter)streefpeilen van de belangrijkste stuwen.
In 2010 zal een aparte (inspraak)procedure worden gevolgd om te komen tot vaststelling van
een GGOR-besluit voor het beheergebied, exclusief de Natura2000-gebieden en het stedelijk
gebied.
Dit GGOR-besluit zal met name uitgaan van het actuele grond- en oppervlaktewaterregiem
(AGOR). Dit betekent een vastlegging van de waterhuishoudkundige situatie van dat moment.
Dit betekent niet dat daarmee de waterhuishouding voor een gebied niet meer veranderd kan
worden.
Indien daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij knelpunten in het watersysteem, nieuwe
beleidsvoornemens, het opstarten van gebiedsprocessen en projecten wordt de
waterhuishoudkundige situatie (opnieuw) onderzocht en besproken en wordt indien nodig een
nieuw GGOR-besluit in procedure gebracht.
In het GGOR-besluit van het waterschap kunnen, indien relevant, ook andere hydrologische
parameters worden vastgelegd dan grondwaterstanden (GHG, GLG en GVG) en
oppervlaktewaterpeilen:
• kwel (hoeveelheid en kwaliteit) voor landnatuur;
• de stroomsnelheid (gemiddeld, maximaal, minimaal) voor waternatuur (waterlichamen,
netwerk ecologisch waardevolle wateren, etc);
• de droogval voor waternatuur (beken);
• de waterdiepte voor waternatuur (meren en plassen);
• de frequentie van overstroming voor landbouw en landnatuur.
In bijlage 4 is aangegeven welke methoden en richtinggevende waarden van toepassing zijn
voor het bepalen van de optimale situatie per grondgebruikfunctie.
Het GGOR kan gewijzigd worden als daar een aanleiding voor is. Bijvoorbeeld bij knelpunten
in het watersysteem, nieuwe beleidsvoornemens of het opstarten van gebiedsprocessen.
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Voor Natura 2000 gebieden en de invloedsgebieden daarvan stelt het waterschap In het
kader van de beheerplannen voor Natura2000-gebieden het GGOR op. Het gaat om de
volgende Natura2000-gebieden: (zie kaart 1, beheerplankaart )
Vecht - Beneden-Regge

Dinkelland

Engbertsdijksvenen

Landgoederen Oldenzaal

Sallandse Heuvelrug

Lonnekermeer

Wierdense Veld

Boddenbroek

Springendal / Mosbeek

Buurserzand / Haaksbergerveen

Bergvennen / Brecklenkampse veld

Witteveen

Achter de Voort / Agelerbroek / Voltherbroek

Aamsveen

Lemselermaten

Teeselinkven

De Borkeld

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator

Eenheid

Aantal
totaal

Reeds
gerealiseerd

Realisatie
in periode
2010-2015

Natura2000-gebieden met uitgevoerde GGORmaatregelen

aantal

17

0

17

Oppervlak van het beheergebied waarvoor GGOR is
vastgesteld.

%

100

0

100

Oppervlak van het beheergebied waarvoor GGOR is
uitgevoerd.

%

100

0

81

Waterbeheer in situaties van wateroverlast
In het vernieuwde Nationaal Bestuursakkoord Water is door de waterbeheerders bevestigd
dat zij in 2015 hun watersysteem op orde hebben. Bestaande situaties van wateroverlast zijn
dan opgeheven en het watersysteem als geheel voldoet aan de landelijke risiconormen voor
wateroverlast (zie onderstaande tabel). Op voorstel van de waterschappen kan de provincie
voor bepaalde gebieden een aangepaste normering vaststellen.
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Tabel: Landelijke normen regionale wateroverlast
Grondgebruik

Toelaatbare overschrijdingskans

Maaiveldcriterium

Grasland

1:10 jaar

5%

Akkerbouw

1:25 jaar

1%

Hoogwaardige land- en tuinbouw

1:50 jaar

1%

Glastuinbouw

1:50 jaar

1%

Bebouwd gebied

1:100 jaar

0%

Maaiveldcriterium: bij de agrarische functies mag een klein percentage van percelen
regelmatig inunderen zonder dat sprake is van overschrijding van de norm. Bijvoorbeeld bij
grasland mag maximaal 5% van de oppervlakte van het maaiveld regelmatig inunderen.
Het maaiveldcriterium omvat niet de plassen, die op het land blijven staan door stagnerend
regenwater.
De waterschappen in Rijn-Oost hebben in het recente verleden hun gebieden aan deze
normen getoetst, ruim 25.000 ha voldoet nog niet aan de norm. Als voor deze locaties
maatregelen nodig zijn, worden ze ontwikkeld via gebiedstrajecten.
Doelstelling
Onze doelstelling van het waterbeheer in extreem natte situaties is: het voorkomen van
ongewenste situaties van wateroverlast.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost baseren zich bij het aanpakken van wateroverlast op de
volgende uitgangspunten:
In de provincies Overijssel en Drenthe wordt gewerkt volgens het ‘kader voor de normering
regionale wateroverlast’ (2008). De waterschappen doen een normeringsvoorstel aan de
provincie. Daarna legt de provincie deze (gebieds)normen vast in een verordening.
De gebiedsprocessen worden zoveel mogelijk gecombineerd met het opstellen van het
GGOR. De andere partijen in het proces worden dan niet onnodig belast.
De waterschappen kunnen voor de volgende gebieden afwijken van de landelijke
risiconormen:
• rivier- en beekdalen met regelmatige, natuurlijke inundatie;
• beschermde natuurgebieden (voor deze gebieden is geen norm afgeleid);
• veenweidegebieden (voor deze gebieden geldt een norm van 1:10 jaar);
• maïsland (voor deze akkerbouwgronden geldt dezelfde norm als voor grasland).
In het waterschapsspecifieke deel van de tekst wordt dit zo nodig toegelicht.
Als extreme situaties binnen de risiconorm vallen, mag er water uit het
oppervlaktewatersysteem op het land of op straat stromen. Ieder (deel)stroomgebied vangt in
dat geval zoveel mogelijk het eigen overschot aan water op. Er wordt niet afgewenteld naar
benedenstrooms gelegen gebieden.
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Op plaatsen waar het watersysteem niet voldoet aan de normen, streven we naar de
volgende maatregelen:
• vasthouden in bovenstrooms gelegen waterlopen (haarvaten);
• bergen in verruimde watergangen (meestromende waterberging);
• bergen in bestaande of nieuwe plassen (bergen op water);
• tijdelijk parkeren in bergingsgebieden (bergen op land).
De adviesnormen bieden het minimale beschermingsniveau. Eventuele wijzigingen in het
beschermingsniveau worden via gebiedsprocessen doorgevoerd. In uitvoeringsprojecten
spelen we in op veranderingen in bijvoorbeeld klimaat en functie.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Water op maaiveld in extreme omstandigheden
Volgens de afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water heeft waterschap Regge en
Dinkel beleid geformuleerd met betrekking tot water op maaiveld. Dit beleid beperkt zich voor
de planperiode van dit waterbeheerplan tot het huidige klimaat. Als gevolg van
klimaatverandering worden vaker extremere situaties verwacht. In welke mate de
klimaatverandering zich voordoet cq. zal voordoen is (vanzelfsprekend) op dit moment niet
‘keihard’ weer te geven. Door het kabinet heeft op advies van de Deltacommissie en het
KNMI vooralsnog uit verschillende scenario’s gekozen voor het zogenoemde middenscenario.
Het waterschap heeft deze keuze opgevolgd.Vanaf 2015 zullen actief zogenaamde
klimaatopvanggebieden worden ingericht. Hiermee wordt voorkomen dat de
klimaatverandering laaggelegen gebieden belast. Voor meer informatie wordt verwezen naar
kaart 5 (informatiekaart klimaatopgave).
Normenkaart
Het waterschap kiest voor een normenkaart die aansluit bij het natuurlijke functioneren van
het watersysteem in Twente. Deze keuze wijkt af van de landelijk basisnormen. Een keuze
voor de landelijke basisnormen zou een groot verlies aan het areaal landbouwgrond en een
enorme investering in retentiegebieden betekenen. Dit is maatschappelijk ongewenst en niet
kosteneffectief.
De opgestelde normenkaart (zie kaart 3) toont landbouwgronden in beekdalen en natuurlijk
laaggelegen gebieden die historisch gezien gebieden zijn die al sinds jaar en dag incidenteel
onder water lopen. Het water op maaiveld hoort bij het natuurlijk functioneren van dit
watersysteem en wordt hier ook geaccepteerd. De rechthebbenden houden met het gebruik
van deze gebieden rekening met het incidenteel onder water lopen.
De normenkaart is gemaakt met beschikbare kennis en informatie. De inbreng vanuit het
gebiedsproces is hierbij zoveel mogelijk verwerkt. De normenkaart is echter niet zo
gedetailleerd dat deze alle mogelijk relevante informatie op perceelsniveau bevat. Voor
gebieden met incidenteel water op maaiveld onder het actuele klimaat zal het waterschap uit
voorzorg de hoogteligging van woningen en opstallen controleren.
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De normenkaart brengt de volgende normen in beeld:
1. voor bewoning bestemde gebouwen en bedrijfsgebouwen in zowel stedelijk als landelijk
gebied geldt een norm van (minder vaak dan) 1 keer per 100 jaar;
2. landbouwgebieden buiten de beekdalen krijgen een norm van (minder vaak dan) 1 keer
per 25 jaar;
3. laaggelegen landbouwgebieden buiten de beekdalen krijgen een norm die overeenstemt
met de actuele situatie (minder vaak dan 1 keer per 10 jaar of 1 keer per jaar);
4. landbouwgronden binnen de beekdalen krijgen een norm van (minder vaak dan) 1 keer
per 10 jaar;
5. laaggelegen landbouwgronden binnen de beekdalen krijgen een norm van (minder vaak
dan) 1 keer per jaar;
6. natuurgebieden krijgen een norm van (minder vaak dan) 1 keer per jaar of 1 keer per 50
jaar, afhankelijk van het natuurdoel;
ad 1. Een hoge bescherming van gebouwen is belangrijk voor het waterschap en geldt
daarom voor zowel individuele als aaneengesloten bebouwing in stedelijk en landelijk gebied.
Bedrijfsmatig gebruikte kassen worden beschouwd als bedrijfsgebouw en vallen daarmee ook
onder de norm 1 keer per 100 jaar.
ad 2 tot en met 5. Deze keuzen doen recht aan de natuurlijke karakteristieken van Twente
met hoge en droge gebiedsdelen, doorsneden door nattere beekdalen.
Daar waar zich in de praktijk knelpunten/knelgevallen (gaan) voordoen vanwege het gelden
van een norm, spant het waterschap zich in om via gebiedsprocessen en/of strategisch
grondbeleid, deze knelpunten weg te nemen.
Water op maaiveld onder het huidige klimaat
De normenkaart geeft de omvang van de zorgplicht van het waterschap aan.
Voor het beheergebied van het waterschap geldt dat de werkelijk optredende water op
maaiveld-situaties onder het huidige klimaat voldoen aan de normenkaart.
De waterhuishoudkundige situatie van deze gebieden verandert met de gestelde norm niet en
het watersysteem is daarom op orde. Het waterschap hoeft daarom geen maatregelen te
treffen.
Retentiecompensatie
Om de vereiste ruimte voor water in extreme omstandigheden te borgen is de
‘retentiecompensatiekaart’ opgesteld (zie kaart 4). Als (bouw)activiteiten leiden tot
vermindering van de benodigde berging zoals aangegeven op deze kaart, dan moet deze
verminderde berging (m3) gecompenseerd worden. Deze ruimtelijke toetsing zal als
onderdeel van de Watertoets plaatsvinden.
Akkoorden waterkwantiteit Regge en Dinkel
Waterschap Regge en Dinkel doet sinds 1999 mee aan het waterakkoord Twentekanalen Overijsselsche Vecht. Dit akkoord regelt de aan- en afvoer van water vanuit de
Twentekanalen in de regionale watersystemen.
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Het gaat daarbij vooral over de waterkwantiteit, maar ook kwaliteitsaspecten worden
meegenomen. In de waterbeheerplanperiode zal dit waterakkoord worden bijgesteld, waarbij
ook andere aspecten van beheer, zoals waterkwaliteit, worden meegenomen. Verder zal het
waterschap ook onderzoek doen naar waterafspraken m.b.t. de afvoer van de Dinkel richting
Nieder-Sachsen, de afvoer van de Buurserbeek richting waterschap Regge en Dinkel en de
afvoer van het Nieuwe Stroomkanaal richting het waterschap Velt en Vecht.
Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator

Eenheid

Gebied dat voldoet aan normering wateroverlast

%

Gewenste waterberging gerealiseerd

mlj. m

3

Aantal
totaal

Reeds
gerealiseerd

Realisatie
in periode
2010-2015

100

100

0

31,5

3,7

15,2

Waterbeheer in situaties van droogte
Bij het waterbeheer in situaties van droogte, wordt verschil gemaakt tussen situaties van geen
of weinig neerslag (relatief kortdurende situaties) en verdroging (min of meer structureel) in
specifieke gebieden.
Geen of weinig neerslag
In het vernieuwde Nationaal Bestuursakkoord Water zijn door de waterbeheerders afspraken
gemaakt over watertekorten. Voor het peilbeheer geldt als richtlijn: water vasthouden, water
bergen en water aanvoeren. Bij zeer extreme droogte, wordt het water verdeeld over de
gebieden met watertekort. Landelijk is een verdringingsreeks opgesteld die aangeeft wat
daarbij de prioriteiten zijn ( zie onderstaande tabel ) Deze reeks geldt voor alle
stroomgebieden waar rijkswater kan worden aangevoerd.
Daarnaast zijn in Rijn-Oost twee specifieke verdringingsreeksen van kracht. Deze zijn
opgenomen in een overeenkomst voor het IJsselmeergebied (2007) en in het Waterakkoord
Twentekanalen/Overijsselsche Vecht (1999).
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Tabel: Landelijke verdringingsreeks
Categorie 1
Veiligheid en
voorkomen van
onomkeerbare
schade

Categorie 2
Nutsvoorzieningen

Stabiliteit
waterkeringen

Drinkwatervoorziening Tijdelijk beregening
kapitaalintensieve
Energievoorziening
gewassen

Klink en zetting (veen
en hoogveen)

Categorie 3
Kleinschalig
hoogwaardig
gebruik

Proceswater

Natuur (gebonden
aan
bodemgesteldheid)
Gaat voor >>>>

Gaat voor >>>>

Categorie 4
Overige belangen
(economische
afweging, ook voor
natuur)
Scheepvaart
Landbouw
Natuur (zolang geen
onomkeerbare
schade optreedt)
Industrie
Waterrecreatie
Binnenvisserij

Gaat voor >>>>

(Bron: Concept Ontwerp Nationaal Waterplan, 2008)
Doel
De doelstelling voor het waterbeheer in extreem droge situaties is: er wordt gestreefd naar
voldoende water voor het realiseren van de gebieds- en oppervlaktewaterfuncties.
Verdroogde gebieden
Om verdroging in specifieke gebieden te bestrijden, is sinds 2007 een landelijk actieplan van
kracht. Er zijn TOP-gebieden aangewezen waarin de gebiedspartners met voorrang
maatregelen nemen voor het bestrijden van verdroging.
In Rijn-Oost zijn 33 TOP-gebieden aangewezen. Deels zijn deze gebieden ook aangemerkt
als Natura2000-gebied (zie onderstaande tabel).
Aantal TOP- en Natura2000-gebieden
TOP-gebieden

Natura2000

Waterschap Reest en Wieden

4

12

Waterschap Velt en Vecht

2

2

Waterschap Groot Salland

3

9

Waterschap Regge en Dinkel

13

17

Waterschap Rijn en IJssel

11

9

De provincies zijn verantwoordelijk voor het proces en voor het resultaat van de
gebiedsontwikkeling. De provincies zorgen ook voor de verwerving van gronden en stellen
een verordening op om de ruimtelijke bescherming te regelen.
De waterschappen zijn regisseur van de gebiedsprocessen waarbij de nadruk ligt op
waterhuishoudkundige maatregelen. Ook stellen ze via een GGOR-proces de vereiste
herstelmaatregelen vast en voeren deze zo mogelijk uit voor 2014.
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Doelstelling
Onze doelstelling voor de TOP-gebieden is: het realiseren van een aanvaardbare
grondwaterstand.
Uitgangspunten en aanpak
Bij het aanpakken van verdroging hanteren de waterschappen in Rijn-Oost de volgende
uitgangspunten:
• Voor de TOP-gebieden wordt het GGOR-proces doorlopen. De waterschappen kiezen
daarbij voor een zo optimaal mogelijk peilregime (OGOR).
• In overleg met de gemeenten wordt de ruimtelijke bescherming van deze gebieden
vastgelegd in bestemmingsplannen.
• Voor natte landnatuur die niet voorkomt op de TOP-lijst geldt het stand-still-beginsel:
achteruitgang van de huidige situatie moet worden voorkomen.
• De waterschappen gaan samen met de provincies onderzoek doen naar verdroging als
gevolg van klimaatsverandering.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
De verdroging is de afgelopen jaren in Twente toegenomen en deze ontwikkeling zal de
komende jaren onder invloed van de klimaatontwikkeling doorgaan.
De nationale verdringingsreeks gaat komende waterbeheerplanperiode een regionale
invulling krijgen voor Twente. Een en ander zal vorm en inhoud gegeven worden in het op te
stellen droogtebeleid voor Twente. Momenteel kennen we al wel een uitwerking van de
nationale verdringingsreeks in de vorm van het Water(inlaat)akkoord voor de Twentekanalen.
Echter, de mogelijkheden voor waterinlaat in Twente zijn beperkt van omvang; slechts voor
een klein deel van ons beheergebied kan in droge tijden van deze inlaat geprofiteerd worden.
Via de nog op te stellen regionale reeks wordt aangegeven hoe in droge tijden met het nog
aanwezige water omgegaan zal worden met functiebediening.
Prestatie-indicatoren verdroging
Prestatie-indicator

Eenheid

Aantal
totaal

Reeds
gerealiseerd

Realisatie
in periode
2010-2015

TOP-gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd

aantal

13

0

13

2.2.4 Grondwaterbeheer en drinkwaterwinning
Met ingang van 2010 worden de waterschappen het bevoegd gezag voor een deel van de
vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen. Het gaat in de meeste gevallen om
vergunningaanvragen voor bronbemalingen, saneringen en industriële onttrekkingen. Een
deel van de vergunningbevoegdheid blijft bij de provincies en daarom is er afstemming nodig.
Dit betreft de onttrekkingen voor drinkwatervoorziening, voor (opslag van) energie en
industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m³ per jaar. De gemeenten hebben een
zorgplicht voor het grondwater in bebouwd gebied.
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Er is een nauwe relatie tussen grondwaterbeheer en drinkwaterwinning en daarom gaan de
waterschappen en de drinkwaterbedrijven intensiever samenwerken.
Doelstelling
Onze doelstelling voor het grondwaterbeheer is: het voeren van een goed grondwaterbeheer
door het reguleren van onttrekkingen.
Uitgangspunten en aanpak
• De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor het grondwaterbeheer deze
uitgangspunten:
• Zuinig omgaan met de kostbare grondwatervoorraad.
• Schade voor derden door grondwateronttrekkingen of infiltratie tot een minimum
beperken. Dit betreft schade aan gebouwen door zettingen, droogteschade voor de
landbouw en aantasting van natuurwaarden door veranderingen in de waterhuishouding.
• Verdere daling van de grondwaterstand voorkomen.
Vergunningverlening algemeen
Het onttrekken van grondwater is uitsluitend toegestaan met een vergunning. Als de
hoeveelheid onder een maximumniveau blijft, is een melding voldoende. Een vergunning
wordt alleen verstrekt als de waterbehoefte niet op een andere manier kan worden opgelost.
Een aanvrager moet de effecten van de beoogde winning en/of infiltratie op de omgeving
beschrijven, waaronder:
• De noodzaak voor het gebruik van grondwater, de mogelijke alternatieven, inclusief de
financiële gevolgen en de milieueffecten.
• De gevolgen voor de stand, de samenstelling en de kwaliteit van het grondwater.
• De gevolgen voor landbouw, natuur, zetting gebouwen, verspreiding bodem- en of
grondwaterverontreinigingen en archeologische bodemvondsten.
Het waterschap weegt het belang van de aanvrager af tegen de overige belangen. Eventuele
schade aan andere belangen moet redelijkerwijs worden voorkomen. Als dit niet mogelijk is,
moet de vergunninghouder de schade vergoeden.
Drinkwaterwinningen
De provinciale plannen en de Drinkwaterwet zijn kaderstellend voor drinkwateronttrekkingen.
De waterschappen in Rijn-Oost willen echter nadrukkelijk een rol spelen in de discussie over
een duurzame inrichting van de onttrekkingen voor drinkwater. Daarbij is het uitgangspunt dat
de winningen afgestemd zijn op de mogelijkheden van het watersysteem en worden
eventuele nadelige effecten geminimaliseerd door een duurzame systeeminrichting
(wateraanvoer). Nieuwe onttrekkingen voor de drinkwaterwinningen moeten vooral
plaatsvinden op locaties waar water ‘over’ is.
Beleidslijnen
De waterschappen in Rijn-Oost leggen de regels voor grondwateronttrekking vast in hun
Keur. Ze stemmen het grondwaterbeleid en regelgeving op elkaar af (2009). Dit gebeurt in
overleg met de provincies. De waterschappen hanteren daarbij zoveel mogelijk dezelfde
criteria.
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Onze doelen voor grondwater hebben op de kwantiteit betrekking. We zijn in het landelijke
gebied grondwaterbeheerder en de provincies zijn beheerders van de grondwaterkwaliteit.
De waterschappen hebben echter wel aandacht voor de samenhang met kwaliteit en ruimte.
Zo kunnen onttrekkingen invloed hebben op bodemverontreinigingen en heeft warmte- en
koudeopslag in de bodem een ruimtelijke claim in de ondergrond. Wij analyseren of we een
ordening van het gebruik en Prioritering in de ondergrond op moeten stellen.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Onttrekking en infiltratie
Regge en Dinkel is bevoegd om beregening uit grondwater en oppervlaktewater te verbieden
en deze verboden te handhaven. Beregening mag zolang er voldoende water is, bij droogte
kan het waterschap een beregeningsverbod instellen. Bij een verbod voor beregening uit
grondwater, wordt er ook een verbod ingesteld voor beregening uit oppervlaktewater
In 2010 stelt het waterschap nieuw beleid op voor beregening, waarbij beregening uit gronden oppervlaktewater voor het gehele beheersgebied in samenhang wordt bekeken.
De insteek is dat wateraanvoer tot een noodzakelijk minimum wordt beperkt, effectief
watergebruik de nodige aandacht krijgt en dat wordt gekeken naar gebiedsspecifieke
ontwikkelingsregelingen.
Buisdrainage en perceelssloten
In gebieden met de groen/blauwe hoofdstructuur uit de Omgevingsvisie van de Provincie is
aanleg van drainage en perceelssloten alleen toegestaan met een watervergunning.
De vereiste vergunning voor aanleg van sloten en/of drainage die op hydrologische gronden
in sommige bestemmingsplannen is opgenomen, kan vervallen. Dit wordt met de gemeenten
gecommuniceerd. Hierbij wordt verwezen naar de regels van Regge en Dinkel. Zo ontstaat er
geen extra of dubbele regelgeving.
Drinkwaterwinning
Ten behoeve van de toekomstige drinkwaterwinning Vechterweerd hebben de
waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Regge en Dinkel, de Provincie Overijssel en
Vitens in 2008 een intentieverklaring getekend die moet leiden tot een uiteindelijke
waterovereenkomst die een duurzame waterwinning bij Vechterweerd garandeert en
eventuele risico’s beheersbaar maakt. De waterwinning Vechterweerd is een zogenaamde
3
oevergrondwaterwinning met een maximaal capaciteit van 8 miljoen m per jaar. Het
drinkwater bestaat, na zuivering door de bodem, voor een groot deel uit oppervlaktewater dat
afkomstig is uit de Vecht. Het waarborgen van de kwaliteit van het Vechtwater moet worden
vertaald in monitoring, vergunningverlening en calamiteitenzorg.
Volgens de afspraken zoals gemaakt over de toekomstige beëindiging van de
drinkwaterwinning in Mander zal in 2009 worden begonnen met de zoektocht naar een
alternatieve winlocatie. Deze lokatie zal samen met provincie en Vitens worden
vormgegeven. Gezien de tekorten aan winmogelijkheden in Twente zal hierbij breder worden
gekeken dan alleen de vervanging van winlocatie Mander.
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2.2.5 Inrichting, beheer en onderhoud
Via (her)inrichting, gericht beheer en onderhoud van de watergangen, realiseren de
waterschappen in Rijn-Oost een groot aantal doelstellingen. De belangrijkste zijn het
gewenste oppervlaktewaterpeil (bijvoorbeeld voor landbouw en natuur), ecologische
ontwikkeling en recreatief medegebruik. Vooral in beekherstelprojecten worden verschillende
doelen en belangen gecombineerd. Deze projecten hebben daarom vrijwel altijd een integraal
karakter.
Doelstelling
Onze doelstellingen voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van watergangen zijn:
een robuust watersysteem dat zoveel mogelijk zelfregulerend is en waarvan de kwaliteit en
de kwantiteit voldoen aan de gestelde eisen.

