Waterbeheerplan 2010 – 2015
Werken aan een veilig en schoon rivierenland
Hoofdrapport

Samenvatting
WATERBEHEERPLAN 2010-2015
Voor u ligt een nieuw waterbeheerplan voor de periode 2010-2015. Dit plan gaat over
het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkering, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.

WATERLAND
Nederland is een waterland. Schoon, mooi en veilig water is ons handelsmerk en onze
deskundigheid. Het is ook de levensvoorwaarde voor mensen, dieren en planten. Water
is ook nog eens een belangrijke bron van inkomsten. Een goed doordacht plan voor het
waterbeheer is dus van groot belang.

ONTWIKKELINGEN
Het klimaat en de samenleving zijn in beweging. De zeespiegel stijgt, het regent vaker
en harder en er komt meer en meer water via de rivieren ons land binnen. De bodem
daalt, de bevolking groeit, de consumptie neemt toe en de waterkwaliteit staat onder
druk. De Nederlandse overheden werken er samen met de buurlanden hard aan om
ervoor te zorgen dat we droge voeten houden en kunnen blijven genieten van water.
Dat vraagt ook bij de plannen voor natuur, recreatie, nieuwbouw, landbouw en scheepvaart om slimme oplossingen en samenwerking.

SCHOON, MOOI EN VEILIG
De kwaliteit van ons water - of het nu drinkwater, grondwater of open water is - hangt
af van hoe wij ermee omgaan. Het waterschap werkt hiervoor samen met het rijk, de
provincies en de gemeenten en overlegt regelmatig met belangenorganisaties. Dat
resulteert in verschillende nieuwe waterplannen met voorstellen om het water schoon,
mooi en veilig te maken en te houden, nu en in de toekomst. Dit waterbeheerplan geldt
voor de periode 2010-2015. Hierin staat hoe de wet- en regelgeving op het gebied van
water vertaald wordt naar concrete doelen en maatregelen voor het beheergebied. Het
plan beschrijft het beleid van het waterschap voor het beheer van de waterkeringen,
het oppervlaktewatersysteem en voor de afvalwaterketen.

INHOUD WATERBEHEERPLAN 2010-2015
Het Waterbeheerplan 2010-2015 heeft een integraal en strategisch karakter. De koers
voor de komende zes jaren is in het plan vastgelegd.
De opgaven waar het waterschap voor staat, zijn groot. Het waterschap wil het beheergebied in 2015 klimaatbestendig hebben op basis van de huidige klimaatscenario’s.
De primaire waterkeringen zijn dan op orde, dat wil zeggen dat ze voldoen aan de dan
geldende normen. En het bergend vermogen van watersysteem in het landelijk gebied
is zodanig vergroot, dat slechts bij zeer uitzonderlijke regenval wateroverlast optreedt.
Daarnaast stellen we ons tot doel dat in 2027 de KRW-doelstellingen voor de water
kwaliteit worden gehaald. Hiervoor is het nodig in de periode 2010 tot en met 2015
een groot aantal maatregelen te treffen om vooral de ecologische waterkwaliteit te
verbeteren.
Ook het stedelijk gebied zal klimaatbestendig moeten worden gemaakt. Samen met de
gemeenten gaan we in de planperiode verder op de ingeslagen weg om het waterbergend vermogen van stedelijk water te vergroten en de waterkwaliteit te verbeteren.
Daarnaast geeft het waterschap met de gemeenten verder vorm aan de samenwerking
in de afvalwaterketen. Tenslotte wil het waterschap de watercondities voor de natte
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natuur, zoals Natura-2000 gebieden en verdroogde gebieden, verbeteren en de waterkwaliteit in wateren met aquatische natuurwaarden beschermen en waar mogelijk verbeteren.
Het waterschap vindt het belangrijk dat het waterbeheerplan niet alleen betrekking
heeft op de ontwikkeling van nieuwe waterpartijen en waterkeringen, maar dat het ook
gaat over de wijze waarop het beheer en onderhoud plaatsvindt. Bijvoorbeeld over peilbeheer, natuurvriendelijk onderhoud en energiebewust beheer.

FINANCIEEL INZICHT
In het waterbeheerplan staan ook de kosten van de voorgestelde maatregelen en projecten aangegeven. Daarnaast wordt de financiering van de kosten aangegeven en de
gevolgen daarvan voor de belastingheffing.

MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE
De maatregelen uit het waterbeheerplan zouden van invloed kunnen zijn op de Natura
2000 gebieden. Na een quickscan en een voortoets (samen de natuurtoets) blijkt dat de
voorgenomen maatregelen geen negatieve effecten hebben op Natura 2000 gebieden.
Het bleek dus niet nodig om voor dit waterbeheerplan een Plan milieueffectrapportage
(PlanMER) op te stellen.
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Leeswijzer
Voor u ligt het waterbeheerplan van Waterschap Rivierenland. In dit plan is beschreven
wat het waterschap de komende zes jaar (2010 t/m 2015) wil bereiken en op welke
manier. De aspecten van het beheer van waterkeringen, het watersysteem en de afvalwaterketen zijn in dit plan geïntegreerd. Het waterbeheerplan begint met een aantal
inleidende hoofdstukken. De algemene inleiding staat in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 is
de integrale kijk op de uitvoering van onze taken in een visie verwoord. Deze visie vormt
de basis voor het waterbeheerplan. Daarnaast wordt de inhoud van het waterbeheerplan bepaald door wet- en regelgeving en beleidsplannen van andere overheden. In
hoofdstuk 3 geven we u hiervan een overzicht. Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste
kenmerken van het beheergebied.
In de hoofdstukken 5, 6 en 7 zijn de verschillende beleidsthema’s inhoudelijk uitgewerkt.
Hoofdstuk 5 gaat over het beleid voor waterkeringen en hoofdstuk 6 voor water
systemen en waterketen. Een aantal overige thema’s en gedelegeerde taken is verwerkt
in hoofdstuk 7.
Het beleid is in deze hoofdstukken op een gelijke manier uitgewerkt. Binnen de beleidsvelden zijn beleidsthema’s onderscheiden. De thema’s zijn uitgewerkt in doelen. Per doel
volgt een analyse van de huidige situatie en knelpunten en/of opgaven. De keuzes die
het waterschap maakt om de knelpunten op te lossen of de opgaven te realiseren zijn in
de aanpak beschreven. Aan de hand hiervan worden de maatregelen benoemd die bijdragen aan het behalen van de doelen en de instrumenten die hiervoor worden ingezet.
Op deze manier zijn de thema’s zelfstandig te lezen en wordt duidelijk waarom voor
bepaalde maatregelen is gekozen. Wel ontstaan hierdoor herhalingen in de tekst, omdat
bepaalde onderwerpen voor verschillende thema’s relevant zijn.
Beleidsthema g Doel g Analyse g Aanpak g Maatregelen g Instrumenten
In de onderaan dit hoofdstuk weergegeven Tabel 0‑1 staat een overzicht van de beleidsthema’s en de daarbij behorende doelen. Deze tabel kan gebruikt worden ‘als kapstok’
bij het lezen van het plan.
In hoofdstuk 8 staan alle instrumenten centraal. Hoofdstuk 9 gaat over evaluatie en
monitoring van het plan. In hoofdstuk 10 staan de financiële consequenties van dit plan.
Begrippen en afkortingen zijn verklaard in de begrippenlijst.
Vanwege de wettelijke eisen die worden gesteld aan het waterbeheerplan heeft dit
waterbeheerplan een groot aantal bijlagen. Deze staan in een apart bijlagenrapport op
de cd achterin dit rapport.
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Tabel 0‑1

‘Kapstok waterbeheerplan’: Doelen per beleidsthema, inclusief verwijzing naar paragrafen.

Taakveld

Beleidsthema

Doelen (met verwijzing naar §)

Voorkomen van overstromingen

5.1
Toetsen van waterkeringen
5.2 Verbeteren van waterkeringen
5.3
Robuust ontwerpen van waterkeringen
5.4 Veiligstellen profiel van vrije ruimte
5.5	Bevorderen dat kern- en beschermingszones planologisch worden
vastgelegd
5.6 Handhaven ruimte voor de rivier
5.7
Beheren en onderhouden waterkeringen
5.8 Bestrijden van hoogwatercalamiteiten
5.9
Bestrijden van muskus- en beverratten

Beperken van gevolgen van
overstromingen

5.10 Uitvoeren van studies naar compartimentering
5.11 Opstellen risico- en locatiekeuze kaarten

Voldoende en schoon water
in het landelijk gebied

6.1
Zorgen voor voldoende water
6.2 Beperken schade door wateroverlast
6.3
Beperken schade door watertekort
6.4	Zorgen voor een goede chemische waterkwaliteit van alle oppervlaktewateren
6.5	Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit van alle oppervlaktewateren
6.6	Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit in waterlichamen (KRW)
6.7
Zorgen voor een duurzaam gebruik van grondwater

Voldoende en schoon water
in het stedelijk gebied

6.8 Zorgen voor voldoende water in stedelijk gebied
6.9	Beperken schade door wateroverlast en watertekort in stedelijk
gebied
6.10 Zorgen voor een goede chemische kwaliteit van het stedelijk water
6.11 Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit in stedelijk water

Voldoende schoon water in
waardevolle en beschermde
gebieden

6.12 Zorgen voor voldoende schoon water voor natte natuur
6.13 Zorgen voor veilig en gezond zwemwater
6.14 Zorgen voor schoon oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding

Inrichten en beheren van de
afvalwaterketen

6.15 Samenwerken in de afvalwaterketen
6.16 Zorgen voor inzameling en transport van afvalwater
6.17 Zorgen voor zuivering van afvalwater
6.18 Zorgen voor ontwatering, verwerking en afzet van zuiveringsslib
6.19	Werken aan doelmatigheid bij inrichten en beheren van de afvalwaterketen

Overige thema’s

7.1
7.2
7.3
4.4

Inspelen op calamiteiten
Participeren bij planvorming van derden
Behoud van landschap, natuur en cultuurhistorie
Meewerken aan recreatief medegebruik

Gedelegeerde taken

7.5

Beheren van vaarwegen

Waterkeringen
(Hoofdstuk 5)

Watersystemen en
waterketen
(Hoofdstuk 6)

Overige thema’s en
gedelegeerde taken
(Hoofdstuk 7)
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Waterschap Rivierenland
in vogelvlucht

178 rioolgemalen

171 poldergemalen

1.070 kilometer
dijken
538 kilometer persleiding

39 rioolwaterzuiveringsinstallaties

Nieuw‑Lekkerland
Liesveld
Alblasserdam

Graafstroom
Giessenlanden
Hardinxveld‑
Gorinchem
Papendrecht
Giessendam
Sliedrecht
Woudrichem
Werkendam
Drimmelen

Zederik
Leerdam
Lingewaal

Aalburg

Vianen
Culemborg
Geldermalsen

Buren
Tiel

Neerijnen
Zaltbommel
West Maas en
Maasdriel

38 gemeenten
201.000 hectare
werkgebied

950.000 bewoners

140 km vaarwegen

4.180 kilometer sloten en weteringen
in onderhoud
1.600 stuwen

Wageningen
Neder‑Betuwe
Waal

Druten
Overbetuwe
Wijchen

Arnhem Zuid

Beuningen
Lingewaard

Nijmegen
Ubbergen
Heumen

Groesbeek

Millingen
aan de Rijn

1 Inleiding
Nederland is een waterland. Dat geldt zeker voor het beheergebied van
Waterschap Rivierenland dat zich uitstrekt van de Duitse grens tot aan
Kinderdijk en omspoeld wordt door takken van de Rijn en de Maas.
De invloed van de grote rivieren is groot. Om in zo’n gebied veilig te
kunnen (blijven) wonen, werken en recreëren is een goede invulling van
het waterbeheer essentieel. Zeker nu we weten dat door klimaat
verandering de kansen op overstromingen, wateroverlast en watertekort
toenemen.
Water is niet alleen een bedreiging. Schoon, mooi en veilig water is ook
de levensvoorwaarde voor mensen, dieren en planten. Denk aan water
om te drinken, landbouwgewassen te besproeien en voor huishoudelijk
en industrieel gebruik. Mensen genieten ook van water. Zwemmen,
zeilen, varen, sportvissen en andere vormen van recreatie in waterrijke
natuurgebieden kan alleen met schoon, mooi en veilig water. Water in
de stad bepaalt de ruimtelijke structuur, biedt recreatiemogelijkheden en
draagt bij aan een prettige woon- en werkomgeving.
Waterschap Rivierenland zorgt, samen met andere partijen, dat de
inwoners van het rivierengebied zich veilig voelen. Ook zorgen wij voor
voldoende water voor landbouw en industrie. Dat water moet ook schoon
zijn, zodat zich een evenwichtige flora en fauna kan ontwikkelen. Hiervoor
moeten de komende jaren flinke inspanningen worden geleverd. Over die
inspanningen gaat dit waterbeheerplan.

1.1 Wat staat er in het waterbeheerplan 2010-2015?
Het Waterbeheerplan 2010-2015 heeft een integraal en strategisch karakter. De koers voor
de komende zes jaren wordt hierin vastgelegd. In de planperiode staan de volgende aspecten centraal:
• het bieden van veiligheid tegen overstromingen;
• het realiseren van de kwantitatieve wateropgave (NBW1);
• het realiseren van de waterkwaliteits- en ecologische doelstellingen (KRW2);
• het samen met de gemeenten realiseren van de kwantitatieve wateropgave in het stedelijk gebied en het verbeteren van de waterkwaliteit in stedelijke wateren;
• het invulling geven aan de samenwerking in de afvalwaterketen.
Het Waterbeheerplan 2010-2015 borduurt voort op de verschillende beleidsplannen die in
de afgelopen jaren zijn vastgesteld. Er is dus geen sprake van een breuk in het waterbeleid
maar wel van een verdere intensivering. Het is het eerste volledig integrale waterbeheerplan
van het waterschap. Alle beleidsaspecten van waterkeringen, watersysteem en afvalwaterketen zijn in dit plan verwoord. Ook zijn voor het eerst de nationale, de provinciale en waterschapsplannen tegelijkertijd opgesteld. Omdat deze verschillende plannen elkaar beïnvloeden is er veel geïnvesteerd in een goede afstemming tussen de verschillende overheden.
Het Waterbeheerplan 2010-2015 vervangt de hierna genoemde plannen.
• Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied 2 / Integraal Waterbeheersplan
Zuid-Holland zuid 2 /Waterbeheersplan Alm & Biesbosch.
• Strategienota 2006-2009.
• Uitvoeringsplannen waterbeheer 2007-2009.
• Beleid- en Beheerplan Waterkeringen 2008-2012.
• Beheersplan Zuiveren 2007-2010.
In de afgelopen planperiode zijn flinke inspanningen gepleegd om de doelen van de hiervoor genoemde beleidsplannen te behalen. Om u een beeld te geven van de resultaten die
zijn geboekt in de afgelopen periode is in bijlage 1 een overzicht opgenomen van de stand
van zaken van de uitvoering van 10 speerpunten uit de afgelopen jaren.
Het waterbeheerplan beschrijft welke doelen het waterschap nastreeft en met welke maatregelen en instrumenten die doelen worden bereikt. U kunt in het plan lezen waar het
waterschap zich de komende periode mee bezig gaat houden. Het beheerplan vormt de
basis voor de uitvoeringsprogramma’s. Ook is het waterbeheerplan een bron van informatie
voor ingelanden, belanghebbenden en partners in het rivierengebied. Onze partners kunnen in het waterbeheerplan lezen waar wij samenwerking zoeken en soms ook waar wij
vragen om inspanningen van die partners.