Inrichting
Nieuwe wijze van inrichten
De uitgangspunten uit het verleden passen niet meer bij de eisen van de KRW en WB21. De
waterschappen leggen bij herinrichtingsprojecten steeds meer de nadruk op het vasthouden
van water in een duurzaam watersysteem. In de praktijk worden de watergangen hierdoor
vaak breder en minder diep. De natuurvriendelijke oevers die hierdoor mogelijk worden,
bieden kansen aan planten en dieren in en om het water en dragen zo bij aan de ecologische
doelstellingen. In herinrichtingsprojecten wordt een duurzame aanpak toegepast. Afhankelijk
van verschillende factoren, zoals bodem, grondgebruik, functie van de watergang en type,
worden herinrichtingsplannen op maat ontwikkeld voor een gebied. Bij de uitvoering worden
verschillende maatregelen geïntegreerd (werk-met-werk maken).
Ecologische hoofdstructuur
Het Rijk heeft de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangewezen in het Nationaal
Natuurbeleidsplan; in de Nota Ruimte zijn Robuuste Verbindingen vastgelegd. Nationaal en
internationaal moeten voor 2018 de EHS en de Robuuste Verbindingen aangelegd worden.
Ecologische verbindingszones
In Drenthe en Overijssel zijn zowel natte als droge verbindingszones aangewezen. In Drenthe
zijn vrijwel alle beken aangewezen als ecologische verbindingszone. In Overijssel zijn de
ecologische verbindingszones vooral gelegd op en langs grote watergangen, zoals de Vecht
en de Regge.
Via deze natuurstroken (en de EHS) kunnen dieren en planten zich van het ene naar het
andere gebied verplaatsen. De provincies hebben een voorlopige uitwerking gemaakt van
deze plannen.
Natura2000-gebieden
Binnen de EHS ligt een groot aantal Natura2000-gebieden. Voor elk van deze gebieden wordt
een beheerplan opgesteld door het rijk of de provincie. De waterschappen zijn hierbij nauw
betrokken.
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Ruimtelijke kwaliteit
Iedere streek heeft eigen ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten; water speelt daarbij een eigen
rol. Veel mensen waarderen water in hun woonomgeving en in het landelijk gebied. In de
planperiode wordt een aantal waterlopen opnieuw ingericht. Over het algemeen zijn dit
omvangrijke projecten, met mogelijkheden om nieuwe ruimtelijke kwaliteit te realiseren. De
waterschappen willen daarom betrokken worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van de
landschapsvisies van provincies en gemeenten. Vanuit de waterbeleidsdoelen kunnen de
waterschappen de gewenste inrichting aangeven. In overleg met de plannenmakers kan voor
de meest doelmatige inrichting gekozen worden. De bestuurlijke gebiedsoverleggen (BGO’s)
in Overijssel en Gebiedscommissies in Drenthe kunnen daarbij een stimulerende rol spelen,
de provincie, de gemeenten en het waterschap zijn daarin vertegenwoordigd.
Water voor vissen
Een gezonde visstand is een van de kenmerken van een goede ecologische kwaliteit van een
watergang. Een gezonde visstand is verder van belang voor de sportvisserij. Hetzelfde geldt
voor de beroepsvisserij; deze komt alleen lokaal voor, vooral in Noordwest-Overijssel.
De visstand in Rijn-Oost laat op veel plaatsen te wensen over. Redenen hiervoor zijn:
Stuwen en gemalen belemmeren de trek van vis en andere organismen.
De inrichting van watergangen is onvoldoende geschikt voor paaien en jagen omdat er geen
variatie is in de structuur (diepte, substraat, stroming, oever).
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren de volgende uitgangspunten:
• Het waterschap is verantwoordelijk voor de inrichting van watergangen in ecologische
verbindingszones langs watergangen.
• Het realiseren van de ecologische verbindingszones wordt zo mogelijk gecombineerd met
het uitvoeren van gebiedsgerichte projecten. Meestal worden dan ook WB21- en KRWdoelen gerealiseerd.
• De inrichting, het beheer en het onderhoud worden gebaseerd op de ecologische
doelstellingen van de zones. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat goede waterafvoer
mogelijk blijft en dat de veiligheid gewaarborgd blijft. Randvoorwaarden voor
wateraanvoer zijn noodzaak en effectiviteit.
• Om de trek en verplaatsing van vissen te bevorderen, worden stuwen en gemalen zo
nodig passeerbaar gemaakt voor vissen. Dit gebeurt bij vrijwel alle stuwen in stromende
waterlichamen. Als er veel ecologische winst te behalen is, worden ook kunstwerken in
andere watergangen aangepast.
• In vrijwel alle waterlichamen worden via herinrichting meer natuurlijke omstandigheden
gecreëerd. De omvang van de maatregel hangt af van de functie en het ambitieniveau
voor het betreffende oppervlaktewater. De maatregelen zijn bedoeld om vissen en andere
waterorganismen meer kansen te geven.
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Situatie waterschap Regge en Dinkel
Inrichting
Voor de waterlichamen gelden vanuit de resultaatverplichting van de KRW richtlijnen voor de
inrichting voor 3 ambitieniveau’s.
Waterschap Regge en Dinkel hanteert voor alle (lijnvormige) waterlopen richtlijnen ten
aanzien van inrichting en beheer (inspanningsverplichting, zie bijlage 6. Hierbij wordt zowel
rekening gehouden met het ruimtelijk beleid (de provinciale ontwikkelingsperspectieven) als
met de orde (grootte) van de waterloop, zie ook hoofdstuk 2.2.2. Het aangegeven
ruimtebeslag is indicatief, hier zal in de praktijk flexibel mee worden omgegaan, afhankelijk
van de mogelijkheden (‘hier wat meer, daar wat minder’)
Vismigratie
In lijn met landelijke beleidsontwikkelingen is het vismigratiebeleid bij Regge en Dinkel
opgesteld. Regge en Dinkel neemt haar verantwoordelijkheid om in internationale context bij
te dragen aan duurzame verspreidingsroutes voor migrerende vissoorten. In het beleid staan
prioritaire vismigratiewateren centraal. De betreffende stromende wateren vormen een
netwerk, het Netwerk Ecologisch Waardevolle Wateren (NEWW), waarin de voor Twente
kenmerkende, stroomminnende vissoorten zich kunnen verspreiden, ontwikkelen en
voortplanten, zie kaart en hoofdstuk 2.2.2. Het netwerk omvat zowel grotere wateren
(waterlichamen) als kleine wateren, waarin een hoog ecologisch niveau wordt nagestreefd.
Het is ondermeer van belang om voldoende geschikt paai- en fourageergebied voor
migrerende vissoorten te realiseren.
Knelpunten die een duurzaam voortbestaan van deze soorten in de weg staan, worden in dit
netwerk met voorrang aangepakt. Migratieknelpunten, zoals stuwen worden opgelost en de
habitat of het leefgebied worden geoptimaliseerd. Ook andere vissoorten, waaronder de
bedreigde aal, hebben baat bij de uitvoering van deze maatregelen.
Om op termijn in deze wateren en waterlichamen een duurzame visstand te bereiken, zijn
beleid en uitvoeringsmaatregelen nodig.
Naast het hierboven beschreven actieve spoor is er ook het passieve spoor, waarbij aanpak
van knelpunten ‘meelift’ bij projecten die uit andere hoofde zijn geïnitieerd. Dit spoor geldt
vooral voor de niet-prioritaire wateren. Het stand still-beginsel en het passeerbaar maken van
een kunstwerk bij grootschalig onderhoud en/of vervanging, zijn hierbij de uitgangspunten.

Beheer en onderhoud
Onderhoud waterlopen
De waterschapswerken zijn tot in detail beschreven in de legger; ook de onderhoudsplicht is
geregeld in het beheerregister van de legger. De juridische bescherming van
waterschapswerken is geregeld via de keur.
Waterlopen onderhoudt het waterschap zelf. Kleinere wateren die voor de ontwatering van
een of enkele percelen noodzakelijk zijn, kunnen onder de jaarlijkse of halfjaarlijkse schouw
vallen. De grondeigenaren moeten deze sloten dan zelf onderhouden.
Regge en Dinkel kent geen schouwsloten.
Het doel van onderhoud aan de waterlopen is dat deze voldoende water kunnen afvoeren en
aanvoeren. Het onderhoud wordt regelmatig beoordeeld op effectiviteit en efficiëntie.
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Onderhoud bestaat uit het periodiek maaien van de onderhoudspaden, taluds, oevers en
bodem. Ook herprofileren en baggeren valt onder onderhoud. De huidige inrichting is
bepalend voor de methode, de frequentie en het tijdstip van onderhoud. De waterschappen
houden rekening met de wettelijke milieueisen, waaronder de Flora- en faunawet en de
Natuurbeschermingswet. Het onderhoud wordt zo gedaan dat er zo weinig mogelijk verstoring
optreedt. Verder wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden.
Een van de KRW-maatregelen is het natuurvriendelijk onderhouden van waterlopen.
Natuurvriendelijk onderhoud wordt in ieder geval gerealiseerd voor waterlichamen die
heringericht worden. Het onderhoud wordt afgestemd op de functie(s) van het gebied en de
watergang.
De waterschappen in Rijn-Oost gaan meer kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van
inrichting, beheer en onderhoud. Het motto hierbij is ‘meer lerend naar elkaar kijken’.
Baggeren
De afmetingen van een waterloop liggen vast in de legger. Als de maten van een waterloop
sterk afwijken, kan dat een reden zijn om te baggeren.
Bij het uitvoeren van baggerprojecten proberen we waar mogelijk, aan te sluiten bij projecten
van derden.
Bestrijding van muskusratten
De waterschappen werken gezamenlijk aan de bestrijding van muskusratten. Bestrijding
voorkomt schade en extra onderhoud aan dijken en oevers. De waterschappen in Drenthe en
Overijssel hebben in een nieuw delegatiebesluit (2008) afgesproken in 2011 gemiddeld voor
het totale gebied te streven naar 0,39 vangsten per velduur. Daarna is het streven naar 0,25
vangsten per velduur. Bij die waarde wordt de populatie niet meer als schadelijk gezien.
De komst van de beverrat in Rijn-Oost is een relatief nieuw probleem. Hiervoor is extra
vangcapaciteit ingezet.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Beheer en onderhoud
Het onderhoud bestaat uit het beheren van het waterpeil voor een juist grond- en oppervlakte
waterpeil, maaionderhoud, grondwerk en groot onderhoud (herprofileren en uitdiepen van
waterlopen), en onderhoud aan kunstwerken en beplanting.
De waterlopen die onderhouden worden, zijn in de planperiode ondergebracht in een
onderhoudprogramma. Alle relevante zaken voor het planmatig en gestructureerd
onderhouden van de waterlopen zijn opgenomen in dit programma. De waterlopen die
worden verbeterd en ingericht in het kader van de Kader Richtlijn Water zullen in dit
onderhoudsprogramma worden meegenomen.
Regge en Dinkel wil het beheer en onderhoud zoveel mogelijk organiseren en vormgeven in
samenwerking met klanten en partners (burgers, landbouw, overheden, natuurorganisaties
e.d).
Het beheer en onderhoud zijn zo georganiseerd dat adequaat kan worden gehandeld bij
(dreigende) calamiteiten. Dit is verder uitgewerkt in de calamiteitenplannen.
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De methode, frequentie en het tijdstip van het maaionderhoud, hangt grotendeels af van de
inrichting en de functies van de waterlopen.
Het groot onderhoud (o.a. uitdiepen, waterkeringen en kleine kunstwerken) aan waterlopen
wordt planmatig uitgevoerd. Bij het onderhoud wordt rekening gehouden met het beleid en
eventuele andere doelstellingen en plannen.
Het waterschap streeft er bij het beheer en onderhoud naar zo min mogelijke beschoeiïng en
betuining in te zetten en over te gaan naar natuurlijk ingerichte waterlopen.
Het onderhoud aan de kunstwerken bestaat uit dagelijks beheer en onderhoud, en groot
onderhoud. Het groot onderhoud aan kunstwerken is risicogebaseerd. Jaarlijks wordt hiervoor
een plan opgesteld. De cultuurhistorische waarde van kunstwerken verdient speciale
aandacht.
Het onderhouden van beplanting op gronden in eigendom van Regge en Dinkel gebeurt
volgens streefbeelden. Op basis hiervan wordt de onderhoudfrequenties vastgesteld in de
jaarplannen.
Bij het beheer en onderhoud streeft Regge en Dinkel voor het gehele beheergebied naar
uniformiteit in werkwijze en kwaliteit. Daarbij wordt wel rekening gehouden met lokale
gebiedskenmerken. De uitvoering van beheer en onderhoud wordt steeds bedrijfsmatiger,
hierdoor wordt er meer en meer gestuurd op resultaat.
Het waterschap is zich aan het oriënteren op het toekomstige beheer en onderhoud, mede in
het licht van de onder andere door de KRW veranderende inrichting van waterlopen. Het
waterschap zal in 2010 hierover met een nota komen. Alle belanghebbende partijen zullen
worden geraadpleegd om inbreng te leveren.
Verwerking maaisel en de ontvangstplicht
Op dit moment verwijdert Regge en Dinkel zelf het maaisel van een groot aantal waterlopen.
Daarnaast voeren gemeenten, andere overheden en landbouwers het maaisel van vele
kilometers waterlopen af. De hoeveelheid maaisel die afgevoerd en verwerkt moet worden,
neemt in de toekomst toe. Redenen hiervoor zijn de toegenomen aandacht voor overlast en
water in stedelijke omgeving en klanten die om afvoer van maaisel vragen. Regge en Dinkel
gaat op steeds meer plaatsen het maaisel van taluds en maaipaden afvoeren. Ook gaat
Regge en Dinkel onderzoeken of het mogelijk is maaisel af te zetten in de kleine kringloop.
Het onderhoudbeleid en eventuele vergoedingen worden hiertoe bekeken. Door de overname
van stedelijk water groeit het aantal waterlopen waar geen ontvangstplicht voor maaisel
opgelegd kan worden. Regge en Dinkel blijft innovatieve ontwikkelingen voor het verwerken
van maaisel volgen en waar mogelijk actief ondersteunen.
Baggeren
In bijlage 1 (Beleidskaders Europa, rijk en provincie) is aangegeven op welke wijze het
waterschap het verwerken van toepasbare en niet-toepasbare baggerspecie met de
gemeenten wil regelen.
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Muskusratten
Met zes waterschappen in Noord- en Oost-Nederland zijn afspraken gemaakt over de inzet
van de muskusrattenvangers. Landelijk wordt er onderzoek verricht naar de "nut en
noodzaak" van de bestrijding. Vooralsnog vindt de bestrijding gebiedsdekkend plaats.
De inzet is afhankelijk van risico en omvang van de populatie.

2.2.6 Stedelijk waterbeheer
Er is een nauwe samenhang tussen oppervlaktewater in stedelijk en landelijk gebied.
Daarom wordt het beheer van stedelijk oppervlaktewater gezien als taak van de
waterschappen. De waterschappen in Rijn-Oost hebben een deel van het beheer (en
onderhoud) van het oppervlaktewater in stedelijk gebied al overgenomen van de gemeenten.
Het gaat dan vooral om de wateren die van belang zijn voor de wateraanvoer, waterafvoer en
waterberging. Het beheer omvat onder andere het peilbeheer en de aanleg en het onderhoud
van extra waterberging in bestaand stedelijk gebied. De gemeente is verantwoordelijk voor de
ontwatering van de percelen tussen de watergangen (stedelijk grondwater).
Perceelseigenaren blijven daarnaast zelf verantwoordelijk voor de afwatering van hun
gronden.
Samen met gemeenten
De gemeenten en waterschappen in Rijn-Oost werken samen aan het oplossen van
knelpunten in het stedelijk waterbeheer. De basis hiervoor is het Nationaal Bestuursakkoord
Water. De samenwerking geldt voor het baggeren van watergangen, situaties van
wateroverlast en stadswateronderzoeken volgens het waterkwaliteitsspoor. Het waterbelang
in procedures voor bestemmingsplannen wordt behartigd via de watertoets.
Doelstelling
Onze doelstelling voor het stedelijk waterbeheer is: de kwaliteit en kwantiteit op orde brengen,
conform de afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water.
Uitgangspunten en aanpak
Bij de aanpak van het stedelijk waterbeheer hanteren de waterschappen in Rijn-Oost de
volgende uitgangspunten:
Overname stedelijk water
Het uitgangspunt is dat de waterschappen het stedelijk water van de gemeenten overnemen.
Bij de overname wordt het achterstallige onderhoud weggewerkt (bijvoorbeeld baggeren,
herstellen oevers). De waterschappen gaan verschillend om met de financiële bijdragen aan
de gemeenten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij de overdracht van
stedelijk water. Voor gemeenten die in meer waterschappen liggen, wordt deze bijdrage
daarom op maat vastgesteld.
Na overdracht wordt het bestaande onderhoudsniveau door het waterschap gehandhaafd.
In gezamenlijk overleg kan in een later stadium een ander onderhoudsniveau worden
vastgesteld.
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Zichtbaarheid water
Bij het verbeteren van het watersysteem in stedelijk gebied sluiten de waterschappen zoveel
mogelijk aan bij plannen van derden. Waar mogelijk wordt het water opnieuw zichtbaar
gemaakt dat nu in duikers onder de grond zit. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kijkt het
waterschap uitdrukkelijk naar de vorm, de inrichting en het onderhoud van water in de
uitleggebieden.
Financiering aanleg watergangen
Voor nieuwe (bouw-)projecten geldt het veroorzakersprincipe. De partij die een woonwijk of
bedrijventerrein ontwikkelt, zorgt ook voor een goede waterinfrastructuur. Wateren die direct
in verbinding staan met het oppervlaktewatersysteem, worden na aanleg door het waterschap
overgenomen. Dit geldt ook voor de bijbehorende kunstwerken.
Wateropgave (NBW)
De waterschappen zien het als hun taak om samen met de gemeenten te zoeken naar
oplossingen voor situaties van wateroverlast. De beperkte capaciteit van het rioolstelsel
speelt hierbij een belangrijke rol. Het waterschap wil kennis aandragen voor de nieuwe
generatie rioleringsplannen en bijdragen aan het oplossen van de knelpunten. Het streven is
om de doelen tegen de laagste maatschappelijke kosten uit te voeren. De knelpunten voor
wateroverlast moeten in 2015 opgelost zijn.
Belevingswaarde en communicatie
Het stedelijk water is een integraal onderdeel van de openbare ruimte. Het is daarom
medebepalend voor de belevingswaarde van de openbare ruimte door burgers. Het
waterschap houdt daar rekening mee bij het beheer en onderhoud en in de communicatie
voor de inwoners van stedelijk gebied.
Watertoets
Het waterschap gebruikt de watertoets om de inrichting, het beheer en het onderhoud van
(nieuw) stedelijk water goed af te stemmen op de ruimtelijke functies. Belangrijk daarbij is dat
hierdoor benedenstrooms geen wateroverlast ontstaat. In de afgelopen jaren hebben het
waterschap en de stedelijke partners ervaring opgedaan met de watertoets. Het toepassen
van de watertoets vraagt om goede samenwerking tussen waterschap en gemeente. Het
waterschap moet duidelijk zijn in haar wensen en tegelijkertijd open staan voor
ontwikkelingen bij de gemeenten. Ook moet het waterschap oog hebben voor wat er in
andere disciplines aan de hand is. Ook veronderstelt de watertoets dat het waterschap al in
een vroeg stadium betrokken wordt bij de processen op het gebied van ruimtelijke ordening.
Waterplannen
Veel gemeenten in Rijn-Oost beschikken inmiddels over een waterplan, dat samen met het
waterschap en eventuele andere waterpartners is opgesteld. De waterplannen maken het
mogelijk om gemeenten op een positieve manier te betrekken bij de wateropgaven. In elke
gemeente is het waterplan anders van vorm en inhoud, maar vrijwel altijd is er enthousiast
aan gewerkt. In de planperiode wordt een nieuwe generatie waterplannen ontwikkeld. In die
plannen is meer aandacht nodig voor het gezamenlijk maken van locatiekeuzes voor
ruimtelijke ontwikkelingen.
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Uitbreiding van stedelijk gebied in beekdalen is niet gewenst. Voor deze beekdalen geldt het
‘nee-tenzij’-beleid.
In perioden van hevige neerslag kan over de gehele lengte van het beekdal wateroverlast
verwacht worden. In de beekdalen worden daarom geen nieuwe werken uitgevoerd die de
afvoer van water versnellen. Kapitaal intensieve functies worden zoveel mogelijk geweerd.
Het betreft met name woon- en werkgebieden en bepaalde vormen van agrarisch gebruik
zoals glastuinbouw, kwekerijen en intensieve veehouderijen. Hiervoor is het ‘nee-tenzij’-beleid
ontwikkeld voor alle beekdalen. Het ‘nee-tenzij’-beleid houdt in dat nieuwe kapitaalintensieve
functies alleen zijn toegestaan als:
sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang;
er geen alternatieven zijn en
de functie op de locatie geen feitelijke belemmering vormt om in de toekomst de afvoer- en
bergingscapaciteit van het regionale watersysteem te vergroten en
compensatie van het negatieve effect op het watersysteem deel uitmaakt van het plan.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Bij de overdracht van het stedelijk waterbeheer en de ontwikkelingen in de ruimtelijke
ordening, is de samenwerking met gemeenten sterk verbeterd:
In de afgelopen periode zijn 13 stedelijke waterplannen opgesteld. Hierin zijn afspraken
gemaakt tussen gemeente en waterschap over bestaand stedelijk water en over welke
randvoorwaarden gelden in nieuw stedelijk gebied.
Ook is het stedelijk water van 4 van de 15 gemeenten in het beheergebied overgenomen.
Plannen en maatregelen
Waterschap Regge en Dinkel voert in de periode 2010-2015 deze plannen en
maatregelen uit:
• Opstellen van waterplannen met gemeenten.
• Met gemeenten de gewenste streefbeelden (functies) toekennen aan stedelijk water en
deze actief met burgers communiceren.
• Onderzoeken of streefbeelden in ruimtelijke plannen vastgelegd kunnen worden en of dit
wenselijk is.
• Opstellen van BOP’s (beheer en onderhoudsplannen) voor stedelijk gebied, zodat het
gewenste streefbeeld wordt bereikt en gehandhaafd.
• Gevraagd en ongevraagd adviseren over uitvoeringskwesties op basis van bestaande
waterplannen en over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
• Samenwerken met gemeenten om burgers bewust te maken van waterkwaliteit
(overstorten), waterrecreatie en de mogelijkheden tot waterbeleving.
• Bevorderen van het ontkluizen van stedelijk water.
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Prestatie-indicatoren stedelijk water
Prestatie-indicator

Eenheid

Aantal
totaal

Reeds
gerealiseerd

Realisatie
in periode
2010-2015

(Geactualiseerde) stedelijke waterplannen

aantal

15

13

2

Prestatie-indicator

Eenheid

Totaal

Reeds
gerealiseerd

Realisatie
in periode
2010-2015

Aantal kilometers overgedragen waterlopen in
stedelijk gebied

km

150

40

110

Aantal overgedragen vijvers in stedelijk gebied

aantal

150

27

123

Prestatie-indicatoren overdracht stedelijk water

2.2.7 Emissiebeheer
Emissiebeheer is het voorkomen en bestrijden van verontreiniging van het grond- en
oppervlaktewater door het beperken en reguleren van lozingen. De vergunningverlening op
grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) heeft sinds de jaren '70 een
grote bijdrage geleverd aan het verminderen van lozingen van afvalwater. De Waterwet en de
Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) bieden nieuwe mogelijkheden om het
lozen van afvalwater te reguleren en de administratieve lasten te verminderen.
Lozingen zijn te onderscheiden in puntlozingen (directe en indirecte lozingen) en diffuse
lozingen.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Het hoofddoel van het emissiebeheer uit het waterbeheerplan 2002-2006(8) is nog steeds
van toepassing: ‘het waterschap wil de meest doeltreffende maatregelen nemen om te
kunnen voldoen aan de (chemische) kwaliteitsdoelstellingen voor water en waterbodem’.
Bij de aanpak van emissies hebben preventieve maatregelen de hoogste prioriteit
(voorzorgsbenadering), daarna komen achtereenvolgens de aanpak bij de bron, de aanpak in
de waterketen en als laatste de effectgerichte aanpak.
Om de emissie aanpak handen en voeten te kunnen geven is van belang:
• wat zijn de probleemstoffen in de normale beheersituatie en onder extreme
omstandigheden;
• wat zijn de bronnen van de probleemstoffen;
• welke praktische en kosten effectieve maatregelen kan het waterschap treffen, rekening
houdend met de beleidsruimte en met gebieds- en gebruiksfuncties van het water.
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De probleemstoffen voor het oppervlaktewater zijn in hoofdlijnen (zie ook hoofdstuk 1.5)
• microverontreinigingen zoals PAK’s (polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen),
gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen en (mogelijk) hormoonverstorende stoffen
en geneesmiddelen;
• ammonium/ammoniak- en totaalstikstof, totaalfosfaat en zuurstof. Zuurstof is niet alleen
van belang in de normale beheersituatie, maar ook onder extreme omstandigheden
(zware neerslag in bebouwd gebied).
Totaalfosfaat en -stikstof overschrijden op veel plaatsen de vigerende Milieukwaliteitseisen in
stromende wateren. De stikstofoverschrijdingen zijn echter minder relevant, omdat fosfaat
wordt beschouwd als de bepalende voedingsstof in zoete binnenwateren. Voor zware
metalen zijn er vrijwel nergens problemen als de biologische beschikbaarheid met de
vigerende methode in rekening wordt gebracht.
Voor hormoonactieve stoffen en geneesmiddelen zijn nog geen waterkwaliteitsnormen. Wel
zijn hormonale effecten geconstateerd in vis in de Bornsebeek.
Belangrijke bronnen van probleemstoffen zijn:
• (gezuiverd) afvalwater (met name voor PAK’s en ammoniumstikstof),
• diffuse lozingen (gewasbeschermingsmiddelen) of
• beide (fosfaat, zware metalen, hormoonverstorende stoffen en geneesmiddelen).
Soms is sprake van een historische verontreiniging (bijvoorbeeld het bestrijdingsmiddel
hexacyclohexaan). Voor de Dinkel en enkele zijbeken is de belasting vanuit Duitsland ook
significant.
Ook voor probleemstoffen, die veel in afvalwater worden aangetroffen, zoals PAKs, zware
metalen en hormoonverstorende stoffen, geldt dat de bron diffuus is. Al met al zijn de diffuse
bronnen verantwoordelijk voor de meeste problemen.
Beleidsruimte: een duurzame en doeltreffende aanpak van de diffuse bronnen vergt in de
eerste plaats rijks- of zelfs internationaal beleid.
Het waterschap heeft primair een rol in de sfeer van:
• beheersing puntbronnen: afvalwaterzuivering en vergunningverlening,
• monitoring en projectmatig onderzoek (signalering van problemen en mogelijke
oplossingen),
• handhaving,
• voorbeeldfunctie,
• stimulering/samenwerking met andere partijen,
• communicatie.
Samenwerking is met name van belang met de gemeenten als beheerder van het stedelijk
gebied en de daarin aanwezige rioolstelsels en met de landbouw als beheerder van een groot
deel van het landelijk gebied.
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Directe en Indirecte lozingen
Huidige situatie
De waterschappen in Rijn-Oost hebben in de afgelopen periode fors geïnvesteerd in hun
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). De kwaliteit van het effluent uit deze installaties is
hierdoor sterk verbeterd. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de waterkwaliteit in
Oost-Nederland. In alle beheergebieden wordt ruim voldaan aan de wettelijke eis van
tenminste 75% stikstof- en fosfaatverwijdering.
Ook de lozingen vanuit gemeentelijke overstorten zijn de afgelopen decennia sterk
verminderd. Dit is het resultaat van verschillende maatregelen van gemeenten. In een aantal
wateren treedt incidenteel nog vissterfte op door overstortingen. Ook kunnen calamiteiten,
zoals hevige regenval, oorzaak zijn van een tijdelijk slechtere kwaliteit van het effluent. In het
buitengebied hebben de gemeenten en bewoners IBA-systemen (individuele
afvalwaterbehandeling) bij woningen aangelegd. Indien rendabel is drukriolering aangelegd.
Vrijwel alle ongezuiverde huishoudelijke lozingen op het oppervlaktewater zijn hierdoor
opgeheven. Ook afvalwaterlozingen door bedrijven zijn in Rijn-Oost vergaand gesaneerd.
Slechts bij uitzondering zijn deze lozingen nog een bron van probleemstoffen.
Doelstelling
Onze doelstelling voor het emissiebeheer is: het verder verminderen van de bijdrage van
overstorten, regenwaterafvoeren en rwzi’s aan de vervuiling van het oppervlaktewater.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij het emissiebeheer de volgende uitgangspunten
en aanpak:
Vergunningverlening en handhaving
• De handhaving en de vergunningverlening worden verder geprofessionaliseerd volgens
criteria van de nieuwe water- en milieuwetgeving.
Vergunningverlening
• Waterschappen en gemeenten organiseren vanaf 2010 een gezamenlijk loket voor
vergunningverlening op basis van de Waterwet. Bij de samenwerking in dit loket wordt de
expertise van het waterschap optimaal ingezet.
• De waterschappen krijgen een adviserende rol bij het verlenen van
omgevingsvergunningen. In 2011 volgt een evaluatie van de invoering en zo nodig
bijstelling van de gemaakte afspraken.
• Vergunningen zijn gericht op het beperken van lozingen van prioritaire stoffen en stoffen
die regionaal/lokaal een knelpunt vormen.
• Een deel van de vergunningen vervalt door de nieuwe, algemene regelgeving. Van de
resterende vergunningen moet 90% actueel, naleefbaar en handhaafbaar zijn.
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Handhaving
• Zo nodig wordt in operationele zin samengewerkt met andere handhavingsinstanties.
• De beschikbare sanctie-instrumenten (bestuursdwang, dwangsom) worden conform de
sanctiestrategie toegepast.
• De komende jaren is er extra inspanning op handhaving in de glastuinbouw in Rijn-Oost
vanwege haar bijdrage aan verschillende stoffen in het oppervlaktewater.
• Het opsporen en opheffen van illegale lozingen krijgt meer prioriteit.
• Een aantal waterschappen in Rijn-Oost betrekt elkaar bij de handhaving van interne
vergunningen voor rwzi's. Het doel hiervan is een grotere transparantie. De
waterschappen Reest en Wieden, Velt en Vecht en Groot Salland doen dit al.
• De waterschappen volgen de landelijke onderzoeken naar nieuwe probleemstoffen.
Zo nodig voeren ze (samen) onderzoek uit naar het voorkomen en beperken van de
lozing van deze stoffen.
• Toezicht op het verlenen van omgevingsvergunningen.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Aanpak
Voor de geconstateerde problemen met zuurstof, ammoniumstikstof en fosfaat geldt de
volgende aanpak:
Zuurstof
Lage zuurstofgehalten met soms vissterfte als gevolg treden op als gemengde rioolstelsels
een extreem hoog neerslagaanbod niet kunnen verwerken. Het waterschap zal dit probleem
aanpakken via de invulling van het zogenaamde waterkwaliteitsspoor, waarbij de ecologisch
(potentieel) waardevolle wateren (in de gebieden met ambitie hoog voor waterkwaliteit)
krachtiger zullen worden beschermd. Daarbij wordt gedacht aan een minimum aanvaardbaar
zuurstofgehalte van 5 mg/l in deze wateren en 2 mg/l in de overige wateren. Beleid met
betrekking tot het waterkwaliteitsspoor zal vorm krijgen in de periode tot 2015. Er dient in alle
gevallen wel aan de milieukwaliteitseisen (bijlage 5) te worden voldaan.
Tot de invoering van het waterkwaliteitsspoor wordt het vigerende rioleringsbeleid voortgezet:
nagenoeg nulemissie (1/5 jaar overstort) voor de overstorten op de oppervlaktewateren
binnen de daarvoor in het waterbeheerplan 2002-2006(8) aangewezen relevante gebieden
(kaart 6), uiterlijk in 2018. Deze gebieden komen voor het overgrote deel overeen met de
stroomgebieden van de waterlichamen met ambitieniveau hoog;
alleen basisinspanning voor de overige wateren.
Het waterschap zal deze insteek inbrengen in de samenwerking met de gemeenten op het
gebied van riolering.
Ammoniumstikstof
Ammoniumstikstof overschrijdt in ongeveer de helft van de waterlichamen de (nieuwe) KRW
norm. Veelal zijn effluenten hier de belangrijkste ammoniumbron. Alvorens concrete
maatregelen te treffen in de sfeer van vergunningverlening wordt onderzocht in hoeverre de
ammoniumgehalten in de effluenten met behulp procesoptimalisatie (inzet van fuzzy logic
technieken) zodanig kunnen worden verlaagd dat er geen sprake meer is van
overschrijdingen (onderzoeksmaatregel KRW). Dit betreft de rwzi’s Losser, Denekamp,
Glanerbrug, Tubbergen, Oldenzaal, Enschede, Hengelo, Goor, Nijverdal en Haaksbergen.
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Tegelijkertijd wordt nagegaan of de ammoniumoverschrijding in het oppervlaktewater
daadwerkelijk ecologische effecten hebben (via giftigheid ammoniak of zuurstofverbruik
ammonium).
Fosfaat
Er wordt van uitgegaan dat het fosfaatgehalte de komende 20 jaar onder invloed van het
mestbeleid en renovaties van rwzi’s zal halveren. Daardoor zal de Milieukwaliteitseisen medio
2027 nog alleen worden overschreden in de waterlichamen die de Milieukwaliteitseisen nu
meer dan 2 keer overschrijden. Voor zover deze waterlichamen tot 2015 qua inrichting zullen
worden verbeterd, zal voor 2015 onderzoek worden uitgevoerd naar de ecologische effecten
van fosfaat en de rol daarin van rwzi effluent (onderzoeksmaatregel KRW). Bij gebleken effect
en rol zal op de betrokken rwzi’s na 2015 verdergaande fosfaatverwijdering gaan
plaatsvinden. Dit betreft de rwzi’s Oldenzaal, Tubbergen, Haaksbergen, Enschede en
Hengelo.
Preventief beleid vergunningen en algemene regels
Ter bescherming en verbetering van de waterkwaliteit worden in het preventieve beleid
maatregelen ingezet voor zowel puntbronnen als diffuse bronnen. Dit gebeurt met twee elkaar
aanvullende beleidskaders:
(1) een algemeen beleidskader dat van toepassing is voor alle wateren en dat uit twee sporen
bestaat: (1a) het toepassen van beste beschikbare technieken (BBT), en (1b) waar nodig
treffen van verdergaande maatregelen, daar waar toepassing van BBT onvoldoende
bescherming biedt voor de waterkwaliteit.
(2) een aanvullend beleidskader dat zich specifiek en via een planmatige aanpak op de
toestand van alle oppervlaktewateren richt, ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.
(1) Algemeen beleidskader
Het algemeen beleidskader krijgt invulling in vergunningen en in algemene regels, zoals het
Activiteitenbesluit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Waterbesluit en algemene regels
voor agrarische activiteiten. Naast de algemene regels die betrekking hebben op lozingen
door burgers en bedrijven worden in het brongerichte beleid ook regels gesteld voor de
emissies als gevolg van de toe te passen stoffen en materialen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via
het gewasbeschermingsmiddelenbeleid, het mestbeleid en het bouwstoffenbeleid
(1a) Toepassing van BBT
Invulling van het vereiste van toepassing van BBT vindt veelal plaats aan de hand van stand
der techniek in documenten op Europees of nationaal niveau. Daar waar algemene regels
gelden, geven die regels tevens invulling van BBT. Deze werkwijze wordt voortgezet.
(1b) Beoordelen noodzaak verdergaande maatregelen
Ook bij het beoordelen van de aanvaardbaarheid van de emissie na toepassing van BBT
wordt de huidige werkwijze voortgezet.
Voor vergunningplichtige lozingen houdt dit in toepassing van de emissie-immissietoets, op
grond waarvan (vooral) op het niveau van mengzones rondom een lozingspunt de
toelaatbaarheid van de lozing wordt beoordeeld.
Daar waar bij opstelling van algemene regels door het verplichten van BBT, in combinatie met
overig landelijk preventief beleid, de risico’s voor alle wateren niet voldoende kunnen worden
beperkt, bieden de algemene regels het bevoegd gezag de mogelijkheid om door het stellen
van maatwerkvoorschriften lokaal adequate bescherming alsnog te waarborgen.
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In dit waterbeheerplan worden de getalswaarden van het Besluit Kwaliteitsdoelstellingen en
Monitoring Water 2009 (BKMW 2009), als vertrekpunt voor het afwegingskader gebruikt.
Een groot aantal stoffen staan niet in het BKMW 2009. De wijze waarop de waterbeheerder
bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden hiermee om dient te gaan, zal nader
uitgewerkt worden in het “Handboek waterbeheer, deelrapport leidraad vergunningen en
algemene regels directe lozingen”. Dit onderdeel van het Handboek betreft een actualisatie
van de ”Leidraad Kaderrichtlijn Water voor de vergunningverlening en handhaving in het
kader van de WVO”.
In beschermde gebieden worden getalswaarden toegepast die voortvloeien uit de richtlijnen
voor die gebieden. Voor de Drinkwaterrichtlijn zijn deze opgenomen in het BKMW. Voor de
Zwemwaterrichtlijn zijn deze vermeld in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden. Voor Natura2000-gebieden gelden de instandhoudingsdoelen voor de
betreffende gebieden.
(2) Aanvullend beleidskader KRW
Het aanvullende beleidskader volgt uit de stroomgebiedbeheerplannen, die als doel hebben
het realiseren van de milieukwaliteitseisen en het waarborgen van ‘geen achteruitgang’ voor
de Kaderrichtlijn Water. De milieukwaliteitseisen zijn vastgelegd en het begrip ‘geen
achteruitgang’ is nader uitgewerkt in het BKMW 2009. Voor de algemeen fysisch-chemische
parameters en biologie van sterk veranderde en kunstmatige wateren zijn in aanvulling op het
BKMW doelen afgeleid van de milieukwaliteitseisen en deze zijn weergegeven in de
provinciale omgevingsvisie en in bijlage 5 van dit waterbeheerplan.
Afweging
Bij de afweging van de aanvaardbaarheid van lozingen en andere ingrepen wordt de huidige
toestand getoetst aan de bovengenoemde doelen. In hoofdstuk 1.5 en in bijlage 8 is de
huidige toestand alleen beschreven op basis van het KRW-monitoringprogramma. Alle
actuele monitoringdata zijn echter relevant voor de afweging.