1.2 Ambities
De opgaven waar het waterschap in de komende planperiode voor staat zijn groot. Het
waterschap wil het beheergebied in 2015 klimaatbestendig hebben op basis van de huidige
klimaatscenario’s. Dat wil zeggen dat de primaire waterkeringen dan op orde zijn en het bergend vermogen van watersysteem van het landelijk gebied zodanig is vergroot, dat slechts
bij zeer uitzonderlijke regenval, wateroverlast optreedt. Daarnaast stellen we ons tot doel
dat in 2027 de KRW-doelstellingen voor de waterkwaliteit worden gehaald. Hiervoor is het
nodig in de periode 2010 tot en met 2015 een groot aantal maatregelen te treffen om vooral
de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Ook het stedelijk gebied zal klimaatbestendig
moeten worden gemaakt. Samen met de gemeenten gaan we in de planperiode verder op de
ingeslagen weg om het waterbergend vermogen van stedelijk water te vergroten en de
waterkwaliteit te verbeteren. Tenslotte wil het waterschap de watercondities voor de natte
natuur, zoals Natura-2000 gebieden en verdroogde gebieden, verbeteren en de waterkwaliteit in wateren met aquatische natuurwaarden beschermen en waar mogelijk verbeteren.

1.3 Van strategie naar uitvoering
Naast dit strategische waterbeheerplan stellen we gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma’s op. Deze integrale uitvoeringsplannen zijn gericht op de uitvoering van maatregelen
en hebben een dynamisch karakter. Zij worden jaarlijks vastgesteld. De uitvoeringsprogramma’s hebben geen juridische status zoals het waterbeheerplan.

1

NBW: Nationaal Bestuurs
akkoord Water, zie ook
par. 3.3.7

2

KRW: Europese Kaderrichtlijn
Water, zie ook par. 3.2.2
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1.4 Status van het waterbeheerplan
De ambities en de doelstellingen van het Waterbeheerplan 2010-2015 zijn leidend voor de
uitvoering van maatregelen en activiteiten van het waterschap. Derden kunnen aan dit
waterbeheerplan geen rechten ontlenen. Het waterbeheerplan legt hen ook geen verplichtingen op. Het waterbeheerplan biedt een motivering voor de besluiten van het waterschap. Besluiten, regelingen en verordeningen gebaseerd op deze nota kunnen overigens
wel leiden tot verplichtingen voor derden.

1.5 Plan-MER proces
Sinds september 2006 kent de Nederlandse regelgeving met betrekking tot milieueffectrapportage de verplichting om bij een aantal plannen en programma’s een PlanMER op te
stellen. Het doel van de PlanMER is er voor te zorgen dat bij strategische keuzen het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Het waterbeheerplan is een plan waarvoor mogelijkerwijs een PlanMER-plicht geldt.
De PlanMER plicht geldt als:
• het plan MER-plichtige activiteiten mogelijk maakt;
• het plan er toe leidt dat een passende beoordeling nodig is. Een passende beoordeling
is nodig als significante negatieve effecten van het plan op Natura 2000 doelstellingen
niet zijn uit te sluiten.
Om te bepalen of het waterbeheerplan PlanMER-plichtig is, zijn bovengenoemde twee punten getoetst. Dit onderzoek heeft parallel aan de totstandkoming van het opstellen van het
waterbeheerplan plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat:
• het waterbeheerplan niet kaderstellend is voor MER-plichtige activiteiten;
• in het waterbeheerplan geen activiteiten of maatregelen zijn opgenomen, waarvan
significante negatieve effecten worden verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen
van Natura 2000 gebieden. De maatregelen uit dit waterbeheerplan worden uitgevoerd
buiten de grenzen van Natura-2000 gebieden, tenzij het onmogelijk is om de doelen
buiten de Natura-2000 gebieden te halen. Planvorming voor Natura-2000-gebieden zal
in de planperiode plaatsvinden (zie 6.12).
Op basis hiervan is de conclusie dan het Waterbeheerplan 2010-2015 met de genoemde
maatregelen niet PlanMER-plichtig is. De nadere onderbouwing hiervoor is te vinden in het
rapport van DHV ‘Waterbeheerplan 2010-2015 Planm.e.r. of niet?’.

1.6 Vaststellingsprocedure
Het WBP heeft een werkingsduur van zes jaar en gaat in op 22 december 2009. Het treedt
dan gelijktijdig met de stroomgebiedbeheerplannen, de nieuwe regionale waterplannen en
het Nationale Waterplan en het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren in werking.
Het concept-waterbeheerplan is opgestuurd naar de gemeenten, de provincies, natuurbeherende organisaties en belangenorganisaties met het verzoek om commentaar te leveren.
Genoemde instanties zijn ook in de gelegenheid gesteld om mondeling nadere uitleg te krijgen. De door deze instanties gemaakte opmerkingen zijn zo goed mogelijk verwerkt. Het
ontwerp- Waterbeheerplan 2010-2015 is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van het waterschap op 31 oktober 2008. Hierna heeft het, gelijktijdig met het
stroomgebiedbeheerplan, het Nationale Waterplan en de regionale waterplannen (provincies) ter inzage gelegen. De inspraakreacties en de antwoorden hierop hebben we verwerkt
in de ‘Nota van Antwoord’. In deze nota staat ook overzichtelijk aangegeven welke inspraakreacties hebben geleid tot aanpassingen van het waterbeheerplan. Het definitieve waterbeheerplan 2010-2015 is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 oktober 2009.
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2 Visie op het
waterbeheer