Toezicht en handhaving
Regge en Dinkel gaat zich intern en extern meer richten op integraal toezicht en integrale
handhaving. Intern worden toezicht en handhaving gericht op waterkwaliteit en
waterkwantiteit. Extern is er toezicht op lozingen en er worden handhavingsacties gehouden
naar aanleiding van incidenten en calamiteiten. Ook zijn gerichte acties mogelijk voor een
bepaald type lozing of in een deel van het gebied. Extern toezicht gebeurt met partners als
gemeente, provincie en de AID.
Bij handhaving in eigen inrichtingen van Regge en Dinkel is het openbaar ministerie
aanwezig.
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Met het van kracht worden van de Wabo, blijven we toezicht houden op indirecte lozingen.
De bevoegdheid om bij overtredingen bestuurlijk op te treden, ligt bij het Wabo-bevoegd
gezag. Om de bevoegdheden goed op elkaar af te stemmen, zijn duidelijke afspraken nodig
tussen de verschillende overheden.
Op grond van interne en externe signalen wordt jaarlijks vastgesteld welke doelgroepen met
prioriteit gecontroleerd worden. Het programma voor handhaving wordt vastgelegd in een
procesplan.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator

Eenheid

Vergunning die actueel (< 4 tot 10 jaren) en voldoen
aan de Europese richtlijnen (IPPC-proof).

%

Aantal
totaal

Reeds
gerealiseerd

Realisatie
in periode
2010-2015

100

95

continu

Diffuse bronnen
De waterkwaliteit in Rijn-Oost wordt sterk beïnvloed door belasting uit diffuse bronnen.
De belangrijkste diffuse bronnen zijn emissies uit de landbouw, verkeer en vervoer,
(uitlogende) bouwmaterialen en onkruidbestrijding. Dit leidt tot te hoge gehaltes aan
bijvoorbeeld stikstof en fosfaat.
De emissie door agrarische bedrijven is verminderd door onder andere de landelijke
mestwetgeving en de aanwijzing van mest- en spuitvrije zones. Toch levert de restuitstoot
een belangrijke diffuse belasting op.
De waterschappen houden toezicht op en handhaven het Lozingenbesluit open teelt en
veehouderij (LOTV), het Besluit Glastuinbouw en dergelijke. Ook wordt er aandacht besteed
aan samenwerking met doelgroepen en communicatie. Andere mogelijkheden hebben de
waterschappen nauwelijks. Hierdoor kunnen de waterschappen maar beperkt bijdragen aan
de aanpak van diffuse bronnen. Mogelijkheden om diffuse belasting te verminderen, zijn er
vooral op rijksniveau. Middelen zijn bijvoorbeeld de mestwetgeving (LNV) en het
Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen van het ministerie van VROM (zie kader).
Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen
In het landelijk Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen wordt een driedeling gehanteerd:
• Niet verdergaand aanpakken (onvermijdelijke stoffen). Dit geldt voor bijvoorbeeld
gewasbeschermingsmiddelen als lindaan (historische verontreiniging).
• Primair Europees aanpakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de emissies uit verkeer en
vervoer (onder andere PAK’s) en het gewasbeschermingsmiddelenbeleid.
• Nationaal aanpakken. Dit geldt voor stoffen in het oppervlaktewater waarvoor Nederland
zelf de normen mag vaststellen. Voorbeelden zijn zuurstof, stikstof, fosfaat en de meeste
metalen. Ook de aanpak van nieuwe (potentiële) probleemstoffen, zoals
(dier)geneesmiddelen valt in deze categorie.
Bij lokale problemen die niet kunnen worden opgelost met een landelijke/generieke aanpak,
hebben de regio’s een aanvullende rol. Hierbij wordt gedacht aan end-of-pipe-maatregelen
(puntbronnen) en inrichtingsmaatregelen.
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Doelstelling
Onze doelstelling voor de aanpak van diffuse verontreiniging is: bijdragen aan vermindering
van belasting vanuit diffuse bronnen, in samenwerking met veroorzakers en
medeverantwoordelijken.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij de aanpak van diffuse belasting deze
uitgangspunten:
• De waterschappen hebben een aanvullende rol ten opzichte van het rijksbeleid.
• Nieuwe probleemstoffen, zoals (dier)geneesmiddelen en hormoonactieve stoffen, worden
opgenomen in het eigen monitoringsprogramma. Daarbij is aandacht voor de
beschikbaarheid van deze stoffen voor waterorganismen.
• De monitoringsresultaten worden gecommuniceerd met relevante partners, waaronder de
provincie, de gemeenten en de landbouw.
• De waterschappen passen hun handhavende bevoegdheden toe bij het constateren van
diffuse waterverontreiniging.
• Op de eigen terreinen (zowel waterlopen als terreinen rwzi’s) wordt het groenbeheer
chemievrij uitgevoerd; de waterschappen hebben hierin een voorbeeldfunctie. Binnen de
Unie is afgesproken om uiterlijk in 2010 gecertificeerd te zijn volgens de systematiek van
de Stichting Milieukeur (minimaal niveau zilver).
• Het doen van onderzoek naar een kosteneffectieve aanpak van diffuse bronnen en
meewerken aan innovatieve pilots. Dit kan samen met landbouwbedrijven,
(water)bedrijven, provincies en gemeenten.
• De acties uit het Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen uitvoeren, voor zover deze van
toepassing zijn op de waterschappen.
• De waterschappen in Rijn-Oost wisselen informatie uit over de aanpak van diffuse
bronnen. De bedoeling is deze aanpak inhoudelijk zoveel mogelijk af te stemmen.
Deze afstemming geld ook voor stimuleringsbijdragen.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Ook in het beheergebied van Regge en Dinkel zijn landbouwemissies (stikstof en fosfaat,
gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen, ontsmettingsmiddelen), emissies van verkeer
en vervoer (PAKs, zware metalen), uitlogende bouwmaterialen (zware metalen) en
onkruidbestrijding in bebouwd gebied (gewasbeschermingsmiddelen) de belangrijkste diffuse
bronnen.
Specifieke acties van Regge en Dinkel met betrekking tot diffuse bronnen zijn:
• er wordt in samenwerking met andere partijen onderzoek gedaan naar het omgaan door
betrokken partijen (o.a. huisartsen) met, de effecten van en mogelijke maatregelen ten
aanzien van hormoonactieve stoffen en geneesmiddelen;
• toezichtacties, gericht op gewasbeschermingsmiddelen in bepaalde landelijke en
stedelijke gebieden naar aanleiding van de resultaten van het daarop gerichte
monitoringsprogramma;
• Regge en Dinkel wil samen met de landbouw pilotprojecten opzetten. Hierin kan gezocht
worden naar kosteneffectieve en praktische uitvoerbare werkwijzen om de belasting
vanuit de landbouw waar nodig verder te verminderen.
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2.2.8 Nevenfuncties in het watersysteembeheer
De aandacht voor recreatief medegebruik en het inpassen van cultuurhistorische waarden in
het waterbeheer is fors toegenomen. Alle waterschappen in Rijn-Oost kennen kleinschalige
en grootschalige vormen van medegebruik. Ook hebben alle waterschappen te maken met de
conservering van cultuurhistorische waarden in of bij watergangen, zoals oude sluizen, een
dijkhuis of een watermolen.
Recreatief medegebruik
De waterschappen krijgen een toenemend aantal verzoeken voor recreatief gebruik van
waterkeringen, onderhoudspaden, watergangen en overige wateren. Recreatief medegebruik
is een goede manier om kennis van en waardering voor het watersysteem bij burgers te
vergroten. De waterschappen in Rijn-Oost stellen zich daarom pro-actief op bij dit soort
initiatieven en denken zo nodig mee over kansen en mogelijkheden.
Doelstelling
Onze doelstelling voor recreatief medegebruik is: kansen bieden voor recreatief medegebruik
volgens de beleidslijn die ieder waterschap hiervoor heeft vastgesteld.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor recreatief medegebruik de volgende algemene
uitgangspunten en aanpak:
• Recreatief medegebruik op individuele basis is in veel gevallen toegestaan (bijvoorbeeld
wandelen over schouwpaden en sportvissers).
• Bij beekherstelprojecten in landelijk en stedelijk gebied houden we rekening met
mogelijkheden voor beleving en recreatief medegebruik.
• Alleen als recreatief medegebruik mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor het
watersysteem, of voor functies als landbouw, bedrijven en natuur, gaat het waterschap
niet vanzelfsprekend akkoord.
Cultuurhistorie (archeologie en architectuur)
In 2005 zijn de waardevolle cultuurhistorische waterobjecten in alle beheergebieden
geïnventariseerd en verzameld in de Watererfgoedatlas (literatuurlijst). De inventarisatie geeft
inzicht in de omvang en verscheidenheid van de cultuurhistorische waarden. De
waterschappen hebben eigen beleidslijnen vastgesteld voor het omgaan met deze waarden
of gaan dit doen. Er zijn diverse projecten gerealiseerd waarbij cultuurhistorie centraal staat.
Voorbeelden zijn de Bisschopsschans (Groot Salland), Loozensche Linie (Velt en Vecht),
Kliften Vollenhove (Reest en Wieden), Schuivenhuisje Dinkel/Kanaal Almelo-Nordhorn
(Regge en Dinkel) en de historische sluis in de Oude IJssel bij Laag Keppel (Rijn en IJssel).
Het is niet de taak van de waterschappen om al deze objecten te renoveren en in stand te
houden. In de periode tot 2015 wordt besloten voor welke watererfgoedelementen de
waterschappen verantwoordelijk zijn en in welke mate.
Net als recreatief medegebruik, biedt het watererfgoed mogelijkheden om burgers bewust te
maken van de waarde van het water. Om dezelfde reden besteden waterschappen steeds
meer aandacht aan archeologische en architectonische waarden in en nabij watergangen.
Beleidslijnen voor deze aspecten van het waterbeheer worden in de periode 2010-2015
verder uitgewerkt.
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Doelstelling
Onze doelstelling voor de drie nevenfuncties is: het beschermen en verstevigen van de
cultuurhistorische, archeologische en architectonische waarden die een directe relatie hebben
met oppervlaktewateren en dijken.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor cultuurhistorie, archeologische en
architectonische waarden een aantal uitgangspunten:
• Waar mogelijk wordt de renovatie van cultuurhistorische en/of archeologische objecten
meegenomen in beekherstelprojecten, dit gebeurt zowel in landelijk als in stedelijk
gebied.
• Voor objecten die niet meer in gebruik zijn, wordt gezocht naar andere partijen om het
beheer en het eigendom over te dragen. De financiële bijdrage van het waterschap blijft
daarbij beperkt.
• Er wordt geen initiatief genomen voor het behoud van objecten die niet direct bijdragen
aan een waterschapstaak en die niet (meer) in eigendom zijn. Een financiële bijdrage of
incidentele steun is dan beperkt mogelijk.
• Bij projecten in het watersysteem en in de waterketen wordt rekening gehouden met
landschappelijke inpassing. Ook is er aandacht voor architectuur (gemalen e.d.).

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Recreatief medegebruik
De beleidsnota “Water als belevenis” bepaalt welke inspanning Regge en Dinkel doet om de
(recreatieve) belevingsmogelijkheden van water te vergroten. In de nota zijn de beperkingen
en randvoorwaarden voor het medegebruik opgenomen. De doelstellingen van de nota zijn:
• Het water en de omgeving aantrekkelijk maken en houden.
• Recreatie en belevingswaarde gebruiken als communicatieplatform.
Op het gebied van recreatie wil Regge en Dinkel samenwerken met de algemene overheid.
Regge en Dinkel wil geen recreatieschap worden.
De Regio Twente, de gemeenten en Regge en Dinkel vullen als overheden samen het
recreatief gebruik van water in. Recreatie wordt meegenomen in projecten met water en in
dat geval is Regge en Dinkel vaak de trekker. Als de recreatiesector gebruikmaakt van water
als drager van recreatieplannen, geeft het waterschap inzicht in de mogelijkheden. De zorg
voor de ruimtelijke kwaliteit krijgt hierbij de nodige aandacht.
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Bij het opstellen van de beleidsnota "Water als belevenis" is een klankbordgroep
samengesteld met deelnemers uit de hele recreatiesector. Dit overleg wordt plangericht
voortgezet met:
• De Regio Twente en de Twentse gemeenten (over de recreatieve infrastructuur, zoals het
wandelnetwerk Twente).
• Terreinbeherende instanties.
• Een platform van kanoverhuur- en buitensportbedrijven (over het varen op de
waterlopen).
• De Hengelsportfederatie Oost-Nederland (over het vissen in en langs de waterlopen).
De nota wordt omstreeks 2010 geëvalueerd.
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2 . 3

A F V A L W A T E R K E T E N
De waterketen bestaat uit het geheel van drinkwatervoorzieningen, het inzamelen en
transporteren van afvalwater en de zuivering van afvalwater. Drinkwaterbedrijven verzorgen
de winning, productie en distributie van drinkwater. Bij het gebruik van water in huishoudens
en bedrijven ontstaat afvalwater. De gemeenten zorgen via de rioolstelsels voor het
inzamelen en het transport van afvalwater en regenwater. Het afvalwater en een deel van het
regenwater wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) gezuiverd. De riolering en de
rwzi’s vormen samen de afvalwaterketen.

Er is een functionele samenhang tussen het rioleringsstelsel en de rwzi. De waterschappen in
Rijn-Oost en de gemeenten hechten dan ook veel belang aan goede samenwerking. Op
landelijk niveau is daarom in 2007 het Bestuursakkoord Waterketen gesloten. Op
verschillende wijze vindt er meer of minder intensieve samenwerking tussen waterschappen
en gemeenten in Rijn-Oost plaats. Ook doen de waterschappen mee aan het opstellen van
gemeentelijke rioleringsplannen (GRP's).
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2.3.1 Inzamelen en transport
Van basisinspanning naar waterkwaliteitsspoor
De overstortingen van afvalwater uit rioolstelsels zijn de afgelopen jaren sterk verminderd.
Gemeenten hebben in overleg met de waterschappen geïnvesteerd in effectieve
maatregelen, zoals het afkoppelen van verhard oppervlak, de bouw van bergbezinkbassins
en de ombouw naar (verbeterd) gescheiden stelsels. In een aantal situaties is het uitvoeren
van de basisinspanning niet voldoende. Extra maatregelen zijn nodig als ook dan de kwaliteit
in het ontvangende water door overstortingen nog niet aanvaardbaar is. Ook op locaties waar
rioolstelsels overstorten op ecologisch waardevolle wateren kunnen extra maatregelen nodig
zijn.
Om te bepalen welk emissieniveau gewenst is, werken de waterschappen en de gemeenten
samen aan het waterkwaliteitsspoor. Hiervoor is inzicht nodig in het functioneren van het
(stedelijk) watersysteem. Ook moet de ecologische kwaliteit bekend zijn en moet duidelijk zijn
hoe het inzamel- en transportsysteem ter plaatse functioneert. Vervolgens worden
maatregelen vastgesteld en uitgevoerd.
Basisinspanning en waterkwaliteitsspoor
Op basis van de 4e Nota Waterhuishouding worden de nadelige effecten van rioolemissies
volgens een tweesporenbeleid aangepakt.
1. Het emissiespoor is gericht op het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen
naar het oppervlaktewater. Tot het emissiespoor behoort het behalen van de
'basisinspanning'. Dit houdt ruwweg in dat gemeenten gemiddeld de uitstoot uit hun
rioolstelsel met 50% moeten verminderen.
2. Het waterkwaliteitsspoor is gericht op een verbetering van de waterkwaliteit vanuit de
afvalwaterketen als geheel. Het waterkwaliteitsspoor wordt alleen uitgevoerd als na het
uitvoeren van de basisinspanning het ontvangende oppervlaktewater nog niet voldoet aan
de kwaliteitsnormen als gevolg van overstortingen.
Afkoppelen regenwater
Landelijke klimaatprognoses laten zien dat we vaker geconfronteerd gaan worden met hevige
regenbuien in de zomermaanden. De huidige inzamel- en transportsystemen zijn hier niet
overal op berekend. Daardoor zal er vaker water op straat staan en gaan er meer overstorten
plaatsvinden vanuit gemengde rioolstelsels. De maatregelen die nu worden uitgevoerd
vanwege de basisinspanning en het waterkwaliteitspoor, zijn op langere termijn mogelijk niet
effectief genoeg. Daarom is het nodig om meer verhard oppervlak af te koppelen van
rioolstelsels. In nieuw stedelijk gebied wordt regenwaterafvoer al niet meer aangekoppeld.
Samen met de gemeenten moeten we ervoor waken dat er geen nieuwe
verontreinigingsbronnen bij regenwateruitlaten ontstaan. Een andere belangrijke opgave is
het verminderen van rioolvreemd water, zoals drainagewater, bronneringswater en
instromend grondwater door lekke rioolbuizen.
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Het afkoppelen van verhard oppervlak en het terugdringen van rioolvreemd water draagt bij
aan minder overstortingen. Het bevordert ook de doelmatige werking van de rwzi’s. Beide
maatregelen zorgen voor een beter effluent en door de geringere toevoer is de capaciteit van
de rwzi’s langer toereikend. Verpompen van regenwater en rioolvreemd water vraagt ook veel
energie.
Bijdrage afkoppelen
De meeste waterschappen in Rijn-Oost hebben een tijdelijke bijdrageregeling voor het
afkoppelen van verhard oppervlak. Met sommige gemeenten zijn al afspraken gemaakt over
bijdragen; een uniforme regeling is daarom op korte termijn niet mogelijk. Door de brede
rioolheffing is de noodzaak van een bijdrageregeling sterk verminderd. In de
overgangsperiode (2009/2010) wordt maatwerk geleverd voor gemeenten die in het
beheergebied van meer waterschappen liggen. In 2010 stellen de waterschappen in RijnOost een uniform beleid op voor de bijdrage van de waterschappen aan het afkoppelen.
Nieuwe regels
Het Bestuursakkoord Waterketen (2007) gaat uit van een doelmatigheidsverbetering in de
waterketen. Om dit te realiseren, is een intensieve samenwerking in de waterketen nodig.
Ook de invoering van de Waterwet brengt dit met zich mee. Een en ander leidt tot:
• De introductie van een algemene maatregel van bestuur voor de regulering van
overstortingen en regenwateruitlaten.
• Het vervallen van de vergunningverlening door waterschappen voor bedrijfsmatige
lozingen op het rioolstelsel, die door hun omvang of risicoprofiel relevant zijn voor het
watersysteem of de waterketen. Bij de eerstvolgende aanpassing van de
Waterschapswet vervalt de mogelijkheid voor waterschappen om een verordening vast te
stellen op basis waarvan gemeenten een aansluitvergunning nodig hebben. In plaats
daarvan worden overeenkomsten gesloten.
De waterschappen onderzoeken samen met de provincie en de gemeenten wat de nieuwe
regels betekenen voor de samenwerking in de waterketen.
Doelstelling
Onze doelstellingen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater zijn: het
optimaliseren van het inzamelen en het transport volgens de afspraken uit het nationale
Bestuursakkoord Waterketen, en het terugdringen van lozingen vanuit het transportsysteem
op het oppervlaktewater.
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Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor het inzamelen en transport de volgende
uitgangspunten:
Emissie rioolstelsels
• Afronden van de maatregelen volgens de basisinspanning. Dit gebeurt op basis van de
afspraken die met gemeenten zijn gemaakt.
• In samenwerking met gemeenten oplossen en uitvoeren van het waterkwaliteitsspoor.
• Zoveel mogelijk afkoppelen van hemelwater. Zo nodig worden er door de gemeente
maatregelen getroffen om nieuwe verontreinigingsbronnen bij regenwateruitlaten te
voorkomen.
• Opstellen algemene regelgeving (AMvB's) als vervanging van de vergunningsplicht voor
lozingen van gemeenten en een deel van de bedrijfsmatige lozingen. Voor deze lozingen
op oppervlaktewater en zuiveringstechnische werken geldt dan een meldingsplicht. De
algemene regels uit de AMvB’s zijn van toepassing. Deze bieden zo nodig ook de
mogelijkheid van maatwerkvoorschriften.
Ketensamenwerking met gemeenten
• De waterschappen nemen het initiatief voor het uitvoeren van
afvalwateroptimalisatiestudies (OAS; zie kader). Deze dienen meerdere doelen: minder
vervuiling uit de afvalwaterketen, minder knelpunten bij overstorten en regenwateruitlaten,
en goedkopere oplossingen in de ketenonderdelen. De kansen voor OAS-studies moeten
in het hele beheergebied verkend zijn in 2009 (conform het in 2007 gesloten
Bestuursakkoord Waterketen).
• Nieuwe optimalisatiestudies en samenwerkingsprojecten krijgen een bredere insteek door
bijvoorbeeld ook kansen op het verbeteren van de leefomgeving te benutten.
• In overleg met de gemeenten wordt zo nodig per afvalwaterketen de aanvoer van
rioolvreemd water geïnventariseerd en uitgewerkt tot een saneringsprogramma. De
waterschappen nemen hiertoe het initiatief.
• Er wordt verkend of het mogelijk is om sturings- en datasystemen in de afvalwaterketen
verder te intensiveren en te uniformeren. Dit geldt o.a. voor metingen aan gemeentelijke
overstorten.
• Afspraken over samenwerking in de (afval)waterketen worden vastgelegd in
afvalwaterakkoorden.
• De gemeente heeft op grond van de Wet gemeentelijke watertaken een duidelijke regierol
in de stedelijke afvalwateropgave. Het waterschap wil daarom intensief betrokken zijn bij
de voorbereiding en het opstellen van het Gemeentelijke rioleringsplan (GRP).
• Voor de punten waar het waterschap het afvalwater van de gemeenten overneemt,
worden afspraken gemaakt over de afnameverplichting.
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Optimalisatiestudies afvalwaterketen
Bij een Optimalisatie Afvalwater Studie (O.A.S.) onderzoekt het waterschap samen met een
of meer gemeenten een zo doelmatig mogelijke inrichting van de afvalwaterketen. De
belangrijkste vraag is hoe die het beste beheerd kan worden tegen maatschappelijk
aanvaardbare kosten.
Het gaat daarbij om bijvoorbeeld:
• Het optimaal benutten van de capaciteit van het rioolstelsel en de rwzi’s.
• Het afkoppelen van regenwater.
• Retentiemogelijkheden om het afvalwater tijdelijk op te slaan.
• Het beperken van rioolvreemd water.
De resultaten van een OAS-studie worden verwerkt in een afvalwaterakkoord.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Regge en Dinkel wil in de waterketen een dienstverlener met meerwaarde zijn. Daarom
focust het waterschap op kosten en op aandacht voor de leefomgeving. Er zijn drie
strategische hoofdlijnen:
• relatie met burgers en bedrijven versterken
• samenwerking ontwikkelen
• zuiveringsproces optimaliseren.
In 2006 had de basisinspanning in heel Twente gerealiseerd moeten zijn. Door verschillende
oorzaken hebben diverse gemeenten vertraging opgelopen. Inmiddels zijn er
maatwerkafspraken gemaakt over de basisinspanning. Duurzaamheid, doelmatigheid en
effectiviteit zijn daarbij belangrijke criteria.
De afgelopen jaren heeft Regge en Dinkel het afkoppelen succesvol gestimuleerd via een
subsidie. Het afkoppelen was vooral gericht op de verharde oppervlakken die in beheer zijn
bij de Twentse gemeenten. Zestig procent van het verharde oppervlak is privaat domein. Het
afkoppelen van deze verharde oppervlakken vraagt aanvulling van het huidige
afkoppelbeleid. Draagvlak, betrokkenheid, effectiviteit en financiële mogelijkheden spelen
daarbij een rol.
Uitvoering van de basisinspanning levert een wezenlijke vermindering op van de emissies
vanuit de waterketen. Op veel plaatsen leidt dit nog niet tot de gewenste waterkwaliteit. Om
dat te bereiken moet een goede regionale/locale invulling gegeven worden aan het
waterkwaliteitsspoor. Dit geldt met name voor:
• Waterlopen die sterk zijn beïnvloed door emissies uit de afvalwaterketen, zoals de
waterlopen in de stedelijke waterstroom benedenstrooms van Enschede.
• Kwetsbare wateren, zoals de ecologisch waardevolle waterlopen in het oostelijk deel van
Twente.
Regge en Dinkel wil beleid formuleren voor de invulling van de
waterkwaliteitsspoorbenadering. Onderdeel van dit beleid wordt een bijdrage voor
maatregelen die verder gaan dan de basisinspanning. Tot de invoering van het
waterkwaliteitsspoor geldt het vigerende beleid zoals geformuleerd in hoofdstuk 2.2.7.
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De hydraulische capaciteit die zuiveringstechnische werken moeten kunnen verwerken
is landelijk vastgesteld op 0,7 mm pompovercapaciteit over het aangesloten verhard
oppervlak. De DWA-RWAverhouding mag niet kleiner zijn dan 1:4, tenzij hierover in een
afvalwaterakkoord andere afspraken gemaakt zijn. Om de waterkwaliteit goed te
beschermen, dimensioneert Regge en Dinkel zuiveringstechnische werken op een POC van
1,04 mm. Er is meer maatwerk nodig om emissies zo doelmatig mogelijk te realiseren
(waterkwaliteitsspoor). Daarom is er behoefte aan nieuwe normen voor de
pompovercapaciteit van zuiveringstechnische werken. Hierover wordt een beleidsnota
gescheven.
Uit optimalisatiestudies blijkt dat er beperkt inzicht is in het functioneren van het inzamel- en
transportsysteem. Om meer inzicht te krijgen en om desinvesteringen te voorkomen, wil
Regge en Dinkel samen met de gemeenten onderzoek doen. Op basis hiervan worden
plannen gemaakt om de doelmatigheid en de kwaliteit van de afvalwaterketen te verbeteren.
In diverse afvalwatersystemen in Twente wordt afvalwater uit persleidingen geloosd op
vrijverval stelsels van gemeenten. Via deze stelsels wordt het persleidingwater naar de rwzi
getransporteerd. Vaak is dit de goedkoopste oplossing voor een transportvraagstuk. Nadelen
zijn stankproblemen en de aantasting van de betonnen onderdelen van het vrijverval stelsel.
Regge en Dinkel vindt een zo optimaal mogelijke leefomgeving belangrijk. Het is daarom
wenselijk beleid te formuleren voor de doorvoer van water via persleidingen.
Regge en Dinkel wil samen met gemeenten zoeken naar optimalisatiekansen in de
waterketen. Er is behoefte aan een proactieve en planmatige verkenning. De afspraken in het
Twents Kansenboek Ketenoptimalisatie bieden daarvoor een goed uitgangspunt.
Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator

Eenheid

Aantal
totaal

Reeds
gerealiseerd

Realisatie
in periode
2010-2015

Gemeenten waarmee het waterschap een
afvalwaterakkoord heeft gesloten

aantal

14

14

0

Afgekoppeld verhard oppervlak van gemengde
rioolstelsels

%

10

5

5

2.3.2 Afvalwaterbehandeling
Doelstelling
Onze doelstelling voor het zuiveren van afvalwater is: voldoen aan de wettelijke lozingseisen
en daardoor bijdragen aan een goede chemische en biologische kwaliteit van het
oppervlaktewater halen. De waterschappen in Rijn-Oost doen dit via:
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Capaciteit rwzi's
De capaciteit van rwzi's wordt onderscheiden in hydraulische en biologische capaciteit.
De installaties worden in 20 tot 30 jaar afgeschreven, daarom zijn ze afgestemd op een
langetermijn-belasting. Hoe beter de langetermijnbelasting wordt berekend, hoe doelmatiger
de investering en exploitatie zijn. Een exacte berekening is moeilijk te maken door
onzekerheden in de bevolkingsgroei, de economische ontwikkelingen en de voortgang van
het afkoppelen. Daarom is of wordt met de gemeenten een hydraulische capaciteit
afgesproken; de gemeenten zijn er dan zeker van dat het rioolwater wordt afgenomen.
De waterschappen voldoen nog niet in heel Rijn-Oost aan de afnameverplichting.
Renovatie rwzi's
De waterschappen investeren voortdurend in renovatie, verbetering en soms ook nieuwbouw
van rwzi’s. Door deze investeringen blijven de installaties voldoen aan de recente eisen op
het gebied van capaciteit, prestatie, milieubelasting, energieverbruik en werkomstandigheden.
Zo nodig wordt ook geïnvesteerd in automatisering en processturing.
Aandacht voor innovatie
Bij het ontwerpen van rwzi’s waren betrouwbaarheid en doelmatigheid de belangrijkste
criteria. Nieuwe criteria zijn energieverbruik en duurzaamheid. De waterschappen in Rijn-Oost
willen op deze gebieden de komende jaren forse stappen vooruit maken. Het toepassen van
innovaties wordt voorafgegaan door onderzoek en door experimenten. Daarbij is meer
aandacht nodig voor kleinschalige behandelingssystemen, naast de huidige grote installaties.
Ook worden proeven gedaan met nieuwe sanitatieconcepten, de verwerking van gescheiden
ingezamelde afvalwaterstromen en nageschakelde technieken. Dreigende uitputting van
grondstoffen kan een reden zijn om te zoeken naar terugwinningsmethoden voor bijvoorbeeld
fosfaat.
Minder energieverbruik
Het zuiveren van afvalwater kost met de huidige zuiveringstechnieken veel energie.
Energiebesparing van het zuiveringsproces is wenselijk. De stijgende energieprijzen en de
maatschappelijke opgave om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren, zijn de
belangrijkste redenen. Daarom is in 2008 de Meerjarenafspraak energie-efficientie
zuiveringsbeheer (MJA-3) ondertekend. De waterschappen streven hiermee naar 2%
energie-efficientie per jaar, vooral door energiezuiniger te werken. Ook eigen
energieopwekking door bijvoorbeeld slibvergisting en inzet van andere duurzame
energiebronnen kunnen hieraan bijdragen.
Extra zuiveringstrap
Ieder beheergebied in Rijn-Oost voldoet aan de wettelijke verplichte norm van 75%
verwijdering van stikstof en fosfaat. Veel rwzi's in Rijn-Oost halen hogere rendementen. Voor
kwetsbare oppervlaktewateren zijn hoge rendementen gewenst, mede op grond van de
normen vanuit de KRW en op grond van de emissie-immissietoets.
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Het toevoegen van een extra (kostbare) zuiveringstrap aan een rwzi is in veel gevallen geen
kosteneffectieve maatregel om emissiereductie te realiseren. Dat is alleen het geval als:
• Een rwzi het bereiken van de KRW-normen in een waterlichaam verhindert en uit
onderzoek blijkt dat verdere fosfaatverwijdering positieve ecologische effecten heeft.
• Een rwzi loost op kwetsbaar water, bijvoorbeeld klein water of water met een
natuurgerichte functie.
• Het brongerichte rijksbeleid de overbelasting met bepaalde stoffen niet kan oplossen en
aanvullende zuiveringstechnische maatregelen effectief zijn.
Zuiveringsslib
Het verwerken van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen.
Kostenbeheersing en duurzaamheid zijn de reden om te zoeken naar andere
verwerkingsmethoden. De uitdaging hierbij is slib te zien als grondstof en niet als afvalstof.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
In het kader van de Kaderrichtlijn Water worden tot 2015 onderzoeksmaatregelen uitgevoerd
met betrekking tot fosfaat en ammoniumstikstof:
• onderzoek naar de effectiviteit van verdergaande fosfaatverwijdering op rwzi’s, die lozen
op waterlichamen, waar de inrichting tot 2015 wordt verbeterd en de fosfaatgehalten de
Milieukwaliteitseisen meer dan 2 keer overschrijden;
• onderzoek naar de effectiviteit van procesoptimalisatie op rwzi’s, die lozen op
waterlichamen waarin de ammoniumMilieukwaliteitseisen wordt overschreden.
In hoofdstuk 2.2.7 is nader ingegaan op deze onderzoeksmaatregelen.
Regge en Dinkel werkt aan drie strategische hoofdlijnen. Op het gebied van
afvalwaterbehandeling is een Integraal ZuiveringsPlan opgesteld. Daarin is de keuze
vastgelegd om fosfaat bij voorkeur biologisch te verwijderen.
Tot voor kort lag bij Regge en Dinkel het accent op schaalvergroting. Dat gold voor het
watersysteem en voor de bedrijfseconomische uitgangspunten. Beide afwegingen liggen nog
steeds ten grondslag aan het beleid, maar in vergelijking met 10 jaar geleden wordt er veel
genuanceerder naar gekeken. Maatwerk is het devies, met als resultaat dat centralisatie
minder vanzelfsprekend wordt.
De verwerking van slib is een belangrijke kostenpost. De slibstrategie van Regge en Dinkel is
gericht op optimalisatie van de hele slibketen: van het ontstaan tot en met eindverwerking.
We zoeken daarbij naar continuïteit en naar duurzaamheid. We houden daarbij rekening met
milieuhygiënische en economische factoren. Bij de huidige stand van zaken heeft het
vergisten van slib onze voorkeur.
Verschillende zuiveringsinstallaties kunnen een hogere biologische belasting aan. Minder
maakindustrie en woningverdunning zijn daarvoor belangrijke oorzaken. Onderbezetting
betekent dat de installatie bedrijfeconomisch en technologisch niet optimaal wordt benut.
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Om de bezettingsgraad optimaal te behouden, blijven we in Twente gebruik maken van de
wettelijke mogelijkheid in de waterschapswet om een korting te geven op de zuiveringsheffing
indien dit in het belang van de gebonden lozer is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een
lozing resulteert in een beter functioneren van de rwzi en zo bijdraagt aan een gunstige
tariefontwikkeling.
De zuiveringsinstallaties zijn vaak gebouwd op enige afstand van de bebouwde kom of op
bedrijfsterreinen. Door voortschrijdende verstedelijking en veranderende bedrijvigheid, zijn er
rond diverse zuiveringsinstallaties plannen voor een ander gebruik van de omgeving.
Vaak gaat het om een gebruiksvorm die gevoeliger is voor hinder. Voor het Regge en Dinkel
betekent dit strengere milieuvergunningen en hogere kosten voor hinderpreventie.
We gebruiken de discussies met gemeenten en projectontwikkelaars om een standpunt te
formuleren over het ruimtelijk gebruik van de terreinen rond de
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Leidend daarbij wordt de ketenstrategie.
Samenwerking in de afvalwaterketen krijgt al vorm op diverse niveaus. Op strategisch niveau
is de samenwerking het verst ontwikkeld. De samenwerking op operationeel niveau krijgt de
komende jaren meer aandacht. Op dit niveau zijn goede mogelijkheden om de doelmatigheid
en de kwaliteit van de afvalwaterketendienst te vergroten.
De Twentse zuiveringen verschillen in omvang en ook het karakter van het
effluentontvangende oppervlaktewater is divers. Het is daarom wenselijk om
maatwerkoplossingen te leveren en flexibel te zijn. Dit vergt meer inzicht in de
bedrijfseconomische en technologische prestaties van een zuiveringsinstallatie. Ook zijn er
meer gegevens nodig over de demografische ontwikkelingen in het verzorgingsgebied.
Hetzelfde geldt voor de toepasbaarheid en de prijsprestatie van verschillende zuiverings- of
nageschakelde technieken. Regge en Dinkel zal daarom actief participeren in landelijke
werkgroepen op het gebied van technologische innovatie.
Er is grote maatschappelijke belangstelling voor energie en energetische optimalisatie.
Regge en Dinkel wordt daardoor regelmatig benaderd door partijen die willen samenwerken
rond de productie/afname van energie in de vorm van biogas, warmte of elektriciteit.
Regge en Dinkel ontwikkelt een eigen visie en strategie op het thema water en energie.
Energie-initiatieven kunnen daarmee op waarde geschat worden en zo mogelijk bijdragen
aan een bestuurlijk vastgesteld doel. Hiervoor wordt een masterplan energie opgesteld.
Dit wordt een richtinggevend document dat een breder perspectief heeft dan alleen het
zuiveringsbeheer.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator

Eenheid

Gemiddelde fosfaatverwijdering rwzi’s
(gebiedsrendement)
Gemiddelde stikstofverwijdering rwzi’s
(gebiedsrendement)
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U I T V O E R I N G

Deel III van dit waterbeheerplan beschrijft de uitvoering van het waterbeleid. Eerst wordt
duidelijk gemaakt hoe de waterschappen hun instrumenten, capaciteit en middelen inzetten.
Daarna worden alle plannen en maatregelen in tabellen weergegeven. Tenslotte beschrijft dit
deel hoe de waterkwaliteit en -kwantiteit worden gemonitord.

3 . 1

M A A T R E G E L E N
3.1.1 Prioritering van maatregelen
Financiële beperkingen, organisatorische knelpunten en het concept werk-met-werk, maken
het nodig maatregelen gefaseerd uit te voeren. Maatregelen met een integraal karakter
worden wel zoveel mogelijk ineens uitgevoerd. De KRW-maatregelen vereisen bijzondere
aandacht, omdat de waterschappen hiervoor een resultaatsverplichting hebben aan de EU.
Voor andere maatregelen geldt een inspanningsverplichting.
De waterschappen in Rijn-Oost kiezen bij hun prioriteitstelling voor een mix van maatregelen
die effectief zijn voor de eigen regio. We werken dus niet uitsluitend aan de KRW-doelen.
Uitgangspunten om een project uit te voeren zijn:
• Het project moet een of meer knelpunten oplossen.
• Het moet passen in het beleid van de EU, het rijk en de provincie.
• De maatregel moet kosteneffectief zijn.
• De waterschapslasten moeten binnen aanvaardbare grenzen blijven.
• Er moet voldoende draagvlak zijn voor de maatregelen.
• Samenwerking met derden biedt voordelen, we sluiten zonodig ook aan bij activiteiten
derden.
Criteria voor de prioritering van maatregelen zijn:
• Of een project bijdraagt aan de KRW-doelen in verband met de resultaatverplichting
hiervan.
• De ernst van het knelpunt en de effectiviteit van de maatregel(en).
• De synergie met andere beleidsterreinen. Integrale projecten hebben de voorkeur omdat
hierdoor meer doelen bereikt worden (WB21, KRW, GGOR, (water)erfgoed, recreatie
e.d.) Ook aansluiten bij maatregelen van derden is belangrijk.
• De beschikbaarheid van subsidiemogelijkheden.
• Het gebied is niet recentelijk heringericht door het waterschap.

3.1.2 Kansen en risico’s
Het vertalen van beleidsdoelen in concrete projecten vraagt veel tijd. Extra vertraging ontstaat
soms door het uitblijven van financiën, verandering van prioriteiten of langdurige
(plan)procedures bij gemeenten of provincies. Ook het verwerven van de noodzakelijke
gronden en het afstemmen van de uitvoering met alle betrokken partijen kan vertragend
werken. Uit ervaring kennen we de kansen en risico’s die horen bij het uitvoeren maatregelen
en projecten uit dit waterbeheerplan. Bij iedere planning houden we hiermee zo goed mogelijk
rekening.
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3.1.3 KRW-maatregelen
Op de KRW-maatregelen berust op grond Europese regelgeving een resultaatverplichting.
Bij alle andere maatregelen hanteren we een inspanningsverplichting.
Situatie waterschap Regge en Dinkel
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3.1.4. Overige maatregelen
Situatie waterschap Regge en Dinkel
Overige majeure projecten
Projecten “Veerkracht en veiligheid”
Regge bij Ommen (onderdeel van project Hoofdwaterkering Vecht) *
Boeren voor Natuur *
Herstel beeksysteem Fleringermolenbeek *
Overstromingsgebied Beneden-Dinkel *
Westerikkerbroek retentiekerngebied *
Bergingsgebied Urenco / Weezebeek *
Herstel beeksysteem Rutbeek - Boekelerbeek (onderdeel van landinrichting EnschedeZuid)*
Waterberging Deurningerbeek *
Enschede – Noord * (waterberging o.b.v. blauwe maatregel)
Boven-Regge / Exose Aa (kwantiteit)
Markgraven - Almelo
Azelerbeek
Nieuwbrekken - Nieuwebrug *
Stadsregge (incl. subsidie)
Terug naar de bron fase III intensivering
Doorbraak (incl. subsidie)
Reconstructie (incl. subsidie)
Hoofdwaterkering Vecht (Ommen)
Kristalbad *
Diverse waterbergingsprojecten < 50.000 m

3

* : Deze projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de WB21 doelstelling

Projecten “Stedelijk water”
SOK Hengelo-Zuid
Lateraalkanaal, herinrichting
Projecten in stedelijke gebieden
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Projecten “Afvalwatersysteem”
Persleiding Westerhaar - Vroomshoop
Persleiding Hengevelde – Haaksbergen
Aanpassing rwzi Almelo Sumpel
Rwzi Losser (kwal. Dinkeldal)
Aanpassing rwzi Haaksbergen
Aanpassing rwzi Vroomshoop
Aanpassing rwzi Den Ham
Aanpassing rwzi Tubbergen
Aanpassing rwzi Glanerbrug
Aanpassing rwzi Vriezenveen
Aanpassing rwzi Almelo-Vissedijk
Optimalisatie slibverwerking
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3 . 2

I N S T R U M E N T E N
3.2.1 Grondbeleid
De wateropgave voor de komende jaren kost ruimte. Ruimte is echter een (zeer) schaars
goed en het verkrijgen van de ruimte is dan ook regelmatig een vertragende factor bij
uitvoering van projecten,
De resultaatverplichting van de KRW vereist een strakkere aanpak bij het verwerven van
grond of gebruiksrechten. Ook de uitvoering van WB21-maatregelen vraagt dat.
Grondaankoop moet steeds minder een belemmerende werking hebben op de uitvoering van
projecten. Daarom zijn deze uitgangspunten geformuleerd:
• Bij grondverwerving is het nodig verder vooruit te kijken (circa 5 tot 10 jaar) en pro-actief
te werven.
• Het streven is een beperkte strategische grondvoorraad te hebben; een zeer ruwe
vuistregel hierbij is circa 0,1% van het beheergebied.
• Kavelruil kan een belangrijk hulpmiddel zijn.
• Minnelijke werving van grond blijft het uitgangspunt om zoveel mogelijk draagvlak te
houden.
• De waterschappen streven naar meervoudig grondgebruik en stapeling van functies.
• Het gebruik en beheer van benodigde grond is voor de waterschappen belangrijker dan
het eigendom.
• Indien noodzakelijk maken de waterschappen gebruik van de gedoogplichten zoals
opgenomen in de waterwet. In het uiterste geval wordt onteigend.
De waterschappen en de provincie Overijssel zijn bezig met het opstellen van een convenant
voor het gezamenlijk werven van gronden in gebieden met een natuur- en wateropgave.
Overlappen ze elkaar dan ligt het voor de hand Dienst Landelijk Gebied in te schakelen als
grondaankoper.
Hebben wij voor projecten grond nodig dan hanteren wij de volgende uitgangspunten.
Gronden voor intensief gebruik worden in principe door het waterschap aangekocht. Hiervoor
wordt de eigenaar vergoed door:
• een goede prijs te betalen of
• door ruiling andere grond beschikbaar te stellen

Situatie waterschap Regge en Dinkel
In alle gevallen is uitgangspunt dat zoveel mogelijk de benodigde ruimte voor de wateropgave
op minnelijke wijze wordt verworven en functies zoveel mogelijk worden gecombineerd c.q.
gestapeld. Alleen in het uiterste geval zal het instrumentarium in de vorm van gedoogplicht of
onteigening worden ingezet. Door combineren c.q. stapelen wordt er naar gestreefd dat er zo
min mogelijk landbouwgrond uit productie hoeft te worden genomen. In ieder geval zal bij
75% van de benodigde landbouwruimte sprake moeten zijn van stapeling.
Daar waar zich in de praktijk knelpunten/knelgevallen (gaan) voordoen vanwege het gelden
van een norm, spant het waterschap zich in om via gebiedsprocessen en/of strategisch
grondbeleid, deze knelpunten weg te nemen.
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3.2.2 Subsidies/bijdragen
De waterschappen willen hun plannen realiseren tegen maatschappelijk aanvaardbare
kosten. Daarom wordt optimaal gebruik gemaakt van subsidies en bijdragen van derden. Het
is wenselijk om onderdelen van projectvoorstellen op de plank te hebben en een
subsidietoets te doen naar de haalbaarheid van subsidiëring. Vaak moeten projecten op korte
termijn worden ingediend. Er is dan onvoldoende tijd om een proces starten en bestuurlijk te
doorlopen. Versnellen van de planvormings- en procedurefase is een ander aandachtspunt.
Waar mogelijk werken de waterschappen in Rijn-Oost samen bij het verwerven van subsidies.

3.2.3 Keur en legger
Situatie waterschap Regge en Dinkel
De Keur is een verordening voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn
opgedragen.
In de nieuwe Keur, die tegelijkertijd in werking zal treden met de Waterwet, staan algemene
bepalingen, gebodsbepalingen, verbodsbepalingen, bepalingen omtrent toezicht en overige
bepalingen met betrekking tot de uitoefening van de waterstaatszorg door het waterschap.
De gebodsbepalingen hebben betrekking op:
• afrasteringen
• coupures
• onderhoud aan waterstaatswerken
Bij de verbodsbepalingen betreft het de:
• kernzone van waterstaatswerken
• beschermingszone van waterstaatswerken
• bergingsgebieden
• buitenbeschermingszones
• meanderzones
• profiel van vrije ruimte
De overige/bijzondere bepalingen in de Keur hebben betrekking op:
• meldplicht, onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen
• meldplicht, onttrekken van grondwater
• meet- en registratieplicht
• vergunningplicht lozen, onttrekken
• vergunningplicht onttrekking aan en infiltratie van water in de bodem
Bij de toepassing van de bepalingen in de Keur moet rekening worden gehouden met het
geldende waterschapsbeleid. Het in het beheerplan van het waterschap verwoorde beleid is
richtinggevend bij de uitvoering van de Keur. Hierbij zijn de opgaven vanuit WB21 en KRW in
het bijzonder van belang.
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Voor de KRW-waterlichamen met de ambitie hoog (zie paragraaf 2.2.2) geldt als doel om
meandering (weer) mogelijk te maken. Op de legger zullen deze zones worden aangegeven
en in de Keur is in een artikel opgenomen waarin verbodsbepalingen staan die gelden in
meanderzones.
In beleidsregels wordt opgenomen in welke situaties wel of geen watervergunning zal kunnen
worden verleend. Van de beleidsregels kan slechts gemotiveerd worden afgeweken.
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3 . 3

M E T E N

E N

M O N I T O R E N

Doelen
Via monitoring krijgen we inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en
kwantiteit van het grondwater. Doelen van monitoring zijn:
• Toetsen of de huidige situatie aan de gestelde doelen voldoet. Bijvoorbeeld
bacteriologisch onderzoek in zwemwater.
• Toetsen of beleid tot de gewenste resultaten leidt en het beleid zo nodig bijstellen.
• Voldoen aan verplichtingen vanuit de EU of van het rijk, bijvoorbeeld vanuit de KRW voor
zwemwater en bij sanering van waterbodems.
• Nakomen van afspraken met andere partijen in bijvoorbeeld waterakkoorden,
• Projectmatig onderzoek.
• Beheertechnisch onderzoek, zoals de analyse van zuurstof in de beluchtingstanks van
rwzi’s.
KRW-verplichtingen
De KRW maakt onderscheid tussen operationele monitoring en Toestand- & Trendmonitoring. De operationele monitoring wordt opgesteld met gegevens uit de T&T-metingen.
Via deze meetpunten worden de risicostoffen minimaal een keer per jaar gemonitord. In 2006
is een meetnet voor T&T-monitoring vastgesteld. Ieder waterschap gebruikt de resultaten
hiervan voor het opstellen van een operationeel meetnet.
De KRW kent verplichte metingen voor:
• Organismen zoals vissen, macrofauna, macrofyten en algen.
• Stoffen, zoals prioritaire stoffen, Rijn-relevante stoffen, ecologie ondersteunende stoffen.
Presentaties effectindicatoren
Meetnetten voor chemie en biologie zijn de laatste jaren steeds efficiënter ingevuld, mede
door aanpassing aan de KRW. Dit geldt ook voor de gestandaardiseerde beoordelingen en
rapportages.
Ook over kwantiteit zijn veel data beschikbaar. In Rijn-Oost-verband wordt onderzocht hoe
het kwantiteitsbeheer optimaal gepresenteerd kan worden.
Ieder waterschap rapporteert periodiek hoe de waterkwaliteit in hun beheergebied is. De
waterschappen in Rijn-Oost maken tweejaarlijks gezamenlijk een rapportage over de kwaliteit
en de kwantiteit van het water in het gehele gebied.
Beleidsindicatoren
Naast systeemgegevens hanteren de waterschappen beleidsindicatoren. Aan de hand
hiervan, worden voortgang en effecten van maatregelen gemonitord en gerapporteerd op
bestuurs- en managementniveau. Jaarlijks wordt het resultaat van de gezamenlijke prestatieindicatoren aan de provincie gerapporteerd om de voortgang van het WBP te evalueren.
Blauwe knooppunten
Blauwe knooppunten zijn de belangrijkste uitwisselingspunten tussen een hoofdwatersysteem
en een regionaal watersysteem. Op die locaties vindt de wateroverdracht plaats tussen
verschillende beheerders, bijvoorbeeld via een beek die uitmondt in een rijksrivier.
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Om afwenteling van waterproblemen te voorkomen, kunnen de waterbeheerders afspraken
maken over de gewenste waterkwaliteit en -kwantiteit op de uitwisselingspunten. In
waterakkoorden heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland hierover inmiddels afspraken
vastgelegd met alle waterschappen in Rijn-Oost. Het betreft de waterakkoorden
Twentekanalen-Overijsselse Vecht, Meppelerdiep-Overijsselse Vecht en Rijn en IJssel.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Doelstelling
Binnen het proces programmeren speelt monitoring een belangrijke rol in het huidige
bedrijfsmodel. Monitoring vindt plaats in het watersysteem en in de waterketen. Een
belangrijk doel van monitoring is het vaststellen van de effectiviteit van het gevoerde beleid
en het bepalen of (beleids)doelen worden gehaald. Daarnaast genereert het informatie dat
essentieel is voor het dagelijks waterbeheer (operationeel beheer, bijvoorbeeld het meten van
afvoeren en peilen voor het adequaat beheren van het watersysteem). Een ander belangrijk
doel is het opbouwen van kennis over het functioneren van het watersysteem en de
waterketen, onder meer ten behoeve van de beleidsvorming. Met de komst van de
Kaderrichtlijn Water is de noodzaak om monitoring ook in internationaal perspectief te
plaatsen sterk toegenomen. Dit betekent afstemming met de Duitse deelstaten NordrheinWestfalen en Niedersachsen.
Uitwerking
Waterschap Regge en Dinkel kent voor monitoring van het watersysteem een integraal
meetplan, het Routinematig Meetnet Watersysteem (RMWS). Hierin is monitoring van
kwaliteit en/of kwantiteit van alle ‘compartimenten’ van het watersysteem opgenomen:
oppervlaktewater (chemie, ecologie en hydromorfologie), waterbodem en grondwater.
Het routinemeetnet is opgebouwd vanuit diverse informatiebehoeften. Dit betekent dat
meetstrategie, meetinspanningen en rapportage hierop zijn afgestemd (er wordt precies
gemeten wat nodig is voor de vraag).
Vanuit de wettelijke verplichtingen t.a.v. monitoring, nemen vooral de Europese wet- en
regelgeving een steeds belangrijkere plaats in (o.a. de Europese Kaderrichtlijn Water, de
Europese Zwemwaterrichtlijn en de Vogel- en Habitatrichtlijn). Door het slim combineren van
metingen vanuit de diverse informatiebehoeften ontstaat een efficiënt en effectief meetnet.
Het meetnet is flexibel, door de ingebouwde mogelijkheid om informatiebehoeften te wijzigen
of toe te voegen.
Het monitoren, evalueren en zonodig bijsturen van herinrichtingsprojecten gebeurt onder
meer middels projectmonitoring. De uitkomsten van de projectmonitoring vormen de basis
voor (kosten)effectieve maatregelen in de toekomst.
Ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling/inrichting en beheer en onderhoud gaat de
informatievoorziening eveneens in op het verschaffen van inzicht in de verspreiding van de
beschermde soorten om zodoende te werken volgens de gedragscode Flora- en faunawet
voor de waterschappen.