2.1 Missie van Waterschap Rivierenland
De missie van Waterschap Rivierenland luidt: ‘Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor en werkt voortvarend aan een duurzaam waterbeheer voor een veilig en leef‑
baar rivierenland’.
Het resultaat van ons werk is, dat mensen veilig kunnen wonen, ondernemen en recreëren achter stevige dijken, droge voeten hebben en dat er voldoende oppervlaktewater
van goede kwaliteit aanwezig is voor de gebruikers van dit water. Ook creëren we leefen bestaansmogelijkheden voor planten en dieren.
Bij ons werk stellen we veiligheid voorop. Veiligheid binnen de dijken is een absolute
randvoorwaarde bij de uitvoering en realiseren van andere taken van het waterschap
en stelt grenzen aan de mogelijkheden voor medegebruik van dijken en water.
Daadkracht in uitvoering
Waterschap Rivierenland is een slagvaardige uitvoeringsorganisatie, die gericht is op
het realiseren van een betere leefomgeving, waarin het water goed tot zijn recht komt.
Het waterschap zet zich in om maatregelen uit dit waterbeheerplan te realiseren en
actief buiten aan de slag te gaan. Om te komen tot een betere inrichting van het rivierengebied stelt het waterschap mensen en budget beschikbaar. Zo zorgen we ervoor dat
de dijken op orde zijn en ons water schoon en op peil is. Achterstanden, die geconstateerd worden, pakken wij op korte termijn aan. Daarnaast heeft het waterschap een
speciaal projectbureau dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de projecten
voor dijkverbetering.
Duurzaam beheer
Duurzaam betekent voor nu en later. In onze manier van werken streven we naar structurele oplossingen voor problemen en een verantwoord gebruik van bronnen en hulpbronnen. Dat houdt in dat we problemen bij de bron aanpakken. Het vraagt ook een
afweging van meerdere belangen: mens en natuur, waterkwantiteit en waterkwaliteit,
gebruiker en belastingbetaler.
Duurzaam beheer betekent ook dat problemen worden opgelost in het gebied zelf. Het
oplossen van problemen in bovenstrooms gelegen gebieden mag niet leiden tot nieuwe
problemen in de stroomafwaarts gelegen gebieden. De problemen van de stedelijke
gebieden mogen niet worden afgewenteld op het landelijk gebied. Ook is het niet de
bedoeling dat problemen worden verschoven naar de toekomst. Dit vraagt om een integrale en toekomstgerichte benadering bij het zoeken naar oplossingen, waarbij de
gevolgen voor bijvoorbeeld grondwater, rijkswater en beschermde gebieden niet uit het
oog worden verloren.
We richten ons op het reduceren van emissies vanuit de waterketen. We maken zoveel
mogelijk gebruik van biologische zuiveringstechnieken, bouwen duurzaam, verwerken
zuiveringsslib zo duurzaam mogelijk en verbeteren de efficiëntie van het energie
gebruik. Alleen een integrale aanpak zorgt voor een evenwichtige en doelmatige ontwikkeling van het rivierenland.

2.2 Rivierenland in beweging
Al eeuwen lang zorgen waterbeheerders ervoor dat in het rivierenland gewoond en
gewerkt kan worden. Rivierwater wordt gekeerd, wateroverschotten worden afgevoerd
en watertekorten aangevuld. Meer recent is daar de zorg voor de waterkwaliteit bijgekomen en wordt afvalwater gezuiverd. Het is duidelijk dat het watersysteem onder druk
staat. In de afgelopen 15 jaar zijn hoogwaterperioden op de grote rivieren, overlast door
extreme regenval, maar ook langdurige droogte steeds vaker voorgekomen. Daarbij is in
de vorige eeuw de ruimte voor water steeds meer ingeperkt. Het verharde en bebouwde
oppervlak neemt steeds verder toe en tegelijkertijd daalt de bodem. Dit alles leidt tot
een grotere kans op extreme omstandigheden: watertekort, wateroverlast en bedreigende hoogwaterperioden met steeds ernstiger gevolgen, want er wonen steeds meer
mensen in het rivierenland.
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2.3 Water is sturend
Om aan deze dreigende problemen het hoofd te bieden, is het nodig dat water meer
ruimte krijgt. Ruimte voor de rivieren om de hogere afvoerdebieten van Rijn en Maas
goed te kunnen afvoeren. Binnendijks moet er voldoende bergend vermogen zijn om de
heviger regenbuien op te kunnen vangen. Daarvoor is het nodig dat de natte infrastructuur wordt aangepast. In de grote rivieren worden, om de afvoercapaciteit van de rivieren te vergroten, dijken verlegd en uiterwaarden vergraven. Binnendijks leggen we
bergingsoevers aan en in de stedelijke gebieden willen we het regenwater zoveel mogelijk uit het riool houden. De samenhang van deze wateropgaven is groot. Vergraven van
uiterwaarden kan bijvoorbeeld leiden tot meer kwel binnendijks, het afkoppelen van
regenwater beïnvloedt de grondwaterstand. Dat maakt het noodzakelijk dat water sturend is bij de ontwikkeling van plannen. Die noodzaak begint al in de eerste fase van de
planvorming als de ruimtelijke claims van plannen en projecten aan de orde komen.
Waterschap Rivierenland wil dan ook meedenken bij de (ruimtelijke) ontwikkeling van
het beheergebied. Daarbij streven we er naar een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke
kwaliteit van het rivierenland.

Figuur 2‑1 Waterschap Rivierenland en zijn maatschappelijke omgeving

Ruimtelijke Ordening

Landbouw

Recreatie

Industrie

Natuur

2.4 Onze aanpak
Een deskundige en betrouwbare partner
Waterschap Rivierenland is een overheidsorganisatie die middenin de samenleving staat.
Het is dè waterautoriteit in het gebied. Het waterschap kan echter de omvangrijke opgave die er ligt niet alleen realiseren. Daar hebben wij anderen bij nodig. Daarom zet het
waterschap in op goed partnership. Daar waar mogelijk sluit het waterschap bestuursovereenkomsten met provincies of gemeenten voor de uitvoering van projecten.
Meespelen betekent inbreng van deskundigheid, participeren, adequaat optreden, ideeen genereren en luisteren naar de wensen van de andere partijen. Door als volwaardige
partner deel te nemen aan projecten krijgt ruimtelijke ontwikkeling vorm met een brede visie, waarin water een belangrijke plaats heeft. Onze inspanningen om de samenwerking met andere overheden te intensiveren, leidt tot verbetering van de doelmatigheid, de duurzaamheid, transparantie en dienstverlening aan de gezamenlijke ‘klanten’.
Het waterschap maakt maatschappelijk verantwoorde keuzes. Het besteedt de publieke
gelden op een verantwoorde, efficiënte en effectieve manier. De besluitvorming van het
waterschap gebeurt open, transparant en integer. Zo is het waterschap controleerbaar
en kan het zijn plaats middenin de samenleving waarmaken.
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Gebiedsgerichte uitvoering
Het waterschap kiest voor een gebiedsgerichte aanpak bij de planvorming en de uitvoering van maatregelen. Om een maximaal effect te behalen, worden alle projecten binnen één gebied zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Ook andere gebiedsdoelen dan
alleen de waterdoelen worden daarbij betrokken. Door zowel de doelen als de mogelijke
bijbehorende maatregelen met burgers en betrokken instanties integraal af te wegen,
zal de kwaliteit van die projecten verbeteren. Zo’n aanpak leidt niet alleen tot kosten
besparing, maar zal ook een impuls geven aan de kwaliteit van een gebied als geheel.
Met oog voor de omgeving
Bij het uitvoeren van zijn taak heeft het waterschap oog voor de inpassing van de dijken
en het water in de leefomgeving, de instandhouding en ontwikkeling van een gevarieerd landschap en de ontwikkeling van natuurwaarden op en nabij het water. Het
waterschap heeft aandacht voor de belevingswaarde, cultuurhistorie en het recreatief
medegebruik van wateren en waterkeringen.