96

Monitoring van de waterketen bestaat o.a. uit metingen in in- en effluent en in het
zuiveringsslib op de RWZI’s. Regge en Dinkel volgt hiervoor al een aantal jaren het
vastgestelde monsternameprotocol. De diverse WVO-vergunningen, aangevuld met
parameters die vanuit beheersoogpunt gewenst zijn, vormen de basis voor de waterlijn in dit
protocol. Ook de sliblijn wordt gemonitord om de slibverwerking te evalueren en de optimale
balans te vinden tussen duurzaamheid en kosten. Daarnaast wordt op pro-actieve wijze
bijgedragen aan gebiedsspecifieke informatie ten behoeve van beleidsvorming, onder andere
door het aanvullend meten van ‘indicatieve’ stoffen, zoals geneesmiddelen en hormonen
(stoffen die momenteel landelijk in de belangstelling staan maar waarover weinig bekend is
t.a.v. de mogelijke aanwezigheid).
Op de zuiveringslocatie Ootmarsum wordt een uitgebreide monitoring uitgevoerd. Hier zijn
meer (innovatieve) zuiveringstechnieken in een RWZI gerealiseerd. Door verschillende
parameters te analyseren en de werking van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen te
beoordelen, anticipeert Regge en Dinkel op mogelijke maatregelen vanuit de Europese
Kaderrichtlijn Water.
Rapportage en terugkoppeling
De overdracht van informatie, verkregen uit metingen en toetsingen, is een belangrijke
schakel in het monitoringsproces. Dit levert uiteindelijk de antwoorden op de vragen die
gesteld zijn vanuit de verschillende onderdelen/processen uit de organisatie (o.a. beleid,
beheer/onderhoud, projecten/maatregelen).
Het Routinematig Meetnet WaterSysteem (RMWS) is zo opgesteld dat richting de
verschillende informatiebehoeften (processen en ‘klanten’) terugkoppeling plaatsvindt in de
vorm van rapportages en adviezen. Zo wordt jaarlijks de toestand van het watersysteem
gerapporteerd en vinden KRW-rapportages plaats volgens een wettelijk vastgelegde
frequentie, variërend van driejaarlijks tot zesjaarlijks.
In de komende planperiode zal vanuit monitoring doorlopend aandacht zijn voor het
afstemmen en bijstellen van de informatiebehoeften binnen de organisatie. Daarnaast zal de
aandacht steeds meer komen te liggen op een goede terugkoppeling (rapportage en
adviezen) en een goede inbedding van monitoring binnen de programmering.
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3 . 4

K O S T E N

E N

F I N A N C I E R I N G

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Financieel kader
Voor de komende jaren wordt economische terugval, stijgende werkloosheid en afnemende
investeringen door het bedrijfsleven verwacht. Het bestuur streeft er daarom naar om
anticyclisch te investeren, dus om investeringen naar voren te halen, en zet bovendien in op
innovatie. Daarbij houdt het vast aan het uitgangspunt om het bestaande financiële beleid
voort te zetten, het kwijtscheldingsbeleid voor minima te verruimen (van 90% naar 95%) en
financiële meevallers te gebruiken voor een tariefsverlaging naar een inflatiegerelateerd
niveau.
Structureel begrotingsbeleid
Het waterschap hanteert een structureel begrotingsbeleid, om grote fluctuaties van jaar tot
jaar in de ontwikkeling van de belastingtarieven te voorkomen en de bestuurbaarheid te
vergroten. Hierbij opteert bestuur voor matiging van de gemiddelde lastenstijging. Om dit te
realiseren zijn drie kaders gesteld, namelijk:
1. Voortzetting van het huidig financieel beleid.
- Gemiddeld jaarlijks investeringsniveau van 27,5 miljoen euro.
- Beheersing van personele kosten. Personele kosten worden alleen verhoogd met
door het algemeen bestuur geaccordeerde parameters.
- Meerjarige ontwikkeling voor de lastendruk voor de belastingbetalers.
2. Sturen op realisatie van beleid: prestaties en effecten versus budgetten.
3. Alle financiële meevallers op het gebied van de belastinggrondslagen, parameters en
aanbestedingsvoordelen in de investeringen worden gebruikt voor een tariefsverlaging
totdat deze zich beweegt naar een inflatie gerelateerd niveau.
Op weg naar 2027: vier strategische doelen
In de wereld van het water is 2027 een belangrijk jaar. Dan moeten alle lidstaten van de
Europese Unie voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Op andere
terreinen zijn er eveneens grote strategische opgaven. Het verklaart waarom we juist dit jaar
markeren als stip op de horizon. Voor de route daarheen, hebben we vier strategische doelen
vastgesteld. Ze laten zien dat we als waterschap een professionele, betrouwbare, open,
communicatieve en toegankelijke partner willen zijn. Daarmee tevens een organisatie die
klant- en ketengericht denkt en acteert, een evenwicht vindt tussen prestatie en effect, met
externe stakeholders een duurzame balans zoekt tussen uiteenlopende belangen en in al zijn
werkzaamheden kwaliteit levert en borgt.
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Onze vier strategische doelen zijn :
1. In 2027 is een duurzaam watersysteem gerealiseerd dat zo goed mogelijk de
gebruiksfuncties bedient en past in de omgeving (zie programma 1 beheren
watersysteem).
2. In 2027 levert het Twentse zuiveringsbeheer een waardevolle en duurzame publieke
afvalwaterketendienst die anticipeert op de behoeften van de maatschappij (programma 2
zuiveren afvalwater).
3. Het waterschap streeft naar optimaal draagvlak en verregaande samenwerking met alle
externe stakeholders (programma 3 besturen en organiseren).
4. Het waterschap wil een aantrekkelijke en inspirerende werkgever zijn (programma 3
besturen en organiseren).
Hierna is per strategisch doel aangegeven wat de netto investering zal zijn in de periode
2010-2015 (2010-2013 is conform de perspectievennota).
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Afkoppelen. Regenwater dat op verhard oppervlak (bijv. wegen en daken) valt, wordt niet
(meer) op de riolering afgevoerd, maar op oppervlaktewater of in de bodem.
Afvalwaterketen. De waterketen bestaat uit het geheel van drinkwatervoorzieningen, het
inzamelen en transporteren van afvalwater en de zuivering van afvalwater.
Afwentelen. Het aan anderen overdragen van problemen met de wateraan- of afvoer of de
stoffen in dit aangevoerde of afgevoerde water.
AmvB. maatregel van bestuur. Besluit dat wordt vastgesteld door de Kroon (Koningin en
minister) en uitwerking geeft aan een bepaling in een wet.
Basisinspanning. De inspanning van een gemeente die moet leiden tot een vermindering
van de emissie uit rioolstelsels bijvoorbeeld via overstorten met 50% t.o.v. een
referentiestelsel en t.o.v. het referentiejaar 1992.
Beheersregister. Document waarin de voor het behoud van de watergang resp. het
waterkerende vermogen kenmerkende gegevens van de constructie en de feitelijke toestand
van de watergang resp. (primaire) waterkering nader zijn omschreven. Hierin zijn alle
gegevens opgenomen die van belang zijn voor watergangen en waterkeringen.
Bergbezinkbassin. Een randvoorvoorziening aan een rioolstelsel waar afvalwater tijdelijk
kan worden geborgen en zwaardere deeltjes bezinken zodat deze niet in het
oppervlaktewater terecht komen. Het afvalwater wordt na de intensieve regenbui naar de rwzi
afgevoerd.
Berging. De hoeveelheid geborgen of te bergen (grond)water die geborgen kan worden in
een gepaald gebied.
Bestuursdwang. Het door feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan optreden
tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is
of wordt gedaan, gehouden of nagelaten. Deze definitie staat in artikel 5:21 van de Algemene
wet bestuursrecht.
Biobeschikbaarheid. De beschikbaarheid van stoffen door organismen.
Biologische capaciteit. De capaciteit van een rioolwaterzuiveringsinstallatie om stoffen
biologisch af te breken. Deze capaciteit wordt in belangrijke mate bepaald door de grootte
van de tank waarin zuurstof aan het afvalwater wordt toegevoegd.
Biologische verwijdering. Het zuiveren van stoffen uit afvalwater waarbij bacteriën gebruikt
worden.
Calamiteitenzorgsysteem. Dit systeem beschrijft hoe de waterschappen zich voorbereiden
op incidenten en calamiteiten en hoe het waterschap in dat soort situaties moet handelen. Het
calamiteitenzorgsysteem bestaat uit verschillende bestrijdingsplannen.
Diffuse bron. Een verspreid voorkomende lozing, zoals de uit- en afspoeling van meststoffen
uit de landbouw.
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Dwangsom. Een dwangsom is het bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan
een verplichting die hem door de rechter is opgelegd. Dwangsom is een wettelijk geregelde
vorm van bestuursdwang
Ecologie. De leer van de betrekkingen tussen organismen onderling en organismen (planten
en dieren) en groepen van organismen en hun omgeving.
Ecologische verbindingszone. Een zone die het mogelijk maakt dat soorten zich van het
ene leefgebied naar het andere verplaatsen, waardoor uitwisseling van plant- en
dierpopulaties bestaat. Er zijn natte en droge verbindingszones en een combinatie van beide.
Effluent. Het uitstromende gezuiverde water uit een rioolwaterzuiveringsinrichting of
afvalwaterzuiveringsinrichting.
EHS. Ecologische Hoofd Structuur. Het samenhangende netwerk van in (inter)nationaal
opzicht belangrijke duurzaam te behouden ecosystemen. Dit netwerk bestaat uit
kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones
Emissiebeheer. Het voorkomen en tegengaan van lozing van verontreinigende stoffen in het
milieu.
Functie. De bestemming in de waterhuishoudkundige zin van een oppervlaktewater en/of
een gebied. Belangrijke functies zijn bijvoorbeeld landbouw en natuur.
GCT.Goede Chemische Toestand.
GEP. Goed ecologisch potentieel.
Gescheiden stelsel. Een rioolstelsel waarbij het afvalwater gescheiden van het regenwater
wordt afgevoerd. Het regenwater gaat naar het oppervlakte- of grondwater en het afvalwater
naar een rwzi.
GET. Goede ecologisch toestand.
GGOR. Gewenste Grond en Oppervlaktewater Regime/-Situatie.
GRP. Gemeentelijk RioleringsPlan. Op grond van de Wet Milieubeheer dient elke gemeente
een GRP vast te stellen. Een GRP heeft een strategisch en beleidsmatig karakter en bevat
een beschrijving van de actuele stand van zaken en een vooruitblik naar de komende jaren.
Er wordt inzicht gegeven in uitbreidingsplannen, wijzigingen in en vervanging van
gemeentelijke rioolstelsels, de wijze van beheer en de gevolgen voor het milieu en de
financiën
Handhaving. Het toezien of afdwingen van naleving van de wet en de daaruit voortvloeiende
bepalingen.
Helophytenfilter. Een natuurlijk of aangelegd veld met helophyten (waterplant waarvan de
bladeren boven het water uitsteken, zoals riet) waar (afval)water door wordt geleid om te
zuiveren.
Hermeanderen. Stromend water opnieuw laten meanderen (kronkelen).
Hydraulische capaciteit. De hoeveelheid die een kunstwerk of een watergang per
tijdseenheid kan verwerken.
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IBA. Individuele Behandeling van Afvalwater. Een zuiveringssysteem voor de individuele
behandeling van afvalwater; meestal voor een of enkele huishoudens.
Interventiewaarde. De interventiewaarden voor (water)bodems en grondwater zijn normen
met een signaalwaarde. Bij overschrijding spreken we van ernstige verontreiniging: de
functionele eigenschappen van de bodem voor mens, dier en plant zijn (mogelijk) ernstig
verminderd. Dan moet onderzocht worden of er onaanvaardbare risico’s zijn voor mens en
milieu. Zo is te beslissen of spoedige sanering nodig is.
Keur. Verordening met gebods- en verbodsbepaling van een waterschapsbestuur dat in zijn
reglement tot het maken van deze verordening bevoegd is verklaard. De keur bevat onder
meer bepalingen met betrekking tot de afmetingen en onderhoud van watergangen en
kunstwerken.
Kostenveroorzakingsbeginsel. Het principe “de vervuiler betaalt”.
KRW. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit
van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Op 22
december 2000 is de Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. De KRW legt rapportage
verplichtingen op aan de lidstaten van de EU.
Kunstwerk. In waterschapsland een object in een watergang bijvoorbeeld een gemaal, stuw.
Legger. Een door het waterschap bijgehouden register van percelen waarop bepaalde
verplichtingen rusten (bijv. minimum afmetingen watergangen). Heeft betrekking op
watergangen en waterkeringen.
MEP. Maximum ecologisch potentieel.
mg/l. Milligram per liter. De eenheid waarin de meeste concentraties van stoffen in water
wordt uitgedrukt.
MHW. Maatgevend HoogWaterstanden.
Monitoring. Het proces van regelmatig terugkerende metingen van een of meer onderdelen
of indicatoren van het milieu. Dit geschiedt volgens vooraf vastgestelde tijd- en
plaatsschema's met gebruikmaking van vergelijkbare en reproduceerbare methode voor het
kenschetsen van het milieuonderzoek of -indicator en voor het verzamelen van gegevens.
Monitoring levert informatie over de huidige toestand van het milieu en over de wijze waarop
het zich heeft ontwikkeld.
Natte infrastructuur. Het geheel aan watergangen (sloten, kanalen, etc) en de daarbij
behorende kunstwerken (bruggen, stuwen, duikers, gemalen, etc).
Natura 2000-gebieden. Om de natuur in Europa te behouden heeft de Europese Unie een
netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa aangewezen, de Natura 2000-gebieden.
Deze gebieden zijn beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
Natuurvriendelijke oever. Een oevervorm waarbij behoud, herstel of ontwikkeling van
ecologische waarden een belangrijke rol speelt.
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NBW. Nationaal Bestuursakkoord Water. Dit akkoord bevat gezamenlijke bestuurlijke
afspraken van het rijk, het IPO, de UvW en de VNG die tot doel hebben om in 2015 het
watersysteem op orde te hebben en daarna ook te houden. Het NBW spreekt zich uit over de
thema’s water en ruimtelijke ordening, GGOR, watertekort en wateroverlast (WB21). Ook de
implementatie van de KRW is in het NBW opgenomen. Het Nationaal Bestuursakkoord Water
is op 2 juli 2003 ondertekend.
Norm. Algemene regel met betrekking tot een grootheid met een bepaalde mate van
bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.
Nutriënten. Voedingsstoffen voor planten (bijvoorbeeld fosfaat en stikstof).
OAS. Optimalisatie Afvalsysteem Studie.
Oever(grond)waterwinning. Een waterwinning waarbij water uit een oppervlaktewater en
grondwater wordt onttrokken. Het oeverwater wordt door de doorlatende lagen tussen het
oppervlaktewater en de pompput gezuiverd.
Operationele monitoring. Het monitoren van alle waterlichamen, die sterk veranderd of “at
risk” zijn (gevaar lopen de gewenste toestand niet te bereiken) en te beoordelen of de
maatregelenpakketten het gewenste effect tot gevolg hebben.
Oppervlaktewater. Elke permanent of gedurende een deel van het jaar aanwezige,
aangesloten watermassa in vloeibare of vaste fase die een grensvlak met de bodem en een
open grensvlak met de atmosfeer heeft.
Oppervlaktewaterlichaam. Een onderscheiden watermassa van aanzienlijke omvang, zoals
(een deel van) een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal. Als
aanbevolen minimumomvang van een oppervlaktewaterlichaam wordt een oppervlak van 50
2

hectare of een stroomgebied van 10 km genoemd.
Overstort. De constructie in een rioleringsstelsel waardoor bij huidige regenval het teveel aan
neerslag verdund met rioolwater uit de riolering kan overstorten op oppervlaktewater.
e

Overige waterkeringen. Regionale keringen van beperkte omvang (3 orde).
PAK’s. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. PAK's komen voor in fossiele
brandstoffen en kunnen worden gevormd bij onvolledige verbranding van organisch
materiaal.
Peilgebied. Een gebied waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Persleiding. Transportleiding waarin het water onder druk wordt verplaatst.
Praagse methode. Een stappenplan om voor waterlichamen maatregelen en doelen af te
leiden.
e

Primaire waterkering. Wettelijk aangewezen waterkering (1 orde) die beveiliging beidt
tegen buitenwater; bijvoorbeeld langs de Noordzee en grote rivieren.
Prioritaire stoffen. Stoffen waarvan de emissie met voorrang moet worden teruggedrongen.
De Europese Commissie heeft deze stoffen aangewezen.
Regenwateruitlaat. De plaats waar het regenwaterriool uitkomt in het oppervlaktewater.
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e

Regionale waterkering. Waterkeringen (2 orde) welke regionaal van belangrijke betekenis
zijn.
Rioolvreemd water. Water dat niet via de riolering afgevoerd moet worden; bijvoorbeeld
grondwater dat door lekkende riolen binnenkomt.
Rijnrelevante stoffen. Stoffen welke in het stroomgebied van de Rijn een knelpunt vormen.
RWZI. RioolWaterZuiveringsInstallatie; een installatie waar het rioolwater wordt gezuiverd.
Saneren. Ongedaan maken. Wordt vaak gebruikt voor het opheffen of aanvaardbaar maken
van lozingen.
Schouw. Controle van de bepalingen uit de keur, betreffende het beheer en onderhoud van
(hoofd)watergangen, overige watergangen, waterkeringen en kunstwerken.
Significante schade. Een begrip uit de Kaderrichtlijn Water. Met een afwegingskader wordt
bepaald welke negatieve effecten een voorgenomen maatregel heeft op de bestaande
functies, zoals landbouw, scheepvaart en infrastructuur. Maatregelen die effect hebben op
veiligheid en/of beroepsscheepvaart leveren in de praktijk altijd significant schade op.
Hetzelfde geldt voor maatregelen die leiden tot gedwongen functiewijzigingen.
Slibontwateringsinstallatie. De installatie op een rwzi waar het slib (de vaste deeltjes uit het
gezuiverde water) wordt ontwaterd om minder volume te krijgen.
Stand-still beginsel. Beginsel dat gericht is op het terugdringen van de totale omvang van de
huidige milieuverontreiniging in de komende jaren. Deze vermindering wordt, globaal
gesproken, enerzijds gerealiseerd door sanering van relatief sterk belaste regio's en
milieucompartimenten, anderzijds door het zoveel mogelijk behouden van de toestand in
relatief schone gebieden en milieucompartimenten. (Nota milieuhygiënische normen, 1976).
De kwaliteit van het water en de bodem mogen niet significant verslechteren. Populair
gezegd; goed houden wat goed is.
Status (van een waterlichaam). Geeft informatie over het ontstaan en de ontwikkeling. We
onderscheiden drie soorten; kunstmatig, sterk veranderd of natuurlijk.
Stikstof. Een voor het leven belangrijk element, o.a. in eiwitten. In het water komen de
-

-

+

volgende componenten voor; nitraat (NO3 ), nitriet (NO2 ), ammonium (NH4 ), ammoniak (NH3)
en gasvormig stikstof (N2).
Stikstof- en fosfaatverwijdering. Het zuiveren van stikstof en fosfaat uit afvalwater.
Streefpeilen. Een na te streven peil van het grond- of oppervlaktewater.
Toestand- en Trend (T&T) monitoring. Een begrip uit de Kaderrichtlijn Water. Om de
algemene toestand van het (deel)stroomgebied te beoordelen en veranderingen hierin te
kunnen signaleren.
TOP-gebied. Gebieden waar met prioriteit de verdroging moet worden aangepakt.
Tweefasenprofiel. Een beek of rivier met een relatief smal zomerbed en een breed
winterbed.
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Type (waterlichaam). Een begrip uit de Kaderrichtlijn Water. De typetoekenning is
gebaseerd op kenmerkende en voor organismen relevante eigenschappen, zoals stroming,
diepte, breedte en inrichting.
Verbeterd gescheiden stelsel. Een rioolstelsel met twee buizen waarbij het afvalwater en
het regenwater (bij geringe neerslag) naar de rwzi wordt afgevoerd. Bij intensieve neerslag
wordt de neerslag grotendeels op oppervlaktewater geloosd.
Verhard oppervlak. Oppervlakten, zoals wegen en daken, waar regenwater niet doorheen
kan stromen en dus afstroomt.
Vismigratie. De (natuurlijke) verplaatsing van vissen.
Visstandbeheerscommissie. Een commissie die het beheer van de visstand vastlegt en
toezicht op de naleving ervan. Meestal samengesteld uit vertegenwoordigers van sport- en
beroepsvissers, terreinbeheerders, waterschappen, etc.
Vuiluitworp. De hoeveelheid vervuilende stoffen die via overstorten uit de riolering in het
oppervlaktewater terecht komen
Wabo. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Wateraanvoer. Het kunstmatig transporteren (meestal via gemalen) van water naar een
bepaald gebied om de waterpeilen te kunnen handhaven
Waterbeheer. Synoniem voor het begrip waterhuishouding waarbij de overheidszorg behalve
het feitelijke beheer (fysieke maatregelen) en een juridisch beheer (vergunningen en
dergelijke) tevens de daaraan voorafgaande beleidsbepaling (planvergunning en dergelijke)
omvat (derde Nota waterhuishouding).
Waterberging. Water dat binnen een watersysteem kan worden geborgen in de bodem,
oppervlaktewater, in retentiegebieden e.d.
Watererfgoed. Cultuurhistorische objecten welke aan het water zijn gebonden; bijvoorbeeld
oude sluizen, gemalen, wijken.
Waterkansenkaart. Een waterkansenkaart geeft de sectorale visie van de waterbeheerders
weer op de ruimtelijke ontwikkeling van een waterstaatkundige (beheers) eenheid of
stromingsgebied.
Waterkering. Een grondlichaam of constructie met als functie een lager gelegen gebied te
beschermen tegen hoog water buiten dit gebied. Er zijn verschillende typen waterkeringen,
zoals primaire, secundaire, overige en regionale waterkeringen. Regionaal worden
verschillende begrippen voor niet primaire waterkeringen gebruikt.
Waterketen. Het geheel van drinkwaterproductie, drinkwatertransport, afvalwatertransport en
afvalwaterzuivering.
Waterkwaliteitsspoor. Maatregelen om de emissie vanuit overstorten te verminderen die er
op gericht zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater te
bereiken. De maatregelen gaan vaak veel verder dan de basisinspanning (zie aldaar).
Waternood. WATERsysteem gericht Normeren, Ontwerpen en Dimensioneren. Een door de
Dienst Landelijk Gebied en de Unie van waterschappen ontwikkeld systeem. In het project

106

Waternood is de werkwijze beschreven van het ontwerp, inrichting en beheer van
oppervlaktewatersystemen, daarbij afgestemd op de functie van het betreffende gebied.
Waterschapslasten. Belastinggeld dat ingezetenen en ingelanden betalen aan het
waterschap. De waterschappen kennen twee soorten belasting namelijk de
waterschapsomslag en de verontreinigingsheffing.
Watersysteem. Het kader gevormd door het waterhuishoudkundige systeem met zijn
relevante omgeving, waarvan de begrenzing mede afhankelijk is van de functionele
samenhang(en) waarop men de aandacht richt (derde Nota waterhuishouding).
Waterrisicokaart. Een kaart waarop is aangegeven welke gebieden niet aan de normering
voor wateroverlast voldoen.
Watertoets. De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en
op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.
Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan
en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium.
WBP. WaterBeheerPlan.
e

WB21. Waterbeheer 21 eeuw. In de notitie wateroverlast die het kabinet tegelijkertijd met de
vierde nota waterhuishouding publiceerde, is aangekondigd dat er een Commissie
Waterbeheer 21e eeuw wordt ingesteld. Eind augustus 2000 heeft de Commissie advies
uitgebracht over de organisatie en inrichting van het waterbeheer in de komende eeuw. De
Commissie is bij de formulering van haar advies voor het waterbeleid voor de eenentwintigste
eeuw uitgegaan van drie principes: ‘anders omgaan met waterbeheer’, ‘ruimte voor water’ en
‘meervoudig ruimtegebruik’
WVO. Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.
Zetting. Zakking van de grond die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de bovenbelasting en
ontwatering.
Zone van hydrologische beïnvloeding. Zone binnen en rondom natuurgebieden waar bij de
waterbeheersing rekening moet worden gehouden met conflicterende belangen.
Zware metalen. Metalen met een dichtheid groter dan 4,5. Dit betreft kwik (Hg), cadmium
(Cd), chroom (Cr), lood (Pb), koper (Cu), nikkel (Ni) en zink (Zn).
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B I J L A G E N

W A T E R B E H E E R P L A N

Situatie waterschap Regge en Dinkel
1. Beleidskaders Europa, rijk en provincie
2. Samenvatting rapportage Plan MER
3. Terugblik Waterbeheerplan 2002-2009
4. Methoden en richtinggevende waarden voor bepaling GGOR
5. Milieukwaliteitseisen prioritaire en overige verontreinigde stoffen en algemene fysico
chemie
6. Inrichting en beheer waterlopen
7. Overzicht kleine wateren Netwerk Ecologisch Waardevolle Wateren
8. Overzicht waterlichamen

Kaarten Waterbeheerplan
1.

Beheerplankaart

2.

Waterlopenkaart

3.

Normenkaart

4.

Retentiecompensatiekaart

5.

Informatiekaart klimaatopgave

6.

Prioritaire gebieden vigerend rioleringsbeleid

7.

Informatiekaarten GGOR
a. GHG
b. GLG
c. GVG
d. Streefpeilenkaart

8.

Wateraanvoerkaart

108

B I J L A G E

1

B e l e i d s k a d e r
e n p r o v i n c i e

e u r o p a ,

r i j k

In hun beleid maken de waterschappen in Rijn-Oost keuzes over doelen, planning, inzet van
instrumenten en uitvoering van activiteiten. Dat gebeurt binnen de kaders die door de
Europese Commissie, het Rijk en de provincies - in wetten en plannen zijn vastgelegd. Deze
beleidskaders worden in deze bijlage samengevat.
Europese wet- en regelgeving
Kaderrichtlijn Water (KRW)
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De belangrijkste
doelen deze richtlijn zijn: een goede chemische en ecologische kwaliteit van
oppervlaktewateren, goede chemische kwaliteit van het grondwater en goed voorraadbeheer
van het grondwater. Deze doelen moeten in alle EU-landen bereikt zijn in 2015. Uitstel
hiervan is mogelijk tot 2021 en 2027, op basis van een goede, inhoudelijke motivatie.
Voor chemische stoffen (excl. ecologieondersteunende stoffen) zijn normen vastgesteld door
de EU en zijn vastgelegd in wetgeving.
Voor de gestelde normen en Milieukwaliteitseisen geldt een resultaatverplichting. Over de
voortgang van de uitvoering moeten alle waterbeheerders regelmatig rapporteren aan de
Europese Commissie.
Hoogwaterrichtlijn
De Europese Richtlijn overstromingsrisico’s uit 2007 wordt ook wel de Hoogwaterrichtlijn
genoemd. In deze richtlijnen worden geen normen voorgeschreven, wel wordt een aantal
principes vastgelegd:
•

Lidstaten mogen geen maatregelen nemen die de overstromingskansen in andere
lidstaten verhogen (niet-afwentelen).

•

Aanpak op stroomgebiedsniveau.

•

Veiligheidsketenaanpak (risicobenadering).