2.5 Waterveiligheid
Voorkomen van overstromingen
Gelet op de huidige klimaatscenario’s en de mogelijke verdere verslechtering van die
scenario’s in de toekomst, blijft het structureel voorkomen van overstromingen een
belangrijk onderwerp. Om overstromingen te voorkomen, zorgen we dat zowel de primaire als de regionale waterkeringen die we beheren, op orde zijn. Ondanks deze
inspanningen is de kans op overstromingen nog steeds aanwezig. Over dit risico informeren we de burgers.
Beperken van gevolgen van overstromingen
Het waterschap brengt de waterveiligheid door middel van het wateradvies in structuurvisies en bestemmingsplannen in beeld. Vanaf het prille begin van de planontwikkeling zitten wij aan tafel om zo de waterveiligheid te borgen. Het nieuwe denken van
het waterschap over waterveiligheid gaat uit van het overstromingsrisico. Dit risico
bestaat uit de overstromingskans maal de gevolgen. Dit betekent dat bij de uitvoering
van maatregelen nadrukkelijk gekeken wordt naar het overstromingsrisico.
Voorbereid op calamiteiten
We bereiden ons optimaal voor op eventuele calamiteiten. Actieplannen om noodmaatregelen te treffen, liggen klaar. We beschikken over een actueel calamiteitenzorg
systeem, waarbij extra aandacht uitgaat naar de afstemming met de vele partners op
dit gebied.

2.6 Robuust inrichten
Wij stemmen daar waar mogelijk het beheer van het watersysteem af op de natuurlijke
dynamiek van het watersysteem. Wij richten het watersysteem robuust en veerkrachtig
in. Daarmee kiezen we ervoor waterberging te creëren in ons eigen watersysteem. Hiermee houden we ons aan de afspraak uit het NBW: vasthouden, bergen, afvoeren. Met
het ‘natuurlijk’ inrichten van het robuuste watersysteem, geven we tevens een belangrijke impuls aan het bereiken van een betere ecologische waterkwaliteit. ‘Robuust en
veerkrachtig inrichten van watergangen’ is ook leidend bij onze adviezen over de ruimtelijke inrichting.
In de waterketen vertaalt robuust en veerkrachtig inrichten zich in het weren van
schoon regenwater en rioolvreemd (grond)water uit de riolering, waardoor overbelasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties en overstorten van ongezuiverd rioolwater
naar het oppervlaktewater worden voorkomen. Hier zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten.

16 | Waterbeheerplan 2010 - 2015 | Waterschap Rivierenland | Visie op het waterbeheer

3 Externe kaders
van het waterbeheerplan

3.1 Overzicht beleidskaders
De inhoud van dit waterbeheerplan is aan de hand van onderstaande sporen tot stand
gekomen:
• vanuit beleidskaders op Europees, nationaal en provinciaal niveau (externe beleidskaders);
• vanuit de gebiedsprocessen voor de verschillende waterthema’s (waterveiligheid,
waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie);
• vanuit het eigen beleid van het waterschap.
Deze drie sporen staan niet los van elkaar. De externe beleidskaders geven in belangrijke
mate richting aan het eigen beleid van het waterschap. In de gebiedsprocessen speelden de externe beleidskaders ook een belangrijke rol. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste externe beleidskaders kort beschreven die een rol hebben gehad bij het opstellen
van dit waterbeheerplan en die de doelen en maatregelen uit de hoofdstukken 5 tot en
met 7 mede hebben bepaald.
In onderstaande tabel zijn de wetten, regels en richtlijnen binnen de watersector en aanverwante beleidsvelden als ruimtelijke ordening, natuur en milieu overzichtelijk weer
gegeven. De externe beleidskaders die in belangrijke mate doorwerken in het waterbeheerplan zijn verder uitgewerkt in de navolgende paragrafen. De nummering in de tabel
verwijst naar de nadere uitwerking. Niet genummerde beleidkaders zijn niet verder uitgewerkt. Er wordt in dit plan uiteraard wel rekening gehouden met deze kaders.
Tabel 3‑1

Overzicht van beleidskaders

Europees

Nationaal

Provinciaal

Waterkeringen
§ 3.2.1 Richtlijn overstromingsrisico’s

Alle taakvelden
§ 3.3.1 Waterwet en Wabo
• Waterschapswet
• Wet gemeentelijke watertaken

Alle taakvelden
§ 3.4.1 Regionale waterplannen van
provincies
§ 3.4.2 Structuurvisie Provinciale
§ 3.4.3 Provinciale Waterverordeningen
• Provinciale RO-verordeningen

Watersysteem en waterketen
§ 3.2.2 Europese Kaderrichtlijn Water
• Grondwaterrichtlijn
• Dochterrichtlijn Prioritaire stoffen
§ 3.2.3 Zwemwaterrichtlijn
EU-Drinkwaterrichtlijn
• IPPC-richtlijn
§ 3.2.4 Richtlijn stedelijk afvalwater
Alle taakvelden
§ 3.2.5 Vogel- en Habitatrichtlijn

Natuurbeschermingswet
§ 3.3.2 Flora en faunawet
• Wet milieubeheer
• Natuurbeleidsplan
§ 3.3.3 Nota Ruimte
• Wet ruimtelijke ordening
• Besluit op de RO
• Nota Belvedère
• Agenda Vitaal Platteland

Waterkeringen
• Normering regionale waterkeringen
Watersystemen
• Scheepvaartwegenverordening

Waterkeringen
§ 3.3.4 Wet op de veiligheidsregio’s
§ 3.3.5 Beleidslijn grote rivieren
§ 3.3.6 Planologische Kernbeslissing Ruimte
voor de Rivier
§ 3.3.7 Nationaal Bestuursakkoord Water
Watersystemen en waterketen
• Waterwet en Wabo
• Scheepvaart- verkeerswet
§ 3.3.7 Nationaal Bestuursakkoord Water
• Nationale droogtestudie
§ 3.3.8 Nationaal Waterplan
• Stroomgebiedbeheerplan
•	Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren
•	Uitvoeringsplan diffuse bronnen waterverontreiniging
§ 3.3.9 Bestuursakkoord Waterketen
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Veel van deze externe beleidskaders hebben (mede) tot doel om Europa, ons land of ons
beheergebied voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Ook in dit
plan komt dit onderwerp steeds weer terug. In het onderstaande kader geven we een
schets van deze problematiek.