•

Duurzaamheid.

•

Publieke participatie.

•

Verplichte afstemming van veiligheidsmaatregelen en maatregelen voor waterkwaliteit.

De Richtlijn gaat uit van de volgende planning:
•

Eind 2011: voorlopige beoordeling van overstromingsrisico’s.

•

December 2013: overstromingsrisicokaarten zijn gereed.

•

December 2015: beheerplannen voor overstromingsrisico’s per stroomgebied zijn gereed;
thema’s zijn onder ander preventie, bescherming, noodmaatregelen en onderlinge
informatieuitwisseling.

Alle plannen moeten eens per zes jaar worden herzien.
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Zwemwaterrichtlijn
Sinds 2006 is een nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht. Het doel van de richtlijn is
de gezondheid van zwemmers te beschermen. De richtlijn bevat nieuwe parameters voor de
waterkwaliteit en stelt eisen aan het voorkomen van blauwalgen. Ook kent de nieuwe richtlijn
voorschriften voor een betere informatievoorziening aan gebruikers van zwemwater.
De provincies zijn bevoegd om wateren aan te wijzen als zwemwater. Ook hebben ze de taak
burgers actief te informeren over de kwaliteit. De richtlijn betreft niet alleen aangewezen
zwemwateren, maar geldt voor elk oppervlaktewater waarin naar verwachting wordt
gezwommen. De waterschappen stellen voor elke locatie een zwemwaterprofiel op, zo nodig
worden maatregelen genomen om de gewenste kwaliteit te waarborgen.
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
In de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn wordt aangegeven welke vogelsoorten en
natuurgebieden (habitats) beschermd moeten worden door de lidstaten van de EU. Deze
richtlijnen zijn in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.
Beschermingsgebieden worden in twee fasen aangewezen door het Rijk. In Europees
verband moeten de beschermde gebieden uitgroeien tot het netwerk Natura 2000.
De provincies kunnen beheerplannen en natuurdoelen vaststellen voor de aangewezen
Natura2000-gebieden. Het streven is dat de plannen in Rijn-Oost in 2009 klaar zijn. In veel
gebieden beïnvloedt de waterkwaliteit en/of -kwantiteit de te beschermen waarden. Daarom
werken de waterschappen bij het opstellen van de beheerplannen nauw samen met de
provincies.
Richtlijn stedelijk afvalwater
Het doel van de Europese Richtlijn stedelijk afvalwater is het milieu te beschermen tegen de
nadelige gevolgen van de lozing van stedelijk afvalwater en van afvalwater van bepaalde
bedrijfstakken. De richtlijn geeft minimumeisen voor het opvangen, de behandeling en de
lozing van stedelijk afvalwater. Een tijdschema geeft aan wanneer deze eisen gerealiseerd
moeten zijn. Er staan ook voorschriften in voor de afvoer van zuiveringsslib, waaronder een
verbod op de afvoer van dat slib naar oppervlaktewateren.
Deze Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd via het Lozingenbesluit stedelijk afvalwater
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en via de Wet milieubeheer (Wm).
Deze wetgeving is van belang voor decentrale overheden. Vooral gemeenten en
waterschappen hebben ermee te maken, omdat ze verantwoordelijk zijn voor het afvoeren en
zuiveren van stedelijk afvalwater via het riool.
Beneluxbeschikking vrije vismigratie
Voor 1 januari 2010 moet vrije migratie van en naar paai- en opgroeigebieden van onder
andere de aal mogelijk zijn. De Beneluxlanden hebben dit vastgelegd in een beschikking die
in 1996 ondertekend is.
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Landelijke wetten en plannen
Waterwet en Waterbesluit
De Waterwet en het bijbehorende Waterbesluit worden naar verwachting in 2009 van kracht.
In deze wetgeving zijn acht waterwetten samengevoegd. De doelstellingen zijn de bestaande
wetgeving te vereenvoudigen, te stroomlijnen en te actualiseren. Verder komt er een beter
instrumentarium voor waterbeheer en sluit de nieuwe wet beter aan op het Europese recht.
Deze wet is de basis voor normen voor waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit,
peilbesluiten, verdringingsreeksen en bergings- en afvoercapaciteiten van watergangen.
Deze normen en voorschriften worden opgenomen in het Waterbesluit. Dat geldt ook voor de
huidige lozingenbesluiten. De bestaande vergunningen worden samengevoegd in een
watervergunning en de bevoegdheid voor grondwateronttrekkingen gaat voor een deel over
van de provincies naar de waterschappen. Het betekent dat provincies, gemeenten en
waterschappen op een andere manier gaan samenwerken.
Waterschapswet
De Wet modernisering waterschapbestel (Waterschapswet) is in 2008 van kracht geworden.
Deze wet bevat aanpassingen in het kiesstelsel, bestuurssamenstelling en in de financiering
van de waterschappen. Het doel van de wet is vereenvoudiging van de heffingen, meer
transparantie en meer democratische legitimatie van de waterschappen.
In het nieuwe financieringsstelsel bestaan nog twee heffingen: een watersysteemheffing en
een zuiveringsheffing. De totale lasten blijven gelijk, wel leidt deze wijziging tot een
lastenverschuiving tussen verschillende groepen belastingplichtigen.
In het bestuur van de waterschappen is het aantal categorieën veranderd. Voor de categorie
ingezetenen is het lijstenstelsel ingevoerd. Voor de andere categorieën zijn in elk bestuur
tussen de 7 en 9 zetels gereserveerd. De verkiezingen nieuwe stijl zijn in 2008 voor het eerst
door alle waterschappen gelijktijdig gehouden. In 2009 zijn nieuwe besturen volgens de
gewijzigde verhoudingen aangetreden.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is voorzien
op 1 januari 2010. De Wabo voorziet in een omgevingsvergunning. Deze vervangt ondermeer
de huidige milieuvergunning en de bouwvergunning. Voor het aanvragen van vergunningen
voor fysieke activiteiten in de leefomgeving, kan men dan terecht bij één overheidsloket.
Ook het aanvragen van andere, gerelateerde vergunningen kan bij datzelfde loket.
Dit geldt ook voor vergunningen voor directe lozingen op oppervlaktewater,
grondwateronttrekkingen, ontgrondingen en voor een watervergunning. Invoering van de
Wabo kan betekenen dat de aanvraag voor deze vergunningen niet meer bij de
waterschappen wordt ingediend. De vergunningbevoegdheid van de waterschappen voor
indirecte lozingen, wordt omgezet in een adviesrecht aan een WABO bevoegd gezag.
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Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is in 2008 in werking
getreden. Deze wet introduceert een nieuwe rioolheffing als vervanging van het rioolrecht.
Hiermee betalen gemeenten de aanleg en het beheer van de riolering. Ook regelt de wet dat
de gemeente de regie krijgt voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De
gemeente neemt de activiteiten hiervoor op in het gemeentelijk rioleringsplan. De
waterschappen in Rijn-Oost werken vanuit het waterkwaliteitsspoor samen met gemeenten in
het stedelijk gebied. Op grond van de nieuwe wet stemmen wij onze taken met de gemeenten
af.
Wet ruimtelijke ordening
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (2008) bevat snellere procedures voor o.a. het opstellen
en wijzigingen van gemeentelijke bestemmingsplannen. Daarom vervalt de eis dat provincies
een bestemmingsplan vooraf moeten goedkeuren en is er tegen een bestemmingsplan direct
beroep mogelijk bij de Raad van State. Ook is de planvorming op rijksniveau en provinciaal
niveau gewijzigd. Het streekplan is vervallen worden vervangen door de structuurvisie. Nieuw
is ook dat het rijk en de provincie zelf een bestemmingsplan kunnen opstellen.
Ook de watertoets is opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening. Deze bepaling verplicht de
gemeente om een waterparagraaf op te nemen in het bestemmingsplan. Hierin wordt
vastgelegd hoe de gemeente in een (nieuw) plangebied omgaat met de
waterhuishoudkundige situatie. De waterschappen kunnen hierdoor in een vroeg stadium
invloed uitoefenen op de gemeentelijke planontwikkeling.
Natuurwetgeving
De Flora- en faunawet richt zich op het beschermen van planten en dieren. Om in
aanmerking te komen voor een algemene vrijstelling van vergunningplicht, hebben de
waterschappen landelijk een gedragscode ontwikkeld voor het beheer en onderhoud van
watergangen en waterkeringen. De gedragscode bestaat uit een jaarkalender. Hierin wordt
voorgeschreven welke werkzaamheden in welke periode van het jaar langs watergangen en
waterkeringen mogen plaats vinden. De waterschappen in Rijn-Oost handelen vanaf 2008
volgens deze gedragscode en voeren deze gefaseerd in.
De Natuurbeschermingswet richt zich op het beschermen van gebieden met natuur van
Europees gehalte. Het Rijk wijst in twee fasen Natura 2000-gebieden aan. De aanwijzing van
de gebieden uit de eerste fase wordt in 2009 afgerond. De provincies stellen voor deze
gebieden beheerplannen op, in samenwerking met de waterschappen. De inhoud daarvan
moet o.a. worden afgestemd op de doelen en maatregelen die de waterschappen vaststellen
wegens de Kaderrichtlijn Water.
Besluit Bodemkwaliteit
Vanaf 2008 geldt het Besluit bodemkwaliteit. Dit besluit bevat regels voor de verwerking van
grond en baggerspecie in of op de bodem. Het doel is te zorgen voor een betere balans
tussen bodemkwaliteit en maatschappelijke ontwikkelingen in natuur en landbouw. Er wordt
meer verantwoordelijkheid gelegd bij gemeenten en waterschappen. Deze mogen binnen
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landelijke kaders zelf normen stellen voor het gebruik van grond en baggerspecie. Om dit te
reguleren, maken de waterschappen in Rijn-Oost met de gemeenten afspraken.
Een nieuwe bepaling is dat baggerspecie uit watergangen die grenzen aan een perceel,
verspreid mag worden over het hele perceel.

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Regionaal Bestuursakkoord waterbodem (RBW)
In het RBW zijn afspraken gemaakt tussen het waterschap en de gemeenten, wie
verantwoordelijk is voor de uitvoering van concrete baggerwerken en zijn principeafspraken
gemaakt over hoe gehandeld dient te worden als zich situaties voordoen waarbij onderhoud
uitgevoerd moet worden. Bijna alle gemeenten hebben de intentie-verklaring getekend waarin
zij aangeven een bestuursakkoord af te sluiten. Deze intentie-verklaring is getekend via een
apart traject in het kader van de overdracht van het stedelijk waterbeheer van de gemeenten
naar het waterschap.
Toepasbare en verspreidbare baggerspecie
Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van het baggerwerk. Daar waar de
baggerspecie op de aanliggende percelen verspreid kan worden op basis van
milieuhygiënische kwaliteit en ruimte zal het waterschap hiervoor zorg dragen.
Daar waar de ruimte ontbreekt in het stedelijk gebied, maar de baggerspecie op basis van de
milieuhygiënische kwaliteit wel vrij toepasbaar of verspreidbaar is, zorgt de gemeente voor de
afvoer en het toepassen van de vrijkomende specie. Mocht dit laatste niet kunnen, dan zal de
gemeente in goed overleg met het waterschap binnen de gemeentegrens een terrein
beschikbaar stellen voor de inrichting door het waterschap van een tijdelijk doorgangsdepot.
De kosten voor de huur, inrichting en verwijdering van een dergelijk depot zijn voor rekening
van het waterschap.
De inrichting en de verwijdering van het depot zal geschieden volgens de wettelijk bepaalde
regels en procedures. De gemeente zorgt voor de afvoer en het toepassen van de
vrijkomende specie uit dit depot.
Niet toepasbare en niet verspreidbare baggerspecie
Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van het baggerwerk. Als de
baggerspecie niet verspreidbaar of niet toepasbaar is op basis van de milieuhygiënische
kwaliteit dan zorgt het waterschap voor directe afvoer naar een erkende verwerker of
stortlocatie. Mocht dit laatste niet kunnen, dan zal de gemeente in goed overleg met het
waterschap binnen de gemeentegrens een terrein beschikbaar stellen voor de inrichting door
het waterschap van een tijdelijk doorgangsdepot.
De inrichting en de verwijdering van het depot en de aan- en afvoer van de ontgraven niet
toepasbare en niet verspreidbare specie zal geschieden volgens de wettelijk bepaalde regels
en procedures.
Het waterschap zal zich inspannen om de aanwezigheid van een dergelijk depot zo kort
mogelijk te laten duren.
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Wet Inrichting landelijk gebied en reconstructiewet
De Wet inrichting landelijk gebied is van kracht sinds 2007. Voor het Rijk en de provincies is
dit een instrument om te komen tot een vitaal platteland. Provincies, waterschappen en
andere gebiedspartijen krijgen door deze wet meer te zeggen over de ontwikkeling, de
inrichting en het beheer van het landelijke gebied.
De provincies hebben meerjarenplannen opgesteld, waarin ook het provinciale budget voor
waterbeheer is opgenomen. De provincies sluiten met alle waterschappen in Rijn-Oost
bestuursovereenkomsten, waarin afspraken staan over de toedeling van deze budgetten aan
waterprojecten. Dit betekent een flinke stimulans voor de herinrichting van beken in het
buitengebied.
De uitvoering van de Reconstructiewet is vooral gericht op verbeteringen in de
landbouwsector. Voor zover de reconstructie betrekking heeft op het werk van de
waterschappen, zijn hierover afspraken gemaakt in de bestuursovereenkomsten.
Drinkwaterwet
Op 1 juli 2008 heeft de Tweede kamer ingestemd met de nieuwe Drinkwaterwet. De wet
wordt nog door de Eerste Kamer behandeld. Waarschijnlijk treedt de nieuwe wet in werking in
het voorjaar van 2009. De wet vervangt de huidige Waterleidingwet. De Drinkwaterwet geeft
regels en kaders om de kwaliteit van de drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen.
Hoge kwaliteit van het drinkwater en de leveringszekerheid (ook in crisisomstandigheden)
staan daarbij voorop. In de nieuwe wet zijn normen opgenomen voor oppervlaktewater dat
gebruikt wordt voor de bereiding van leidingwater. Het oppervlaktewater wordt ingedeeld in
drie kwaliteitsklassen (I, II en III). Dit gebeurt volgens normen die in de wet zijn vastgelegd.
Bestuursakkoord Water
Het Rijk en de koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen hebben in
2008 een vernieuwd Bestuursakkoord Water gesloten. De belangrijkste doelstelling blijft om
in 2015 het watersysteem in stedelijk en in landelijk gebeid op orde te hebben. Afgesproken is
dat de trits vasthouden, bergen en afvoeren verder in praktijk wordt gebracht. Alle
waterschappen in Rijn-Oost hebben een programma van maatregelen opgesteld. Het
vergroten van de ruimte voor water en het voorkomen van wateroverlast staan daarin
centraal. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld hermeandering van beken of het aanwijzen
van (nood)overstromingsgebieden.
Nationaal Bestuursakkoord Waterketen
Het Nationaal bestuursakkoord waterketen is in 2007 gesloten tussen het ministerie van V&W
en de koepelorganisaties van drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten en waterschappen.
Dit akkoord geeft de samenwerking in de waterketen een extra impuls. Een belangrijk doel is
de lastenstijging voor de burger zoveel mogelijk te beperken. Geschat wordt dat een
doelmatigheidsverbetering van 10 tot 20% over tien jaar mogelijk is. In het bestuursakkoord
staan veel concrete voornemens, zoals: het bundelen van kennis en capaciteit op het gebied
van afvalwater, het inzichtelijk maken van de kosten voor het rioleringssysteem, het binnen
drie jaar kostendekkend maken van de (nieuwe) rioolheffing en het doen van vergelijkend
onderzoek naar de uitvoering van taken (benchmarking). De waterschappen nemen het
initiatief om met gemeenten afspraken te maken over kostenbeheersing in de waterketen.
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Dit gebeurt via afvalwaterakkoorden die per zuiveringskring worden afgesloten. In Rijn-Oost
zijn inmiddels de eerste akkoorden afgesloten.
Nationale waterplannen
Het waterbeleid op nationaal niveau is in verschillende documenten vastgelegd. Voor de
waterschappen zijn vooral de watervisie en het Nationaal waterplan van belang.
De watervisie van het rijk verscheen in 2007 en bevat op hoofdlijnen de beleidsvoornemens
voor de huidige kabinetsperiode. De watervisie is uitgewerkt in het Nationaal Waterplan dat
geldt vanaf 2010.
De zorg voor de veiligheid van Nederland met het oog op de klimaatsontwikkeling, is een
belangrijk thema in het Nationaal Waterplan. De uitwerking van dit beleid wordt vastgelegd in
e

de nota Waterveiligheid 21 eeuw. In het waterplan zijn ook opgenomen: de hoofdlijnen van
de adviezen van de Deltacommissie (commissie Veerman) over kustverdediging op lange
termijn, het landelijke evacuatieplan voor overstromingen en de uitkomsten van de studies
Veiligheid Nederland in kaart.
Een ander belangrijk thema is de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water. Nederland
valt binnen vijf Europese stroomgebieden. Om aan de Kaderrichtlijn te voldoen zijn
deelplannen in de vorm van stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP) bij het waterplan gevoegd.
Toekomstagenda Milieu
Met de Toekomstagenda Milieu kiest het kabinet voor een moderne en zakelijke aanpak van
milieuproblemen. Kosten en baten worden daarin nuchter afgewogen. In 2007 zijn tijdens de
Voorjaarsraad van Europese regeringsleiders afspraken gemaakt over een aantal belangrijke
klimaatdoelen. In 2020 moet de CO2-uitstoot 20% lager zijn dan in 1990. Als ook landen
buiten de EU bereid zijn substantieel bij te dragen aan deze doelstelling, geldt een
reductiedoelstelling van 30%. Ook is afgesproken dat in 2020 het aandeel hernieuwbare
energie in het energiepakket 20% moet bedragen. Tot slot komt er een actieprogramma
gericht op energiebesparing, gemiddeld kan dit 20% efficiency-verbetering opleveren. Het
kabinet heeft vervolgens de volgende doelen gesteld:
energiebesparing naar 2% per jaar;
•

verhoging van het aandeel hernieuwbare energie tot 20% in 2020;

•

reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 ten opzichte van 1990.

Het kabinet wil zo een gecombineerde doelstelling voor klimaatbeleid en
energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving realiseren. Hierdoor worden
energiekosten verlaagd, de energievoorzieningszekerheid wordt vergroot en de uitstoot van
CO2 wordt verminderd. In het project ‘Klimaat en energie: Schoon en zuinig’ is uitgewerkt hoe
de jaarlijkse 2% energiebesparing gerealiseerd kan worden.
Een resultaat van de Toekomstagenda Milieu is het landelijke Bestuursakkoord Waterketen.
De aanpak van diffuse bronnen is gekoppeld aan de maatregelen voor de KRW.
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Provinciale plannen
Omgevingsplan Provincie Overijssel
Voor de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie Overijssel, inclusief Waterbijlage, wordt verwezen
naar de visie zelf, die door de provincie parallel aan het waterbeheerplan is opgesteld en
openbaar wordt gemaakt. Zie hiervoor www.overijssel.nl.
Waterplan Gelderland 2010-2015
Voor de hoofdlijnen van het Waterplan Gelderland wordt verwezen naar het ontwerpwaterplan zelf, dat door de provincie parallel aan het waterbeheerplan is opgesteld en
openbaar wordt gemaakt. Zie hiervoor www.gelderland.nl.
Provincie Drenthe
Voor de hoofdlijnen van het ontwerp-plan van Drenthe wordt verwezen naar het ontwerp-plan
zelf, dat door de provincie parallel aan het waterbeheerplan is opgesteld en openbaar wordt
gemaakt. Zie hiervoor www.drenthe.nl
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Voor wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven plannen, waaronder het waterbeheerplan,
is het op grond van de Wet Milieubeheer in twee gevallen verplicht om een procedure
ingevolge een planMER ('milieu-effectrapportage') uit te voeren:
1. Als in het plan sprake is van kaderstelling voor een m.e.r.-plichtige activiteit. Het plan is
dan opgenomen bij de opsomming van besluiten in de Bijlage bij het Besluit MER: de
lijsten C en D.
2. Als een 'passende beoordeling' (door de provincie) nodig is vanwege mogelijke gevolgen
van het plan voor Natura 2000-gebieden.
Een planMER is feitelijk een onderzoek van (delen van) de inhoud van een waterbeheerplan,
waarin wordt beoordeelt wat de mogelijke milieugevolgen van dit plan zijn.
De waterschappen in Rijn-Oost hebben gekozen voor het uitvoeren van een vooronderzoek
waarin is nagegaan of er bij de waterbeheerplannen sprake is van de genoemde twee
situaties. De uitkomsten van dit vooronderzoek (of voortoets) leveren conclusies op over de
noodzaak om voor de waterbeheerplannen een planMER toets uit te voeren.
Toets op criteria uit C- en D-lijst
Bij de beoordeling van de Waterbeheerplannen op de planMER-plicht is gebruik gemaakt van
onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit MER 1994. In de waterbeheerplannen in RijnOost worden een aantal activiteiten benoemd die overeenkomen met onderdeel C en D,
namelijk:
•

De (aanleg), wijziging of uitbreiding van een waterweg;

•

De inrichting van het landelijk gebied (dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan);

•

De wijziging of uitbreiding van een rivierdijk;

•

De infiltratie van water in de bodem of onttrekking van grondwater aan de bodem,
alsmede de wijziging of uitbreiding van bestaande infiltraties en onttrekkingen (met
uitzondering van bronbemalingen bij bouwputten, bodemsaneringen en proefprojecten
voor waterwinning);

•

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het reinigen van
afvalwater;

•

De winning dan wel wijziging of uitbreiding van oppervlaktedelfstoffen;

•

De structurele verlaging van het (streef-)peil van een oppervlaktewater.

Geen van de maatregelen benoemd in de waterbeheerplannen overschrijden de criteria zoals
genoemd in de bijlagen C en D. Hierdoor kan worden gesteld dat de waterbeheerplannen op
grond van de maatregelen uit deze plannen niet kaderstellend zijn voor MER-plichtige
activiteiten. Daarom geldt op dit onderdeel voor de waterbeheerplannen geen planMERplicht.
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Voortoets op effecten plannen op Natura2000-gebieden
Een habitat- of voortoets voor een Natura2000-gebied is nodig in het kader van het planMER
om te beoordelen of het voorgenomen beleid en de voorgenomen maatregelen in de
waterbeheerplannen mogelijk significante negatieve effecten hebben op het gebied. Als
uitgangspunt is gehanteerd dat een voortoets nodig is voor de gebieden waar in, of in de
omgeving van het gebied, maatregelen de waterbeheerplannen zijn voorzien of op andere
wijze effect kunnen hebben op de N2000 instandhoudingsdoelen. Deze procedure start met
de voortoets (oriëntatiefase).
In deze fase wordt op basis van het voorkomen van soorten en de mogelijke effecten van de
activiteit, bepaald of:
- er zeker geen kans is op significante effecten;
- er mogelijk wel een effect, maar geen significant effect is;
- er kans is op een significant effect.
Van alle 42 Natura 2000-gebieden binnen de beheergebieden van de waterschappen RijnOost liggen bij 33 gebieden maatregelen in, of in de buurt van, deze Natura 2000-gebieden.
Voor deze gebieden is een voortoets uitgevoerd, om te bepalen of er kans is op significante
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de gebieden. In dat geval is een
passende beoordeling nodig en ook een planMER.
De maatregelen die opgenomen zijn in de waterbeheerplannen hebben vooral tot doel om de
natuurwaarde en waterkwaliteit te verbeteren. Het detailniveau van maatregelen in de
waterbeheerplannen is zodanig dat maatregelen alleen op hoofdlijnen bekend zijn. Dat
betekent dat in de voortoets ook op een globaal niveau een inschatting gemaakt is van de
effecten van de maatregelen op de Natura 2000-gebieden.
Uit de 33 voortoetsen is gebleken dat voor geen enkele maatregel op voorhand een
significant negatief effect te verwachten is. In veel gevallen is wel aanbevolen om bij de
verdere uitwerking van de maatregelen op een bepaalde manier rekening te houden met de
instandhoudingsdoelen. Daarom geldt ook op dit onderdeel voor de waterbeheerplannen
geen planMER-plicht.
Rapport Toets op planMER-plicht
Het rapport 'Toets op planMER-plicht waterbeheerplannen Rijn-Oost', dat bij het ontwerpwaterbeheerplan 2010-2015 is gevoegd, bevat het complete verslag van het vooronderzoek.
Dit rapport bevat tevens de volgende bijlagen:
•

Een lijst met alle maatregelen uit de waterbeheerplannen die mogelijk een invloed op, of
relatie hebben met de in de beheergebieden liggende Natura2000-gebieden.

•

Een toets van alle maatregelen uit de waterbeheerplannen, die mogelijk behoren tot
activiteiten zoals genoemd in onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit MER 1994.

•

De voortoetsen van de maatregelen uit de waterbeheerplannen per Natura2000-gebied.
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T e r u g b l i k w a t e r b e h e e r p l a n
R e g g e e n D i n k e l

2 0 0 2 - 2 0 0 9

voltooid
in uitvoering
in startfase
nog niet opgepakt
wordt niet opgepakt
continu proces
1

Actualiseren van de Reggevisie en de waterketenvisie en afronden van de Dinkelvisie.

2

Opstellen waterdocumenten en onderhoudbeheerplannen (OBP’s) voor het gehele
beheergebied.

3

Voeren van gestructureerd overleg met andere overheden en maatschappelijke
groeperingen.

4

In 2004 wordt GGOR vastgesteld.

5

Afspraken met de Provincie gemaakt over de overdracht aan het waterschap van
grondwatertaken, verantwoordelijkheden en middelen.

6

Uitwerken aanbevelingen Commissie Waterbeheer 21 eeuw in separate notitie.

7

Maatregelen treffen t.b.v. realisatie van de waterparelgebieden in 2018.

8

Stimuleringsregeling ontwikkelen t.b.v. terugdringen drainage/ontwatering in de
wateraandachtsgebieden natuur.

9

Zoveel mogelijk toepassen van de methode Waternood bij (her)profilering en dit
jaarlijks rapporteren.

10

Onderzoek naar mogelijkheden meervoudig grondgebruik t.b.v. realiseren retentie.

11

Reservering specifieke middelen voor aanpak van herstelmaatregelen in het kader van
gebiedsgericht beleid.

12

Participeren in de visstandbeheercommissie Regge en Dinkel.

13

Op orde brengen regionale waterkeringen conform afspraken en 5-jaarlijkse toetsing.

14

In beeld brengen overstromingsrisico's en potentieel geschikte retentiegebieden m.b.v.
hoogwatermodel.

15

Plannen van derden screenen op veiligheid en overlast.

16

Opstellen van een plan van aanpak water(bodem)kwaliteit.

17

Extra aandacht vergunningverlening en handhaving voor terugdringen van risico’s door
calamiteiten.

18

Aanpak huishoudelijke lozingen conform uitgangspunten

19

Toezien op naleving van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij

e
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20

Een actieve rol in het platform Schoon Water Overijssel.

21

In beeld brengen van (diffuse) bronnen van probleemstoffen.

22

Opzetten van pilotprojecten en maken van afspraken ter bestrijding van diffuse
verontreinigingen.

23

Opstellen stimuleringsregeling voor terugdringen diffuse bronnen in kwaliteitswater of
in waterparels.

24

Alle rioolstelsels voorzien van handhaafbare actuele lozingsvergunningen in 2004.

25

Instellen stimuleringsregeling voor het afkoppelen van water van verhard oppervlak.

26

Vaststellen heffingsverordening voor overstorten, zodra er een verantwoorde
heffingsgrondslag is.

27

Aanpakken gezondheidsrisico’s als gevolg van riooloverstorten.

28

Aanpassen rwzi’s conform planning.

29

Opstellen plan van aanpak voor terugdringing calamiteitenrisico's op rwzi’s.

30

Aanpassen van de rwzi Ootmarsum als pilotproject voor de toepassing van
nageschakelde zuiveringstechnieken op rwzi’s.

31

Coördineren van het opstellen van baggerplannen voor het stedelijk gebied in
samenspraak met de gemeenten.

32

Opstellen van saneringsplannen voor waterbodems in gebieden met streefbeeld
kwaliteitswater en knelpunt-overstorten nabij veedrenkplaatsen.

33

Tweejaarlijks rapporteren over de actuele stand van zaken ten aanzien van de
verontreinigde waterbodems en de voortgang in de aanpak.

34

Geen afwijking ontvangstplicht van baggerspecie klasse 0, 1 of 2.

35

In inrichtings- en beheervisies wordt de relatie met waterkwaliteit aangegeven.
Afvoeren maaisel 500 km waterloop.