Klimaatverandering: ‘voorbereid
op een onzekere toekomst’.
In 2007 heeft het Intergovernmental Panel
on Climat Change (IPCC) de laatste inzich‑
ten op het gebied van klimaatverandering
gerapporteerd. Geconcludeerd wordt
dat de menselijke invloed op het klimaat
onmiskenbaar is. Het is aannemelijk dat al
waargenomen veranderingen, zoals gemid‑
deld hogere temperaturen, een stijgende
zeespiegel en veranderingen in neerslag en
extreem weer, verder zullen toenemen. Dit
leidt in grote delen van de wereld tot grote
problemen. Om deze problemen te lijf te
gaan worden twee wegen bewandeld: miti‑
gatie en adaptatie.
Bij mitigatie gaat om het nemen van maat‑
regelen om de uitstoot van broeigassen
te verminderen. Er zijn in principe genoeg
maatregelen beschikbaar om de toename
van broeigasemissies terug te dringen.
Hierbij is te denken aan maatregelen in
gebouwen, hernieuwbare energie, energie‑
besparing, alternatieve vervoersystemen
kooldioxide-opvang en -opslag en kern‑
energie.
Bij adaptatie gaat het om aanpassing aan
de (gevolgen van) klimaatverandering. We
zullen rekening moeten houden met meer
extreme neerslag en een grotere water
afvoer in de rivieren in de winterperiode.
Dit vereist grote investeringen in het beheer
van rivieren en de kust, bedoeld om Neder‑
land ook in de toekomst bewoonbaar en
veilig te houden. Ook zullen er maatregelen

moeten worden genomen om het hoofd te
bieden aan de gevolgen van extreem droge
en hete zomers. De zoetwatervoorziening
voor landbouw en glastuinbouw, maar ook
voor de industrie (o.a. koelwater), kan in
de toekomst problemen geven, waardoor
aanpassingen nodig zijn. De klimaatveran‑
dering heeft grote, deels nog onbekende,
gevolgen voor de landbouw en natuur: het
komen en gaan van soorten planten en die‑
ren gaat niet alleen door, maar het proces
lijkt zich te versnellen. Kijkend naar al deze
problemen wordt duidelijk dat het klimaat‑
bestendig maken van Nederland een taak is
van heel veel verschillende organisaties. De
waterschappen zijn daarvan zeker niet de
onbelangrijkste. Zij staan immers aan de lat
om Nederland in de toekomst bewoonbaar
en veilig te houden. In dit waterbeheerplan
staat hoe het waterschap zich voorbereid
op een toekomst met grotere afvoer
debieten van de rivieren, wateroverlast en
watertekort.
Waterschap Rivierenland is in 2007 gestart
met zijn klimaataanpak. Ook een duurzame
bedrijfsvoering hoort daar bij. Er is snel tot
een aantal maatregelen besloten. Voorbeel‑
den zijn het CV-loos kantoor, elektriciteit
via natuurstroom, energiebesparingplan‑
nen bij de gemalen en zuiveringen en maat‑
regelen in het kader van minder mobiliteit.
In 2008 is een Actieplan Duurzaamheid,
Innovatie en Klimaat opgesteld. Samenwer‑
king wordt ook actief gezocht met partners
buiten het waterschap.

3.2 Europese kaders
3.2.1 Richtlijn overstromingsrisico’s
De Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR), voorheen de Europese Hoogwaterrichtlijn
genoemd, is op 18 september 2007 vastgesteld en verplicht alle EU-lidstaten om de
gebieden waar overstromingen kunnen voorkomen in kaart te brengen. Per stroom
gebied moet worden aangegeven welke bescherming wordt geboden tegen overstroming.
De richtlijn schrijft geen normen voor, maar legt een aantal principes vast: niet-afwentelen (lidstaten mogen geen maatregelen nemen die de overstromingskansen in andere
lidstaten verhogen), aanpak op stroomgebiedniveau, veiligheidsketenaanpak3, duurzaamheid en publieke participatie. Uiterlijk in het najaar van 2009 moet de richtlijn in

3

De veiligheidsketen is een
concept voor risicobena‑
dering en risicobeperking
die gebaseerd is op de
volgende kernbegrippen:
proactie, preventie, prepa‑
ratie, repressie, nazorg.
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nationale wet- en regelgeving zijn overgenomen. In 2011 zal een beoordeling gereed zijn
waaruit volgt welke gebieden risico lopen. In 2013 is op kaarten in beeld gebracht wat
de omvang en de gevolgen van de overstromingen zijn. Parallel aan het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW) moet de implementatie in 2015 afgerond zijn door het
opstellen van risicobeheerplannen.
3.2.2 Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte
wateren en grondwater te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. Het is de bedoeling dat in 2015 alle wateren in de Europese Unie (EU) in een ‘goede
toestand’ verkeren. Met ‘goed’ wordt zowel een goede chemische toestand (geen vervuilende stoffen) als een goede ecologische toestand (voldoende variatie aan planten en
dieren die niet belemmerd wordt door chemische verontreiniging) bedoeld. Indien goed
onderbouwd is uitstel van het halen van deze doelen tot uiterlijk 2027 mogelijk. Nederland maakt gebruik (kabinetsstandpunt) van deze mogelijkheid.
In 2006 en 2007 heeft het waterschap in een zevental gebiedsprocessen de maatregelen in beeld gebracht die nodig zijn om aan deze doelstelling te voldoen. Deze maatregelen en de afgeleide ecologische doelstellingen vindt u terug in dit waterbeheerplan, de
provinciale waterplannen en het Stroomgebiedbeheerplan Rijn Delta.
De KRW kent ook beleid voor een aantal beschermde gebieden. Het gaat daarbij om
beleid met betrekking tot grondwater voor de bereiding van drinkwater, oppervlaktewater voor bereiding van drinkwater en zwemwater,
3.2.3 Zwemwaterrichtlijn
In 2006 is de nieuwe EU-Zwemwaterrichtlijn van kracht geworden. De doelstellingen die
volgen uit de nieuwe Zwemwaterrichtlijn moeten uiterlijk in 2015 behaald zijn. Voor het
waterschap volgt uit de richtlijn de verplichting om de zwemwaterkwaliteit in zwemplassen te monitoren, van alle zwemplassen zogenaamde zwemwaterprofielen op te
stellen en maatregelen te treffen zodat in 2015 alle zwemwateren tenminste voldoen
aan de kwaliteitsklasse ‘aanvaardbaar’.
3.2.4 Richtlijn stedelijk afvalwater
De Richtlijn Stedelijk Afvalwater (91/271/EEG) heeft als doel het milieu te beschermen
tegen de nadelige gevolgen van de lozing van stedelijk afvalwater en van het afvalwater
van bepaalde bedrijfstakken. Onder ‘stedelijk afvalwater’ wordt verstaan: huishoudelijk
afvalwater, al dan niet vermengd met industrieel afvalwater en/of afvloeiend hemel
water.
De Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater is in Nederland geïmplementeerd via het
Lozingenbesluit stedelijk afvalwater en via de artikelen 10.30 tot en met 10.35 van de
Wet milieubeheer (Wm).
3.2.5 Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000)
De Europese Unie (EU) heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur. Om deze natuur te
behouden heeft de EU het initiatief genomen voor het project Natura 2000. Dit is een
samenhangend netwerk van beschermde gebieden op het grondgebied van de lidstaten
van de EU. Dit netwerk vormt de basis van het beleid van de EU voor behoud en herstel
van de biodiversiteit. Het waterschap kan in het kader van Natura 2000 aan zet zijn als
de watercondities in deze gebieden verbeterd moeten worden, om de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura-2000 gebieden te realiseren.