36

Overleg voeren met GLTO, agrarische natuurverenigingen en andere instanties over
kostenreductie bij maaiselafvoer.

37

Afbouw/aanpassing bestaande jachtverhuurcontracten binnen de PEHS of EVZ.

38

Uitvoeren van maatregelen in het kader van het waterpact Twente.

39

Verbreding van de ‘waterpactaanpak’ naar andere gemeenten.

40

Optimalisatieonderzoek van afvalwatersysteem bij bouw/uitbreiding
zuiveringstechnische werken.

41

Actief participeren in landelijke platforms over (bio)membraantechnologie en
minimalisatie energieverbruik.

42

Doorvoeren INK-managementmodel binnen het waterschap.

43

Jaarlijks doorlichten één of meerdere organisatieonderdelen.

44

Uitvoeren Informatiebeleidsplan 2001 – 2005.

45

Profileren van het waterschap bij de Twentse bewoners.
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46

Opstellen van de nota ‘beleving van het water(schap)’.

47

Bevorderen van de interactieve beleidsvorming.

48

Intensiveren van de samenwerking met derden.

121

B I J L A G E

4

M e t h o d e n e n r i c h t i n g g e v e n d e
v o o r b e p a l i n g G G O R

w a a r d e n

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Waterbeheer afgestemd op landbouw
Voor de landbouw is het waterbeheer gericht op maximalisatie van de landbouwkundige
opbrengst. Deze opbrengst wordt bepaald met de zogenaamde HELP-methode. Deze
methode geeft de opbrengstdepressie in termen van droogte- en natschade, afhankelijk van
grondsoort, gewas en grondwatertrap (variatie van grondwaterstanden in de tijd). Deze
methode is ondergebracht in het Waternoodinstrumentarium van de STOWA, waarmee ook
gebiedsspecifieke gewassen en bouwplannen kunnen worden geëvalueerd.
In het algemeen is een grondwatertrap Gt IV optimaal voor de landbouw. Echter, in delen van
Twente kan de grondwatersituatie maar beperkt worden ‘gestuurd’ en zijn de natuurlijke
omstandigheden beperkend. Vanuit dit perspectief geeft onderstaande tabel een realistische
benadering van de optimale grondwaterhuishouding voor de landbouw.
Tabel: Optimaal Grondwater Regime landbouw per bodemcode voor de Twentse situatie

GHG = Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (meestal in de herfst- winterperiode).
GLG = Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (meestal in de zomer).
GVG = Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (gemiddelde grondwaterstand in maart/april).
Gt = Op basis van de GHG en GLG wordt de grondwatertrap (Gt) bepaald.
Uit de tabel blijkt dat van nature opbrengstdepressies voorkomen. Zo is bij kleiige
beekdalgronden (ABk) zelfs onder ideale omstandigheden nog 9% opbrengstdepressie als
gevolg van wateroverlast en 8% als gevolg van vochttekort.
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Waterbeheer afgestemd op grasland
In deze gebieden wordt in principe een optimale landbouwkundige ontwatering nagestreefd.
Door fysieke omstandigheden (zoals bodemtype/aanwezigheid kwel) of beperkingen in de
ruimtelijke ordening kan het echter zo zijn dat een optimale ontwatering voor de landbouw
niet mogelijk is. Voor deze gebieden is een grondwatertrap III richtinggevend.
Waterbeheer ondersteunt de natuurdoelen
Voor bestaande natuurgebieden wordt uitgegaan van de geactualiseerde
natuurdoeltypenkaart van de provincie Overijssel. Op basis van het Waternoodinstrumentarium (STOWA) kan dan de optimale grondwatersituatie worden bepaald. Voor
nieuwe natuur zijn (nog) geen natuurdoeltypen voorhanden en worden referentiegrondwaterstanden gehanteerd. Deze referentiegrondwaterstanden zijn in 2003 in opdracht
van waterschap Regge en Dinkel door Alterra bepaald. Voor het resterende gebied wordt
uitgegaan van een optimale ontwatering voor de landbouw, tenzij dit in conflict komt met de
hierboven genoemde natuurdoelstellingen.In deze gevallen zijn bij de afweging in principe de
natuurdoelen van doorslaggevende betekenis.
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M i l i e u k w a l i t e i t s e i s e n
Situatie waterschap Regge en Dinkel
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I n r i c h t i n g

e n

b e h e e r

w a t e r l o p e n

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Onderstaande tabel geeft op basis van de gebiedsfunctie van de provinciale omgevingsvisie
een indicatie van de gewenste inrichting, benodigde ruimte en het beheer van waterlopen.
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O v e r z i c h t k l e i n e w a t e r e n n e t w e r k
E c o l o g i s c h w a a r d e v o l l e w a t e r e n
Situatie waterschap Regge en Dinkel
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O v e r z i c h t

w a t e r l i c h a m e n

Situatie waterschap Regge en Dinkel
Voor achtergronden van de doelafleiding en de verantwoording van de status word verwezen naar
www.wrd.nl: Knol, B.W. et al., 2009; Ecologische doelen en verantwoording status waterlichamen
Waterschap Regge en Dinkel en naar de Omgevingsvisie provincie Overijssel.
De toetsing van de toestand is uitgevoerd volgens de Instructie Richtlijn Monitoring Oppervlaktewater en
Protocol Toetsen en Beoordelen; Rijkswaterstaat 20 maart 2009, met de opmerking dat toepassing van
expert judgement veelal noodzakelijk is.
Legenda bij de kaarten

Karakterschets van het waterlichaam
Een beschrijving van het waterlichaam en stroomgebied.
Maatregelen
De maatregelen, inclusief de omvang, waarvoor waterschap Regge en Dinkel verantwoordelijk is.
Doelen en Toestand
Ecologische toestand
• Biologie
o Opgenomen is de toetswaarde ofwel ecologische kwaliteitsratio (EKR = score KRWmaatlat) op een schaal van 1 – 10 per watertype met relevante kwaliteitselementen:
kleine waterdieren (macrofauna), vissen, overige waterflora (waterplanten en
kiezelwieren), waterplanten (macrofyten) en/of algen (fytoplankton). Hierbij geldt GET =
Goede ecologische toestand ekr 6–8 en ZGET = Zeer goede ecologische toestand ekr 810.
o Huidige toestand is weergegeven t.o.v. natuurlijke maatlat (indeling in 5 klassen):
slecht
(ekr 0 – 2)
o
o
o
o

ontoereikend
(ekr 2 – 4)

matig
(ekr 4 – 6)

goed
(ekr 6 – 8)

zeer goed
(ekr 8 – 10)

GEP 2015: inschatting toestand 2015 of doel 2015
Klassegrenzen: geven de klassengrenzen (ondergrenzen) ‘ontoereikend’ en ‘matig’
behorend bij het GEP 2027 (Goed Ecologisch Potentieel in 2027)
GEP 2027: doel 2027
Huidige toestand weergegeven in afstand tot doel (GEP) (indeling in 4 klassen):
Afstand tot doel:

2 klassen

1 klasse
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toestand = doel

•

•

Algemene fysico-chemie
o Opgenomen is de toetswaarde per parameter
o
Verder conform biologie (legenda en toelichting hierboven)
Overige Verontreinigende Stoffen: opgenomen zijn alleen de stoffen die overschrijden, waarbij
onderscheid in toetscriterium jaartoets (jaargemiddelde of 90-percentiel) en/of MAC (Maximaal
Aanvaardbare Concentratie). Indien toetswaarde niet voor alle parameters voldoet aan
Milieukwaliteitseisen voor jaartoets en/of Milieukwaliteitseisen voor MAC dan voldoet het
waterlichaam niet aan de goede toestand voor overige verontreinigende stoffen en niet aan de
goede ecologische toestand(potentieel). Indeling:
voldoet

voldoet niet

Chemische toestand
• Prioritaire stoffen: opgenomen zijn alleen de stoffen die overschrijden, waarbij onderscheid in
toetscriterium jaartoets (jaargemiddelde of 90-percentiel) en/of MAC (Maximaal Aanvaardbare
Concentratie); indien toetswaarde niet voor alle parameters voldoet aan Milieukwaliteitseisen voor
jaartoets en/of Milieukwaliteitseisen voor MAC dan voldoet het waterlichaam niet aan de goede
chemische toestand. De indeling is conform overige verontreinigende stoffen.
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Tabel waterlichamen huidige toestand en doel 2027

SV = Sterk veranderd
K = Kunstmatig

o = voldoet niet
v = voldoet
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Huidige Chemische Toestand Waterlichamen

Prioritaire stoffen
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Huidige Toestand Waterlichamen

Watervoering

Continuiteit

Morfologie

Macrofauna
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Huidige Toestand Waterlichamen

Overige verontreinigende stoffen

Ammonium

Stikstof

Fosfaat
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Waterlichaam Azelerbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Regge
Borne, Enschede, Hengelo, Hof van
Twente

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende beek op zandgrond behorend tot het stroomgebied van de Regge. Het
bovenstroomse deel, de Boekelerbeek, kent nog een vrij natuurlijke loop. De benedenloop is
gekanaliseerd. Het benedenstroomse deel van de Teesinkbeek behoort tot het waterlichaam. Het
waterlichaam wordt gevoed met water van de Hege- en Hagmolenbeek. Van nature werd de Azelerbeek
gevoed met water van de Buurserbeek. Grondgebruik: 65% landbouw, 29% bos/natuur en 6% stedelijk.
Het afwateringsgebied is 4.923 hectare groot en de waterlichaamlengte bedraagt 27.700 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• koppeling Azelerbeek – Doorbraak waarmee Azelerbeek bereikbaar wordt voor fauna
• hermeandering binnen 2 x 15 meter ruimte over een lengte van 27 kilometer
• tweezijdig natuurlijke oeverbegroeiing realiseren en toestaan spontane houtige begroeiing over
een lengte van 27 kilometer
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 27 kilometer
• de basisafvoer van de Hegebeek gaat via de Rutbeek naar de Azelerbeek
• heraankoppeling bovenlopen Bruninksbeek, Houwbeek en Wolfkaterbeek
• realisatie van 12 vispassages
• onderzoek haalbaarheid grotere omvloed watermolen Noordmolen
Maatregelen na 2015:
• er zijn na 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
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Waterlichaam Azelerbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toets criterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,5
4,7
5,1
Huidige
toestand

5,0
5,1
5,7
GEP
2015

1,8
1,8
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,5
3,7
3,8
Klassegrens
of ranges
matig

5,3
5,5
5,7
GEP
2027

18,4

25

30

27,5

25

7,3

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

81,5

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

48,6

150

250

200

150

3,80

4,0

12,0

8,0

4,0

0,11

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen

Parameter (eenheid)

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Ammonium (mg N/l)

2,90

8,14

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)
Som a-, b-, c- en d-HCH (µg/l)

Huidige toestand

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,036

0,061

0,02

0,04
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Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Beneden Dinkel
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R6 - Langzaam stromend riviertje
op zand/klei
Dinkel
Dinkelland, Tubbergen

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromend, gekanaliseerd riviertje op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Untere Dinkel en de Vecht. De Beneden Dinkel is ingedijkt.
Grondgebruik: 75% landbouw, 18% bos/natuur en 7% stedelijk. Het afwateringsgebied is 3.346 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 2.380 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• onderzoek reductie ammonium door middel van verbeterde processturing RWZI Denekamp
Maatregelen na 2015:
• realiseren van een natuurlijke inrichting, inundatieruimte en hermeandering binnen 2 x 25 meter
ruimte over een lengte van 3 kilometer
• realiseren tweezijdig natuurlijke oevervorming inclusief verwijderen puinstort en toestaan
spontane houtige oeverbegroeiing over een lengte van 3 kilometer
• onderzoek haalbaarheid verwijderen stuw Stokkenspiek; tenminste realiseren van 1 vispassage
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 3 kilometer
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Waterlichaam Beneden Dinkel
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toets criterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

5,2
4,7
5,0
Huidige
toestand

5,2
4,7
5,0
GEP
2015

2,0
2,0
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

4,0
4,0
3,8
Klassegrens
of ranges
matig

get
get
5,7
GEP
2027

21,0

25

30

27,5

25

7,8

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

92,4

70 – 120

50 – 60
130 – 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

66,3

150

250

200

150

5,36

5,36

12,0

8,0

4,0

0,22

0,22

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

Ammonium (mg N/l)
Metolachloor (µg/l) (90-percentiel)

1,20

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,644

0,304

0,608

nvt

0,2

nvt

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Beneden Regge
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Midden
R6 - Langzaam stromende riviertje
op zand/klei
Regge
Ommen

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, rivier op zand/kleigrond, behorend tot het stroomgebied van de Regge en de
Vecht. De rivier stroomt door het Natura2000 gebied Vecht-Beneden Regge.
Grondgebruik: 48% landbouw, 45% bos/natuur en 7% stedelijk. Het afwateringsgebied is 1.471 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 8.600 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeeerd

Maatregelen na 2015:
• hermeandering binnen 2 x 10 meter ruimte over een lengte van 8 km
• tweezijdig natuurlijke oevervorming realiseren en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 8 km
• aansluiten oude meanders
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 8 km
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Waterlichaam Beneden Regge
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

5,0
4,6
5,0
Huidige
toestand

5,0
4,6
5,0
GEP
2015

1,9
1,7
1,8
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,7
3,3
3,6
Klassegrens
of ranges
matig

5,6
5,0
5,3
GEP
2027

20,6

25

30

27,5

25

7,50

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

90,8

70 – 120

50 – 60
130 – 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

67,3

150

250

200

150

3,60

4,0

12,0

8,0

4,0

0,29

0,29

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid) (toetswaarde)

Huidige toestand
toetswaarde

MAC

Geen overschrijdingen
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toetswaarde

MAC

getoetst

Waterlichaam Bolscherbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Laag
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Twenthekanaal
Haaksbergen, Hof van Twente

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van het Twenthekanaal. De
beek is gekanaliseerd en wordt vooral gevoed door de RWZI Haaksbergen.
Grondgebruik: 69% landbouw, 11% bos/natuur en 20% stedelijk. Het afwateringsgebied is 2.477 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 9.135 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• Vergroten hydraulische en biologische capaciteit RWZI Haaksbergen
• Onderzoek nutriëntenreductie RWZI Haaksbergen
• Onderzoek reductie ammonium door middel van verbeterde processturing RWZI Haaksbergen
• natuurtechnische inrichting binnen 2 x 2,5 meter ruimte over een lengte van 9 kilometer
• realiseren eenzijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 9 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 9 kilometer
• realisatie van 11 vispassages
Maatregelen na 2015:
• er zijn na 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
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Waterlichaam Bolscherbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

3,0
3,4
4,5
Huidige
toestand

3,3
3,4
4,7
GEP
2015

1,1
1,3
1,6
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

2,3
2,5
3,1
Klassegrens
of ranges
matig

3,4
3,8
4,7
GEP
2027

20,3

25

30

27,5

25

7,3

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

68,3

60 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

73

150

250

200

150

5,77

5,77

12,0

8,0

4,0

0,94

0,94

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen

Parameter (eenheid)

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Ammonium (mg N/l)

0,328

1,422

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)
Isoproturon (µg/l)

Huidige toestand

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,46

0,69

0,30

10,00
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Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Bornsebeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Laag
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Linderbeek
Almelo, Borne, Enschede, Hengelo,
Tubbergen

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende genormaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Linderbeek. De beek ontvangt het stedelijk water van Enschede, Hengelo en Borne en wordt vooral
gevoed door effluent. De beek mondt uit in het Lateraalkanaal.
Grondgebruik: 24% landbouw, 16% bos/natuur en 60% stedelijk. Het afwateringsgebied is 5.915 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 20.597 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• realisatie inrichtingsproject en inundatiegebied Kristalbad met een grootte van 60 hectare
• natuurtechnische inrichting binnen 2 x 2,5 meter ruimte over een lengte van 20 kilometer
• realisatie eenzijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 20 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs een steile oever over een lengte van 20 kilometer
• realisatie van 13 vispassages
• onderzoek reductie ammonium d.m.v. verbeterde processturing RWZI Enschede en Hengelo
• onderzoek nutriëntenreductie RWZI Enschede en Hengelo
Maatregelen na 2015:
• er zijn na 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
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Waterlichaam Bornsebeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

3,8
3,5
5,0
Huidige
toestand

4,0
3,6
5,3
GEP
2015

1,4
1,3
1,8
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

2,7
2,5
3,6
Klassegrens
of ranges
matig

4,1
3,8
5,3
GEP
2027

20,8

25

30

27,5

25

7,7

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

83,0

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

115,5

150

250

200

150

4,8

4,8

12,0

8,0

4,0

1,2

1,2

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen

Parameter (eenheid)

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Ammonium (mg N/l)

0,659

2,395

0,304

0,608

Zink (µg/l)

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand
getoetst

Overschrijding op basis van biobeschikbaarheid

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen

Huidige toestand

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Som a-, b-, c- en d-HCH

0,106

0,201

0,02

0,04

Som benzo (g,h,i) peryleen en
indeno (1,2,3-c,d) pyreen

0,0047

nvt

0,002

nvt

Parameter (eenheid) )
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Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Boven Dinkel
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R6 - Langzaam stromend riviertje
op zand/klei
Dinkel
Losser

Karakterschets van het waterlichaam
Een in Noordrijnwestfalen ontspringend langzaam stromend riviertje op zandgrond, behorend tot het
stroomgebied van de Dinkel en de Vecht. Het bovenstroomse deel van het waterlichaam is
genormaliseerd, de rest kent nog een vrij natuurlijke loop. De rivier wordt mede gevoed door effluent van
Gronau, Glanerbrug en Losser. Het beekdal is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De rivier
stroomt door het Natura2000-gebied Dinkelland.
Grondgebruik: 65% landbouw, 18% bos/natuur en 17% stedelijk. Het afwateringsgebied is 2.145 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 9.377 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• inrichtingsmaatregelen ter verbetering effluentkwaliteit RWZI Losser
• onderzoek reductie ammonium door middel van verbeterde processturing RWZI Losser
Maatregelen na 2015:
• realisatie natuurlijke inrichting, inundatieruimte en hermeandering binnen 2 x 25 meter ruimte,
inclusief verwijderen van oever- en bodemverdediging over een lengte van 9 kilometer
• aansluiten oude meanders
• realisatie tweezijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 9 kilometer
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 9 kilometer
• realisatie van 2 vispassages
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Waterlichaam Boven Dinkel
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

6,5
4,9
5,0
Huidige
toestand

get
4,9
5,0
GEP
2015

2,0
2,0
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

4,0
4,0
3,8
Klassegrens
of ranges
matig

get
get
5,7
GEP
2027

20,5

25

30

27,5

25

7,7

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

91,0

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

62,3

150

250

200

150

6,70

6,70

12,0

8,0

4,0

0,24

0,24

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen

Parameter (eenheid)

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Ammonium (mg N/l)

0,322

0,674

0,304

0,608

Metolachloor (µg/l) (90-percentiel)

0,33

nvt

0,2

nvt

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)
Isoproturon (µg/l)
Som benzo (g,h,i,) peryleen en
indeno (1,2,3-c,d) pyreen (µg/l)

Huidige toestand

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,19

1,80

0,3

1,0

0,0034

nvt

0,002

nvt
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Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Boven Regge
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Midden
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Regge
Hof van Twente, Wierden

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, genormaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Regge en de Vecht. De Diepenheimse Molenbeek en de benedenloop van de Twickelervaart en de
Holtdijksbeek behoren tot het waterlichaam. Er wordt water ingelaten van de Buurserbeek en de Boven
Regge ontvangt effluent van de stad Goor. De beek ligt in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
Grondgebruik: 69% landbouw, 21% bos/natuur en 10% stedelijk. Het afwateringsgebied is 8.174 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 32.400 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeeerd
Maatregelen na 2015:
• realiseren van 10 vispassages
• natuurlijke inrichting binnen 2 x 5 meter ruimte over een lengte van 32 kilometer
• realiseren tweezijdig natuurlijke oevervorming en spontane houtige oeverbegroeiing toestaan over
een lengte van 32 kilometer
• heraankoppelen bovenlopen Hagmolenbeek, Poelsbeek en Bolscherbeek
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 32 kilometer
• realiseren vast peilbeheer
• onderzoek reductie ammonium door middel van verbeterde processturing RWZI Goor
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Waterlichaam Boven Regge
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,2
3,6
4,7
Huidige
toestand

4,2
3,6
4,7
GEP
2015

1,7
1,7
1,8
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,3
3,3
3,6
Klassegrens
of ranges
matig

5,0
5,0
5,3
GEP
2027

18,5

25

30

27,5

25

7,5

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

76,3

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

52,1

150

250

200

150

4,2

4,2

12,0

8,0

4,0

0,13

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen

Huidige toestand

Parameter (eenheid)

Jaargemiddelde

Ammonium (mg N/l)

0,319

MAC

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen

Huidige toestand

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Som a-, b-, c- en d-HCH (µg/l)

0,031

0,144

0,02

0,04

Som benzo (g,h,i) peryleen en
indeno (1,2,3-c,d) pyreen (µg/l)

0,0034

nvt

0,002

nvt

Parameter (eenheid)
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Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Broekbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Laag
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Linderbeek
Tubbergen

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op verveende zandgrond, behorend tot het stroomgebied
van de Linderbeek. De beek ontspringt in Niedersachsen.
Grondgebruik: 83% landbouw, 16% bos/natuur en 1% stedelijk. Het afwateringsgebied is 1.677 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 5.118 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd.
Maatregelen na 2015:
• realiseren van 6 vispassages
• natuurtechnische inrichting binnen 2 x 2,5 meter ruimte over een lengte van 5 kilometer
• eenzijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over een lengte
van 5 kilometer
• eenzijdige extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 5 kilometer
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Waterlichaam Broekbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,4
4,1
5,0
Huidige
toestand

4,4
4,1
5,0
GEP
2015

1,7
1,4
1,7
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,3
2,7
3,5
Klassegrens
of ranges
matig

5,0
4,1
5,2
GEP
2027

20,9

25

30

27,5

25

6,8

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

84,3

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

63,3

150

250

200

150

2,2

4,0

12,0

8,0

4,0

0,22

0,22

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Jaargemiddelde

MAC

getoetst

Waterlichaam Drienerbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Linderbeek
Enschede, Hengelo

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de Linderbeek. De
beek loopt grotendeels door bebost gebied en kent gedeeltelijk een vrij natuurlijke loop.
Grondgebruik: 43% landbouw, 48% bos/natuur en 9% stedelijk. Het afwateringsgebied is 3.195 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 3.809 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realiseren 5 vispassages
• realisatie hermeandering en/of natuurlijke inrichting binnen 2 x 15 meter ruimte over een lengte
van 4 kilometer
• realiseren tweezijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 4 kilometer
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 4 kilometer
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Waterlichaam Drienerbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

7,3
5,5
5,3
Huidige
toestand

get
5,5
5,3
GEP
2015

2,0
1,8
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

4,0
3,7
3,8
Klassegrens
of ranges
matig

get
5,5
5,7
GEP
2027

16,3

25

30

27,5

25

7,3

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

75,9

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

38,9

150

250

200

150

3,2

4,0

12,0

8,0

4,0

0,10

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)
Ammonium (mg/l)

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,334

2,875

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Elsbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Dinkel
Enschede, Losser

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de Dinkel. De beek
kent deels nog een vrij natuurlijke loop. De beek maakt onderdeel uit van de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur. De benedenloop mondt uit in de Dinkel en het Natura2000 gebied Dinkelland.
Grondgebruik: 69% landbouw, 28% bos/natuur en 35% stedelijk. Het afwateringsgebied is 1.310 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 3.060 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie hermeandering en/of natuurlijke inrichting binnen 2 x 15 meter ruimte over een lengte
van 3 kilometer
• realisatie tweezijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 3 kilometer
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 3 kilometer
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Waterlichaam Elsbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

7,4
4,9
5,3
Huidige
toestand

get
4,9
5,3
GEP
2015

2,0
1,8
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

4,0
3,7
3,8
Klassegrens
of ranges
matig

get
5,5
5,7
GEP
2027

15,4

25

30

27,5

25

7,4

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

87,3

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

29,8

150

250

200

150

5,8

5,8

12,0

8,0

4,0

0,13

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Jaargemiddelde

MAC

getoetst

Waterlichaam Elsenerbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Midden
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Regge
Rijssen-Holten, Wierden

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Regge.
Grondgebruik: 47% landbouw, 49% bos/natuur en 4% stedelijk. Het afwateringsgebied is 4.023 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 5.539 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• verwijderen van 5 stuwen
• realiseren beekdalbrede natuurlijke herinrichting (tot 80 meter breed) en hermeandering over een
lengte van 6 kilometer
• realiseren tweezijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 6 kilometer
• herkoppelen van de bovenlopen op de Elsenerbeek en afkoppelen van de Maatgraven
• beperkt onderhoud over een lengte van 6 kilometer
Maatregelen na 2015:
• er zijn na 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
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Waterlichaam Elsenerbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

3,1
3,9
5,0
Huidige
toestand

4,0
4,5
5,0
GEP
2015

1,7
1,7
2,0
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,5
3,5
4,0
Klassegrens
of ranges
matig

5,2
5,2
get
GEP
2027

19,4

25

30

27,5

25

6,7

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

66,8

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

20,3

150

250

200

150

3,0

4,0

12,0

8,0

4,0

0,08

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)
Kwik (µg/l)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,009

0,11

0,05

0,07
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getoetst

Waterlichaam Entergraven
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Laag
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Regge
Hof van Twente, Rijssen-Holten,
Wierden

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende,gekanaliseerde beek op zandgrond behorend tot het stroomgebied van de
Regge. De Elsgraven behoort eveneens tot het waterlichaam.
Grondgebruik: 71% landbouw, 20% bos/natuur en 9% stedelijk. Het afwateringsgebied is 3848 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 9.279 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• realisatie van 3 vispassages
• realiseren natuurtechnische inrichting binnen 2 x 2,5 meter ruimte over een lengte van 9
kilometer, inclusief verondieping en/of profielverkleining
• realiseren eenzijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 9 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 9 kilometer
Maatregelen na 2015:
• er zijn na 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
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Waterlichaam Entergraven
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

2,5
4,3
4,9
Huidige
toestand

3,3
4,5
5,0
GEP
2015

1,2
1,5
1,7
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

2,5
3,0
3,3
Klassegrens
of ranges
matig

3,4
4,5
5,0
GEP
2027

18,2

25

30

27,5

25

7,6

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

90,3

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

68,5

150

250

200

150

3,5

4,0

12,0

8,0

4,0

0,10

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Jaargemiddelde

MAC

getoetst

Waterlichaam Exosche Aa_Doorbraak
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk (grotendeels)
Sterk veranderd
Midden
R6 - Langzaam stromend riviertje
op zand/klei
Regge
Almelo, Wierden

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromend riviertje op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de Regge. De loop is
inmiddels beekdalbreed natuurlijk heringericht.
Grondgebruik: 76% landbouw, 19% bos/natuur en 5% stedelijk. Het afwateringsgebied is 3.292 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 13.971 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• realiseren 1 vispassage
• aankoppeling van de Exosche Aa via de Bornerbroekse waterleiding en de Doorbraak op de
Lolee en aankoppeling van de Azelerbeek
• realiseren beekdalbrede natuurlijke inrichting en natuurlijke oevervorming en oeverbegroeiing
realiseren of toestaan over een lengte van 14 kilometer
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 14 kilometer
• waterinlaat uit Exosche Aa in nieuw drinkwaterwinningsgebied Ypelo vanaf 2010
Maatregelen na 2015:
• er zijn na 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
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Waterlichaam Exosche Aa_Doorbraak
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

3,8
4,0
5,0
Huidige
toestand

4,1
4,4
5,3
GEP
2015

1,4
1,5
1,8
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

2,9
3,0
3,6
Klassegrens
of ranges
matig

4,3
4,5
5,3
GEP
2027

20,0

25

30

27,5

25

7,4

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

70,3

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

63,6

150

250

200

150

3,1

4,0

12,0

8,0

4,0

0,40

0,40

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen

Parameter (eenheid)

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Ammonium (mg N/l)

0,328

1,033

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)
Som benzo (g,h,i) peryleen en
indeno (1,2,3-c,d) pyreen (µg/l)

Huidige toestand

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,0050

nvt

0,002

nvt
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Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Gammelkerbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Midden
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Linderbeek
Borne, Dinkelland, Oldenzaal

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Linderbeek. De beek wordt voor een groot deel gevoed door het effluent van Oldenzaal.
Grondgebruik: 47% landbouw, 23% bos/natuur en 30% stedelijk. Het afwateringsgebied is 2.151 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 10.522 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• verwijderen van 15 stuwen
• hermeandering binnen 2 x 5 meter ruimte over een lengte van 10 kilometer
• realiseren tweezijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 10 kilometer
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 10 kilometer
• onderzoek reductie ammonium door middel van verbeterde processturing RWZI Oldenzaal
• onderzoek naar reductie nutriënten RWZI Oldenzaal
Maatregelen na 2015:
• er zijn na 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
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Waterlichaam Gammelkerbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,3
5,4
5,3
Huidige
toestand