3.3 Nationale kaders
3.3.1 Waterwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In de afgelopen periode is de Nederlandse waterwetgeving gemoderniseerd tot de
Waterwet. De Waterwet integreert en moderniseert een achttal bestaande wetten. In
de nieuwe Waterwet wordt waterbeheer beschreven als een samenspel van activiteiten
van alle bestuurslagen in Nederland. Taken worden zoveel mogelijk decentraal neer
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gelegd. Tegelijkertijd maakt de wet taken en bevoegdheden van de verschillende overheden duidelijk. Het waterbeheer is gericht op alle aspecten van het watersysteem.
Hierbij heeft het watersysteem een brede betekenis: het geheel van oppervlaktewater
en grondwater en de bijbehorende waterbodems, oevers, flora en fauna, waterkeringen
en technische infrastructuur.
De Waterwet verschaft de wettelijke grondslag voor de zorg van het waterschap voor
de veiligheid tegen overstromingen, de waterkwantiteit (inclusief grondwater) en de
waterkwaliteit. De normen in de Waterwet zijn een belangrijk sturingsinstrument. Ze
bepalen de omvang van de zorgplicht van de beheerder voor het watersysteem. Het
gaat daarbij om normen voor de veiligheid, de waterkwantiteit en de functievervulling
door waterstaatswerken. Voor veiligheid geldt dat de wet van toepassing is op dijkringgebieden en primaire waterkeringen. Aan elk dijkringgebied is een veiligheidsnorm toegekend, die onder andere bepaald wordt door de aard van de belasting en de omvang
van de mogelijke schade in een bepaald gebied. Waterkeringen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, moeten worden verbeterd. Als de wettelijke veiligheidsnorm is
bereikt, dan moet die gehandhaafd worden. Om dit te bereiken, en om in te spelen op
veranderingen, legt de Waterwet verplichtingen op aan de beheerder van de waterkering. Eén daarvan is de verplichte zesjaarlijkse toetsing op veiligheid. Ten aanzien van
de toetsing geldt een rapportageplicht. Bij de toetsing wordt beoordeeld of de waterkering de door de minister vastgestelde maatgevende waterstand kan keren.
In de Waterwet is ook de overdracht van een deel van het operationele grondwaterbeheer van de provincies naar de waterbeheerders geregeld. Daarnaast introduceert de
Waterwet de watervergunning, die een flink aantal vergunningen integreert. Voor alle
handelingen in het watersysteem is nog slechts één vergunning nodig. Voor de regionale wateren wordt het waterschap verantwoordelijk voor de verlening van de watervergunning.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat de vergunningverlening voor indirecte lozingen (lozingen op de riolering), afhankelijk van de grootte van de
lozing, zal plaatsvinden door gemeente of provincie. Daarnaast bepaalt de Wabo dat de
bevoegde overheid de lokale waterbeheerder de gelegenheid moet geven om advies uit
te brengen indien een indirecte lozing een groot risico oplevert voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie of oppervlaktewater.
Met de komst van de Waterwet en de Wabo vindt een deregulering plaats en een herschikking van bevoegdheden tussen overheden. De Waterwet en Wabo hebben ondermeer de volgende (neven)doelstellingen:
• minder administratieve verplichtingen voor burgers en bedrijven;
• verbeterde dienstverlening in het kader van de één-loket-gedachte;
• de versnipperde waterwetgeving meer integraal regelen.
3.3.2 Flora en Faunawet
De Flora- en faunawet is in 2002 van kracht geworden. Deze wet beschermt de in het
wild voorkomende planten- en diersoorten. Naast een algemene zorgplicht voor flora en
fauna benoemt de wet een aantal beschermde soorten. Indien beschermde soorten
door een bepaalde activiteit worden verstoord, is in principe een ontheffing van de wet
nodig. Als wordt gewerkt met een goedgekeurde gedragscode geldt in veel gevallen een
vrijstelling van de ontheffingsplicht. Voor de werkzaamheden van de waterschappen is
een landelijke gedragscode opgesteld. Indien gewerkt wordt volgens de in de code
beschreven gedragsregels is voor de meeste werkzaamheden geen ontheffing nodig. In
de gedragscode is beschreven in welke periode en op welke wijze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zodanig dat schade aan populaties van beschermde soorten
wordt beperkt.
3.3.3 Nota Ruimte
De Nota Ruimte beschrijft het nationale ruimtelijk beleid tot 2020, met een doorkijk tot
2030. De nota stelt de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur vast (gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal belang acht) waarvoor het rijk beleid voorschrijft.
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3.3.4 Wet op de veiligheidsregio’s
Dreigende overstroming vormt het grootste gevaar in het rivierengebied en vraagt de
grootste operationele inzet om deze ramp te kunnen beheersen. Het is daarom evident
dat gemeenten, waterschappen en hulpdiensten in de veiligheidsregio’s ten aanzien van
dreigende overstroming de proactie, preventie en preparatie afstemmen. Gezamenlijke
planvorming en gezamenlijk oefenen vormen noodzakelijke ingrediënten voor een slagvaardig optreden tijdens een calamiteit. In juni 2004 heeft het kabinet een standpunt
ingenomen over de vorming van veiligheidsregio’s. Waterschap Rivierenland heeft in
zijn werkgebied met vijf veiligheidsregio’s te maken:
• Zuid-Holland Zuid;
• Gelderland-Zuid;
• Gelderland-Midden;
• Midden- West Brabant;
• Utrecht.
Veiligheidsregio's zijn een samenwerkingsverband tussen regionale brandweer, politie
en geneeskundige hulpverlening voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. In het
bestuur van deze veiligheidsregio's is een plaats aan waterschappen toebedeeld.
De wet op de veiligheidsregio’s is bij het tot stand komen van dit waterbeheerplan nog
niet van kracht.
3.3.5 Beleidslijn grote rivieren
In 2006 werd de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier vervangen door de Beleidslijn grote
rivieren. Hierin worden activiteiten in het winterbed aan banden gelegd om de bestaande ruimte voor de rivier te behouden. De Beleidslijn grote rivieren maakt het wel mogelijk om bestaande bebouwing in het rivierbed een nieuwe bestemming te geven waardoor leegstand voorkomen wordt. Daarnaast blijven delen van het rivierbed
voorbehouden aan riviergebonden activiteiten. Ander gebruik is alleen mogelijk als er
meer ruimte voor de rivier wordt gecreëerd.
3.3.6 Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier
Om Nederland te beschermen tegen overstromingen is ‘Ruimte voor de Rivier’ het nieuwe uitgangspunt: niet meer alleen de dijken verhogen, maar meer duurzame ruimtelijke
maatregelen in het winterbed van de rivier. Eind december 2006 is de Planologische
Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier gepubliceerd. In het basispakket van de PKB
staan 39 maatregelen die meer ruimte moeten geven langs de Rijntakken en in het
benedenrivierengebied. Met de maatregelen worden de twee samenhangende doelstellingen van Ruimte voor de Rivier gerealiseerd:
1. de bescherming tegen overstromingen in het rivierengebied op het vereiste niveau
brengen (hoofddoelstelling);
2. een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het
rivierengebied (neven doelstelling).
Uiterlijk in 2015 moet het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken in overeenstemming zijn met een maatgevende Rijnafvoer van 16.000 m3/s bij Lobith. Langs de
Maas moet het vereiste veiligheidsniveau in overeenstemming zijn met de maatgevende Maasafvoer van 3.800 m3/s bij Borgharen. De PKB bevat een maatregelenpakket dat
aan deze eisen tegemoetkomt. Ongeveer twintig maatregelen uit dit pakket liggen in
ons beheergebied en vereisen inbreng van het waterschap. Van vijf grote projecten
waarin dijken verlegd of verbeterd moeten worden is Waterschap Rivierenland initiatiefnemer. Naar ver wachting zullen de rivierafvoeren en de zeespiegel in de toekomst
verder stijgen. Daarom is ook een maatregelenpakket voor de lange termijn opgesteld
dat rekening houdt met klimaatveranderingen volgens het middenscenario.
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3.3.7 Nationaal Bestuursakkoord Water
In 2003 is het ‘Nationaal Bestuursakkoord Water’ (NBW) ondertekend door het Rijk, het
Inter-provinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). Uitvoering van het akkoord moet ertoe leiden dat het
watersysteem in 2015 op orde is. In het NBW zijn taakstellende afspraken opgenomen
over veiligheid en overlast. Daarnaast zijn procesafspraken gemaakt over het omgaan
met watertekorten, verdroging, verzilting, water(bodem)kwaliteit, sanering waterbodems en ecologie. Het NBW kent als uitgangspunten dat:
• waterbeleid moet worden gebaseerd op de stroomgebiedbenadering;
• de watertoets een verplicht onderdeel is van ruimtelijke ordeningsprocedures en de
waterparagraaf een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen4;
• de trits ‘vasthouden- bergen- afvoeren’ leidraad is bij de keuze van maatregelen om:
–– gebiedseigen (neerslag)water zo lang mogelijk vast te houden;
–– neerslagwater zoveel mogelijk in het eigen gebied te bergen;
–– alleen overtollig water (zo traag mogelijk) af te voeren.
In 2008 is een actualisatie van het NBW (NBW actueel) vastgesteld. In deze actualisatie
wordt onder andere verduidelijkt wat de NBW-partners precies verstaan onder het ‘op
orde’ brengen van het watersysteem in 2015. Daarnaast is aangegeven hoe we om zouden moeten gaan met nieuwe klimaatscenario en dat in 2012 nieuwe normenstudies
uitgevoerd moeten worden. Ook is een NBW-doel voor de waterkwaliteit vastgelegd.
Conform de vereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water moet in 2015 – met mogelijk uitstel tot uiterlijk 2027 – het watersysteem ecologisch en chemisch op orde zijn en
daarna op orde worden gehouden. De KRW wordt als het ware in het NBW getrokken.
Tenslotte geeft het NBW actueel kaders (waaronder de planning) voor GGOR in Natura
2000-gebieden en gebieden van de TOP-lijst-verdroging.
3.3.8 Nationaal Waterplan
In het Nationale Waterplan (NWP) en de bijbehorende beleidsnota’s wordt het rijks
beleid, de doelstellingen en de maatregelen met betrekking tot het waterbeheer vast
gelegd. Het Nationale Waterplan werkt door naar de regionale waterplannen (provincies) en de waterbeheerplannen van de waterschappen. Omdat deze plannen gelijktijdig
worden ontwikkeld en vastgesteld is een goede afstemming tussen deze overheden van
groot belang. Dit is gerealiseerd door veelvuldig overleg en uitwisseling van conceptplannen.
In het NWP wordt gekozen voor een strategie van ‘meebewegen met natuurlijke processen waar het kan, weerstand bieden waar het moet en kansen voor welvaart en welzijn
benutten’. Voor een duurzaam waterbeleid is het belangrijk om water de ruimte te
geven en waar mogelijk mee te bewegen met en gebruik te maken van natuurlijke processen, zoals nu al gebeurt bij Ruimte voor de Rivier. Het rijk vindt het daarbij van
belang dat bij alle wateropgaven en – maatregelen maximaal wordt meegekoppeld met
andere opgaven en maatregelen.
Weerstand bieden past in de Nederlandse traditie van dijken en kaden om water te
keren en het peilbeheer in polders. In het NWP wordt aangegeven dat het rijk de kansen
wil benutten die het water ons geeft, bijvoorbeeld bij het vergroten van de ruimtelijke
kwaliteit. Ook worden diverse activiteiten benoemd die goed met waterbeheer kunnen
worden gecombineerd zoals recreatie, natuur, landschap, landbouw, productie van
duurzame energie en woningbouw.