4,8
5,7
5,8
GEP
2015

1,7
2,0
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,5
4,0
3,9
Klassegrens
of ranges
matig

5,2
get
5,8
GEP
2027

17,6

25

30

27,5

25

7,5

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

91,5

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

67,3

150

250

200

150

6,2

6,2

12,0

8,0

4,0

1,4

1,4

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen

Huidige toestand

Huidige
toestand:
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen

Parameter (eenheid)

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Ammonium (mg N/l)

0,632

2,304

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Geele beek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Midden
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Dinkel
Dinkelland

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Dinkel. De beek ontspringt in het Bentheimerwoud in Niedersachsen.
Grondgebruik: 82% landbouw, 16% bos/natuur en 2% stedelijk. Het afwateringsgebied is 1.621 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 9.575 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 9 vispassages
• hermeandering binnen 2 x 5 meter ruimte over een lengte van 9 kilometer
• realiseren tweezijdige natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing
over een lengte van 9 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 9 kilometer
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Waterlichaam Geele beek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,3
4,4
5,3
Huidige
toestand

4,3
4,4
5,3
GEP
2015

1,7
1,7
1,8
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,3
3,3
3,6
Klassegrens
of ranges
matig

5,0
5,0
5,3
GEP
2027

20,6

25

30

27,5

25

7,3

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

76,6

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

40,5

150

250

200

150

4,1

4,1

12,0

8,0

4,0

0,08

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Jaargemiddelde

MAC

getoetst

Waterlichaam Geestersche Molenbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk (51%) en Kunstmatig
(49%)
Sterk Veranderd
Laag
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Linderbeek
Tubbergen

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de Linderbeek. Het
benedenstroomse deel kent een natuurlijke ontstaanswijze en het bovenstroomse deel is door een
dekzandrug doorgegraven naar de Mosbeek. Het natuurlijke bovenloopgebied is afgekoppeld.
Grondgebruik: 85% landbouw, 12% bos/natuur en 3% stedelijk. Het afwateringsgebied is 2.118 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 6.385 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 5 vispassages
• realiseren natuurtechnische inrichting binnen 2 x 2,5 meter ruimte over een lengte van 6 kilometer
• realiseren eenzijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 6 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 6 kilometer
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Waterlichaam Geestersche Molenbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,5
4,3
5,0
Huidige
toestand

4,5
4,3
5,0
GEP
2015

1,5
1,6
1,7
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,0
3,3
3,3
Klassegrens
of ranges
matig

4,5
4,9
5,0
GEP
2027

18,2

25

30

27,5

25

6,8

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

59,8

55 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

33,9

150

250

200

150

4,4

4,4

12,0

8,0

4,0

0,25

0,25

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Jaargemiddelde

MAC

getoetst

Waterlichaam Glanerbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Dinkel
Enschede, Losser

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, deels genormaliseerde, beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied
van de Dinkel. De beek wordt onder andere gevoed door de in Niedersachsen ontspringende Florbach en
door het effluent van Glanerbrug. De benedenloop ligt grotendeels in het Natura2000 gebied Dinkelland.
Grondgebruik: 62% landbouw, 24% bos/natuur en 14% stedelijk. Het afwateringsgebied is 2.269 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 5.491 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• onderzoek reductie ammonium door middel van verbeterde processturing RWZI glanerbrug
• onderzoek reductie nutriënten RWZI Glanerbrug
• inrichtingsmaatregelen ter verbetering effluentkwaliteit RWZI Glanerbrug
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 4 vispassages
• realiseren hermeandering en/of natuurlijke inrichting binnen 2 x 15 meter ruimte over een lengte
van 5 kilometer
• realiseren tweezijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 5 kilometer
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 5 kilometer
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Waterlichaam Glanerbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetswaarde)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

6,0
5,8
5,3
Huidige
toestand

get
5,8
5,3
GEP
2015

2,0
2,0
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

4,0
4,0
3,8
Klassegrens
of ranges
matig

get
get
5,7
GEP
2027

19,3

25

30

27,5

25

7,4

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

78,4

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

135,0

150

250

200

150

5,9

5,9

12,0

8,0

4,0

0,70

0,70

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

Ammonium (mg N/l)

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen

MAC

Jaargemiddelde

MAC

2,316

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Hagmolenbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Natuurlijk
Status
Sterk veranderd
Ambitieniveau
Midden
Type
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Rapportagegebied
Twenthekanaal
Gemeente
Enschede, Haaksbergen, Hengelo,
Hof van Twente

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van het
Twenthekanaal. Delen van de beek lopen door de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en de
Natura2000 gebieden Witte Veen en Buurserzand.
Grondgebruik: 71% landbouw, 26% bos/natuur en 3% stedelijk. Het afwateringsgebied is 5.945 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 12.601 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 20 vispassages
• hermeandering binnen 2 x 5 meter ruimte over een lengte van 19 kilometer
• realiseren natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over een
lengte van 19 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 19 kilometer
• heraankoppeling Hagmolenbeek op de Regge via de Oude Hagmolenbeek. De basisafvoer van
de Hegebeek wordt afgekoppeld en geleid via de Rutbeek naar het waterlichaam Azelerbeek
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Waterlichaam Hagmolenbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,0
4,6
5,2
Huidige
toestand

4,0
4,6
5,2
GEP
2015

1,7
1,7
1,8
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,3
3,3
3,6
Klassegrens
of ranges
matig

5,0
5,0
5,3
GEP
2027

20,5

25

30

27,5

25

7,2

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

70,8

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

31,9

150

250

200

150

7,6

7,6

12,0

8,0

4,0

0,13

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen

Parameter (eenheid

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Ammonium (mg N/l)

0,881

4,949

0,304

0,608

0,035

nvt

0,03

nvt

0,99

nvt

0,2

nvt

Benzo(a)antraceen (µg/l)
(90-percentiel)
Metolachloor (µg/l) (90-percentiel)

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen

Huidige toestand

Milieukwaliteitseisen

Parameter (eenheid)

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Benzo(a)pyreen (µg/l)

0,0194

0,15

0,05

0,1

0,15

0,25

0,15

0,9

0,0268

nvt

0,002

nvt

Cadmium (µg/l)
Som benzo (g,h,i) peryleen en
indeno (1,2,3-c,d) pyreen (µg/l)
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Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Hammerwetering
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk (55%) en Kunstmatig
(45%)
Sterk Veranderd
Laag
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Regge
Ommen, Twenterand

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende beek op voornamelijk verveende zandgrond, behorend tot het stroomgebied
van de Regge. De benedenloop kent een natuurlijke ontstaanswijze en loopt door het Natura2000 gebied
Vecht-beneden Regge. De bovenloop is voor een groot deel gegraven. De Hammerwetering wordt in
belangrijke mate gevoed door waterinlaat uit het kanaal Almelo-De Haandrik.
Grondgebruik: 63% landbouw, 31% bos/natuur en 6% stedelijk. Het afwateringsgebied is 2.584 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 4.031 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 4 vispassages
• realiseren natuurtechnische inrichting binnen 2 x 2,5 meter ruimte over een lengte van 4 kilometer
• realiseren eenzijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 4 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 4 kilometer
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Waterlichaam Hammerwetering
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetswaarde)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,5
3,9
5,0
Huidige
toestand

4,5
3,9
5,0
GEP
2015

1,6
1,4
1,7
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,1
2,9
3,4
Klassegrens
of ranges
matig

4,7
4,3
5,1
GEP
2027

21,0

25

30

27,5

25

7,6

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

79,6

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

49,4

150

250

200

150

3,19

4,0

12,0

8,0

4,0

0,11

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid))
Kwik (µg/l)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,0120

0,08

0,05

0,07
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getoetst

Waterlichaam Hooge Laarsleiding
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Laag
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Regge
Hellendoorn

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende beek op voornamelijk verveende zandgrond, behorend tot het stroomgebied
van de Regge.
Grondgebruik: 81% landbouw, 18% bos/natuur en 1% stedelijk. Het afwateringsgebied is 2.462 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 3.614 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 2 vispassages
• realiseren natuurtechnische inrichting binnen 2 x 2,5 meter ruimte over een lengte van 4 kilometer
• realiseren eenzijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 4 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 3,5 kilometer
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Waterlichaam Hooge Laarsleiding
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

3,2
2,6
4,7
Huidige
toestand

3,2
2,6
4,7
GEP
2015

1,2
1,0
1,6
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

2,3
2,0
3,2
Klassegrens
of ranges
matig

3,5
3,0
4,9
GEP
2027

21,5

25

30

27,5

25

7,5

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

78,6

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

25,6

150

250

200

150

3,22

4,0

12,0

8,0

4,0

0,11

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)
Propoxur (µg/l)

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,014

nvt

0,01

nvt

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Itterbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Laag
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Linderbeek
Tubbergen

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op verveende zandgrond, behorend tot het stroomgebied
van de Linderbeek. De Haarsloot behoort tot het waterlichaam. De beek ontspringt in Niedersachsen.
Grondgebruik: 93% landbouw, 5% bos/natuur en 2% stedelijk. Het afwateringsgebied is 593 hectare groot
en de waterlichaamlengte bedraagt 8.045 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 8 vispassages
• realiseren natuurtechnische inrichting binnen 2 x 2,5 meter ruimte over een lengte van 8 kilometer
• realiseren eenzijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 8 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 8 kilometer
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Waterlichaam Itterbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

3,9
4,5
5,1
Huidige
toestand

3,9
4,5
5,1
GEP
2015

1,3
1,5
1,7
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

2,6
3,0
3,4
Klassegrens
of ranges
matig

3,9
4,5
5,1
GEP
2027

20,8

25

30

27,5

25

6,5

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

88,8

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

29,4

150

250

200

150

2,82

4,0

12,0

8,0

4,0

0,09

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)
Metolachloor (µg/l) (90-percentiel)

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,86

nvt

0,2

nvt

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Linderbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Laag
R6 - Langzaam stromend riviertje
op zand/klei
Linderbeek
Hellendoorn, Ommen, Twenterand

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromend, genormaliseerd riviertje op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Regge. De Linderbeek ontvangt het stedelijk water van de Twentse stedenband.
Grondgebruik: 70% landbouw, 23% bos/natuur en 7% stedelijk. Het afwateringsgebied is 7.418 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 9.973 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 4 vispassages
• realiseren natuurtechnische inrichting binnen 2 x 2,5 meter ruimte over een lengte van 10
kilometer
• realiseren eenzijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 10 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 10 kilometer
• basisafvoer Geestersche Stroomkanaal volledig naar Linderbeek in plaats van Nieuw
Stroomkanaal
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Waterlichaam Linderbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

3,4
2,0
4,5
Huidige
toestand

3,4
2,0
4,5
GEP
2015

1,2
1,0
1,6
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

2,3
2,0
3,1
Klassegrens
of ranges
matig

3,5
3,0
4,7
GEP
2027

19,7

25

30

27,5

25

7,3

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

83,9

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

67,5

150

250

200

150

4,20

4,20

12,0

8,0

4,0

0,47

0,47

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)
Som benzo (g,h,i) peryleen en
indeno (1,2,3-c,d) pyreen (µg/l)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,0027

nvt

0,002

nvt

177

getoetst

Waterlichaam Loolee
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Midden
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Linderbeek
Dinkelland

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Linderbeek. De Fleringermolenbeek, de Spikkersbeek en de Middensloot behoren tot het waterlichaam.
Grondgebruik: 76% landbouw, 17% bos/natuur en 7% stedelijk. Het afwateringsgebied is 7.020 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 19.724 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 11 vispassages
• hermeandering binnen 2 x 5 meter ruimte over een lengte van 20 kilometer
• realiseren eenzijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 20 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 20 kilometer
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Waterlichaam Loolee
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,2
4,3
5,3
Huidige
toestand

4,2
4,3
5,3
GEP
2015

1,5
1,5
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,0
3,0
3,8
Klassegrens
of ranges
matig

4,5
4,5
5,7
GEP
2027

18,0

25

30

27,5

25

7,3

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

69,3

60 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

55,6

150

250

200

150

3,20

4,0

12,0

8,0

4,0

0,10

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Jaargemiddelde

MAC

getoetst

Waterlichaam Markgraven
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Midden
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Linderbeek
Almelo, Tubbergen

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, genormaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Linderbeek. De Markgraven wordt voor een aanzienlijk deel gevoed door het effluent van Tubbergen.
Grondgebruik: 81% landbouw, 13% bos/natuur en 6% stedelijk. Het afwateringsgebied is 2.624 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 7.291 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• realisatie van 7 vispassages
• hermeandering binnen 2 x 5 meter ruimte over een lengte van 7 kilometer
• realiseren natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over een
lengte van 7 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 7 kilometer
• realiseren vast peilbeheer
• onderzoek reductie ammonium door middel van verbeterde processturing RWZI Tubbergen
• onderzoek reductie nutriënten RWZI Tubbergen
Maatregelen na 2015:
• er zijn na 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
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Waterlichaam Markgraven
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

3,0
2,5
4,3
Huidige
toestand

4,3
2,5
5,3
GEP
2015

1,5
1,5
1,8
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,0
3,0
3,6
Klassegrens
of ranges
matig

4,5
4,5
5,3
GEP
2027

20,0

25

30

27,5

25

6,9

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

71,8

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

59,3

150

250

200

150

5,03

5,03

12,0

8,0

4,0

0,48

0,48

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

Ammonium (mg N/l)

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen

MAC

Jaargemiddelde

MAC

1,282

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Midden Dinkel
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R6 - Langzaam stromend riviertje
op zand/klei
Dinkel
Dinkelland, Losser

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromend riviertje op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de Beneden Dinkel en
de Vecht. De Dinkel heeft grotendeels nog een meanderend lengteprofiel. Piekafvoeren worden omgeleid
via het Omleidingskanaal. Het beekdal maakt onderdeel uit van de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur en het Natura2000 gebied Dinkelland.
Grondgebruik: 69% landbouw, 27% bos/natuur en 4% stedelijk. Het afwateringsgebied is 4.817 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 29.795 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• onderzoek haalbaarheid verwijderen stuwen en passeerbaar maken onderleider AlmeloNordhornkanaal; tenminste realiseren van 6 vispassages
• realiseren natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing inclusief
oeververdediging verwijderen over een lengte van 14 kilometer
• aansluiten oude meanders
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 29 kilometer
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Waterlichaam Midden Dinkel
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

8,0
5,3
5,3
Huidige
toestand

get
5,3
5,3
GEP
2015

2,0
2,0
2,0
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

4,0
4,0
3,9
Klassegrens
of ranges
matig

get
get
5,9
GEP
2027

19

25

30

27,5

25

7,7

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

85,2

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

55,6

150

250

200

150

5,90

5,90

12,0

8,0

4,0

0,22

0,22

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)
Metolachloor (µg/l) (90-percentiel)

Huidige toestand
JaarMAC
gemiddelde
Overschrijding op basis van
interpolatie

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Jaargemiddelde

MAC

getoetst

Waterlichaam Midden Regge
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Midden
R6 - Langzaam stromend riviertje
op zand/klei
Regge
Hellendoorn, Ommen Rijssen-Holten,
Twenterand, Wierden

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromend, riviertje op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de Regge en de
Vecht. De rivier is genormaliseerd en oude meanders zijn veelal afgesneden.
Grondgebruik: 57% landbouw, 27% bos/natuur en 16% stedelijk. Het afwateringsgebied is 8.411 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 25.098 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• hermeandering binnen 2 x 10 meter ruimte over een lengte van 25 kilometer
• realiseren natuurlijke oevervorming realiseren en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 25 kilometer
• aansluiten oude meanders
• optimaliseren van 1 vispassage
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 25 kilometer
• onderzoek reductie ammonium door middel van verbeterde processturing RWZI Nijverdal
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Waterlichaam Midden Regge
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

3,7
4,6
5,0
Huidige
toestand

3,7
4,6
5,0
GEP
2015

1,4
1,7
1,8
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

2,9
3,3
3,6
Klassegrens
of ranges
matig

4,3
5,0
5,3
GEP
2027

21,3

25

30

27,5

25

7,5

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

81,2

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

75,3

150

250

200

150

3,70

4,0

12,0

8,0

4,0

0,40

0,40

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 - 120

Milieukwaliteitseisen

Parameter (eenheid)

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Ammonium (mg N/l)

0,367

1,203

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)
Som benzo (g,h,i) peryleen en
indeno (1,2,3-c,d) pyreen

Huidige toestand

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,0031

nvt

0,002

nvt
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Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Oude Bornsche beek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Linderbeek
Borne, Dinkelland, Hengelo,
Tubbergen

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Linderbeek. De Deurningerbeek behoort tot het waterlichaam. De Oude Bornsche beek wordt voor een
groot deel gevoed door het effluent van Oldenzaal.
Grondgebruik: 67% landbouw, 22% bos/natuur en 11% stedelijk. Het afwateringsgebied is 3.056 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 15.258 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 13 vispassages
• hermeandering en/of natuurlijke inrichting binnen 2 x 15 meter ruimte over een lengte van 15
kilometer
• realiseren tweezijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over
een lengte van 15 kilometer
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 15 kilometer
• basisafvoer bovenloop Deurningerbeek (Jufferbeek) naar Deurningerbeek leiden en afkoppelen
van Koppelleiding
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Waterlichaam Oude Bornsche beek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,4
4,7
5,3
Huidige
toestand

4,4
4,7
5,3
GEP
2015

1,8
1,7
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,5
3,3
3,8
Klassegrens
of ranges
matig

5,3
5,0
5,7
GEP
2027

18,2

25

30

27,5

25

7,5

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

71,7

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

48,1

150

250

200

150

4,5

4,5

12,0

8,0

4,0

0,6

0,6

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen

Huidige toestand

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen

Parameter (eenheid)

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

Ammonium (mg N/l)

0,431

2,146

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Poelsbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Midden
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Twenthekanaal
Berkelland, Hof van Twente

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van het
Twenthekanaal. De Poelsbeek stroomt door de provincies Overijssel en Gelderland.
Grondgebruik: 80% landbouw, 17% bos/natuur en 3% stedelijk. Het afwateringsgebied is 4.037 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 9.622 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realisatie van 10 vispassages
• hermeandering binnen 2 x 5 meter ruimte over een lengte van 10 kilometer
• realiseren natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige oeverbegroeiing over een
lengte van 10 kilometer
• eenzijdig extensief onderhoud langs steile oever over een lengte van 10 kilometer
• heraankoppeling op de Regge via de Oude Poelsbeek
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Waterlichaam Poelsbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetsing)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,5
4,8
5,2
Huidige
toestand

4,5
4,8
5,2
GEP
2015

1,7
1,7
1,8
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,3
3,3
3,6
Klassegrens
of ranges
matig

5,0
5,0
5,3
GEP
2027

20,9

25

30

27,5

25

7,5

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

78,2

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

33,8

150

250

200

150

3,20

4,0

12,0

8,0

4,0

0,09

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Puntbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Dinkel
Losser

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Dinkel. De Puntbeek ontvangt effluent uit Gildehaus.
Grondgebruik: 56% landbouw, 43% bos/natuur en 1% stedelijk. Het afwateringsgebied is 429 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 2.828 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• realisatie van 2 vispassages
• hermeandering en/of natuurlijke inrichting binnen 2 x 15 meter ruimte over een lengte van 3
kilometer
• realiseren tweezijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige begroeiing over een
lengte van 3 kilometer
• beperkt onderhoud over een lengte van 3 kilometer
Maatregelen na 2015:
• er zijn na 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
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Waterlichaam Puntbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

4,8
2,1
5,0
Huidige
toestand

4,9
2,1
5,1
GEP
2015

1,7
0,7
1,7
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,3
1,4
3,4
Klassegrens
of ranges
matig

5,0
2,1
5,1
GEP
2027

20,4

25

30

27,5

25

7,5

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

90,5

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

66,0

150

250

200

150

4,40

4,40

12,0

8,0

4,0

0,07

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Jaargemiddelde

MAC

getoetst

Waterlichaam Ruenbergerbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Dinkel
Losser

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam tot snel stromende beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de Dinkel. De
beek kent nog een vrij natuurlijk lengte- en dwarsprofiel en ontspringt in Noordrijnwestfalen. De
Ruenbergerbeek loopt voor een groot deel door de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en maakt deel
uit van het Natura2000 gebied Dinkelland.
Grondgebruik: 71% landbouw, 14% bos/natuur en 15% stedelijk. Het afwateringsgebied is 380 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 4.828 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• hermeandering en natuurlijke inrichting binnen 2 x 15 meter ruimte, inclusief verwijdering van
oeververdediging, over een lengte van 5 kilometer
• realiseren tweezijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige begroeiing over een
lengte van 5 kilometer
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 5 kilometer
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Waterlichaam Ruenbergerbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

8,2
5,4
5,3
Huidige
toestand

get
5,4
5,3
GEP
2015

2,0
2,0
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

4,0
4,0
3,8
Klassegrens
of ranges
matig

get
get
5,7
GEP
2027

17,2

25

30

27,5

25

7,4

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

79,1

70 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

38,9

150

250

200

150

7,70

7,70

12,0

8,0

4,0

0,10

0,14

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijdingen

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Jaargemiddelde

MAC

getoetst

Waterlichaam Tilligterbeek
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Natuurlijk
Sterk veranderd
Hoog
R5 - Langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand
Dinkel
Dinkelland, Tubbergen

Karakterschets van het waterlichaam
Een langzaam stromende, gekanaliseerde beek op zandgrond, behorend tot het stroomgebied van de
Dinkel. De benedenloop wordt gevoed met het effluent van Ootmarsum. De benedenloop van de
Voltherbeek en de Roelinksbeek behoort tot het waterlichaam. De Tilligterbeek loopt door het Natura2000
gebied Volther- en Agelerbroek.
Grondgebruik: 76% landbouw, 20% bos/natuur en 4% stedelijk. Het afwateringsgebied is 6.032 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 10.126 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• onderzoek reductie ammonium door middel van verbeterde processturing RWZI Ootmarsum
• realisatie membraan bioreactor en zandfiltratie en renovatie RWZI Ootmarsum
Maatregelen na 2015:
• verwijderen van 4 stuwen
• hermeandering en/of natuurlijke inrichting binnen 2 x 15 meter ruimte over een lengte van 10
kilometer
• realiseren tweezijdig natuurlijke oevervorming en toestaan spontane houtige begroeiing over een
lengte van 10 kilometer
• zeer beperkt onderhoud over een lengte van 10 kilometer
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Waterlichaam Tilligterbeek
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Overige waterflora
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

3,1
2,7
4,3
Huidige
toestand

3,1
2,7
4,3
GEP
2015

1,8
2,0
1,9
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

3,7
4,0
3,8
Klassegrens
of ranges
matig

5,5
get
5,7
GEP
2027

19,9

25

30

27,5

25

7,3

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

68,0

60 – 120

50 – 60
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
60 – 70
120 - 130

42,4

150

250

200

150

5,02

5,02

12,0

8,0

4,0

0,46

0,46

0,42

0,19

0,14

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

Ammonium (mg N/l)

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
70 – 120

Milieukwaliteitseisen

MAC

Jaargemiddelde

MAC

1,015

0,304

0,608

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Veeneleiding
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Kunstmatig
Kunstmatig
Laag
M3 – Gebufferde (regionale) kanalen
Linderbeek
Almelo, Borne, Hellendoorn,
Tubbergen, Twenterand, Wierden

Karakterschets van het waterlichaam
Kanalen, zonder scheepvaart, op zandgrond en veenontginningsgebied, behorend tot het stroomgebied
van de Linderbeek. Het waterlichaam bestaat, naast de Veeneleiding, uit het Lateraalkanaal, de
Verbindingsleiding, het Geestersche Stroomkanaal en het westelijke deel van het Almelo-Nordhornkanaal.
De Veeneleiding ontvangt het stedelijk water van de Twentse stedenband.
Grondgebruik: 65% landbouw, 15% bos/natuur en 20% stedelijk. Het afwateringsgebied is 12.472 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 39.457 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• vergroten hydraulische en biologische capaciteit RWZI Vroomshoop
Maatregelen na 2015:
• realiseren 10 vispassages
• realiseren natuurtechnische inrichting binnen 2 x 2,5 meter ruimte over een lengte van 39
kilometer
• extensief onderhoud langs ondiepe oever over een lengte van 39 kilometer
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Waterlichaam Veeneleiding
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Macrofyten
Fytoplankton
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Doorzicht (m)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

6,4
8,6
7,1
6,8
Huidige
toestand

gep
gep
gep
gep
GEP
2015

2,0
2,0
2,0
2,0
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

4,0
4,0
4,0
4,0
Klassegrens
of ranges
matig

6,0
6,0
6,0
6,0
GEP
2027

20,7

25

30

27,5

25

6,9

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

80,4

40 – 120

30 – 35
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
35 – 40
120 - 130

53,7

300

400

350

300

0,64

0,65

0,30

0,45

0,65

3,4

3,4

14,0

5,6

2,8

0,31

0,31

1,5

0,3

0,15

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

Ammonium (mg N/l)
Linuron (µg/l) (90-percentiel)

0,34

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
40 – 120

Milieukwaliteitseisen

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,766

0,304

0,608

nvt

0,25

nvt

Huidige
toestand
getoetst

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)
Cadmium (µg/l)

Huidige toestand

Milieukwaliteitseisen

Jaargemiddelde

MAC

Jaargemiddelde

MAC

0,26

0,33

0,08

0,45
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Huidige
toestand
getoetst

Waterlichaam Westerbouwlandleiding
Kenmerken en Maatregelen
Ontstaanswijze
Status
Ambitieniveau
Type
Rapportagegebied
Gemeente

Kunstmatig
Kunstmatig
Laag
M1a – Zoete sloten (gebufferd)
Linderbeek
Twenterand

Karakterschets van het waterlichaam
Sloot op zandgrond in het veenontginningsgebied ten noorden van Vriezenveen. De
Westerbouwlandleiding behoort tot het stroomgebied van de Linderbeek en wordt in belangrijke mate
gevoed door waterinlaat vanuit het kanaal Almelo-De Haandrik.
Grondgebruik: 85% landbouw, 6% bos/natuur en 9% stedelijk. Het afwateringsgebied is 2.049 hectare
groot en de waterlichaamlengte bedraagt 4.443 meter.

Maatregelen
Maatregelen voor 2015:
• er zijn voor 2015 geen maatregelen geprogrammeerd
Maatregelen na 2015:
• realiseren 3 vispassages
• realiseren eenzijdig glooiende oever en vast waterpeil binnen 5 meter (2 x 2,5 meter) ruimte over
een lengte van 4 kilometer
• extensief onderhoud langs eenzijdig ondiepe oever over een lengte van 4 kilometer
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Waterlichaam Westerbouwlandleiding
Doelen en Toestand

Ecologische toestand
Biologie

Huidige
toestand

GEP
2015

Klassegrens
ontoereikend

Klassegrens
matig

GEP
2027

Macrofauna
Vissen
Macrofyten
Algemene
fysico chemie
(eenheid)
(toetscriterium)
Temperatuur (°C)
(maximum)
Zuurgraad
(zomergemiddelde)
Zuurstof (%)
(zomergemiddelde)
Zoutgehalte (mg/l)
(zomergemiddelde)
Totaal stikstof (mg N/l)
(zomergemiddelde)
Totaal fosfaat (mg P/l)
(zomergemiddelde)

5,3
5,6
5,5
Huidige
toestand

5,3
5,6
5,5
GEP
2015

2,0
2,0
2,0
Klassegrens
of ranges
ontoereikend

4,0
4,0
4,0
Klassegrens
of ranges
matig

6,0
6,0
6,0
GEP
2027

21,8

25

30

27,5

25

6,8

5,5 – 8,5

9,0 – 9,5

69,2

35 – 120

25 – 30
130 - 140

8,5 – 9,0
< 5,5
30 – 35
120 - 130

39,0

150

300

200

150

3,30

3,30

13,0

4,9

2,4

0,34

0,34

1,2

0,44

0,22

Overige Verontreinigende Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Huidige
afstand
tot doel

5,5 – 8,5
35 – 120

Milieukwaliteitseisen
Jaargemiddelde

Huidige
afstand
tot doel

Huidige
toestand

MAC

getoetst

Milieukwaliteitseisen

Huidige
toestand

Geen overschrijding

Chemische toestand

Prioritaire Stoffen
Parameter (eenheid)

Huidige toestand
Jaargemiddelde

MAC

Geen overschrijdingen
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Jaargemiddelde

MAC

getoetst

De kaarten uit het waterbeheerplan vindt u
als aparte bijlage in de map kaarten_wbp
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