4

Op grond van het nieuwe
Besluit op de Ruimtelijke
Ordening is de watertoets
(het bestuurlijk vooroverleg
met de waterschappen )
niet meer verplicht maar
facultatief gesteld als de
gemeente dit wenselijk acht.
Wel is een waterparagraaf
nog altijd nodig. Ofschoon
niet meer wettelijk verplicht

Voor Waterschap Rivierenland zijn vooral de volgende thema’s uit het NWP van belang:
• werken aan een veilige delta;
• duurzame zoetwatervoorziening;
• schoner water met een natuurlijke inrichting;
• waterbeleid voor rivieren, Zuidwestelijke Delta en stedelijk gebied.

blijft het Waterschap
Rivierenland inzetten op de
vroegtijdige inbreng van het
waterbelang in de ruimte‑
lijke planvorming. Overigens
wil het rijk in de planperiode

Werken aan een veilige Delta. De beleidsnota waterveiligheid bevat het nieuwe waterveiligheidsbeleid voor de periode tot 2040 en speelt in op de opgaven voor de lange
termijn. Dit is uitgewerkt in de doelstellingen en maatregelen in het NWP voor de perio-

het instrumentarium voor de
watertoets verder uitwerken
en juridisch versterken.
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de 2009 - 2015. De belangrijkste rijksdoelstellingen die doorwerken in het waterbeheerplan zijn:
• inzetten op ‘meerlaagsveiligheid’: preventie, realiseren van een duurzame ruimtelijke
inrichting, en beperken gevolgen door een goede voorbereiding op calamiteiten;
• ontwikkelen nieuwe normen die zijn gebaseerd op overstromingskansen, kostenbatenanalyse en een analyse van het mogelijke aantal slachtoffers. De normen
worden iedere zes jaar getoetst;
• onderzoek naar robuuste en brede deltadijken;
• inventariseren eventuele knelpunten in buitendijksgebied.
Duurzame zoetwatervoorziening. De belangrijkste rijksdoelstellingen die doorwerken in
het waterbeheerplan zijn:
• tot aan 2015 blijven de bestaande afspraken over de zoetwatervoorziening gehandhaafd;
• de bestaande verdringingsreeks voor tijden van watertekort blijft van kracht;
• in de planperiode neemt het rijk een besluit over de zoetwatervoorziening en verziltingbestrijding voor de lange termijn inclusief de infrastructurele maatregelen die
hiervoor eventueel nodig zijn.
Schoner water met een natuurlijke inrichting. De belangrijkste rijksdoelstellingen die
doorwerken in het waterbeheerplan zijn:
• het rijk houdt vast aan een combinatie van aanpakken van stoffen aan de bron en
verbeteren van de inrichting van het watersysteem;
• zwaartepunt ligt bij de verbetering van de inrichting o.a. aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages.
Waterbeleid voor de rivieren. De belangrijkste rijksdoelstellingen die doorwerken in het
waterbeheerplan zijn:
• de PKB ruimte voor de Rivier wordt voortvarend uitgevoerd. De ruimtelijke reserveringen in bestaande plannen blijven behouden;
• waar dit mogelijk is en kosteneffectief kunnen al maatregelen worden genomen
voor afvoeren van 18.000 m3/s voor de rijntakken en 4600 m3/s voor de Maas;
• het rijk formuleert in samenwerking met alle betrokken overheden een lange
termijnopgave voor buitendijkse gronden langs de rivieren. Voor de Rijnmond en
de Drechtsteden is van belang dat de bescherming tegen overstromen vanuit de
rivieren en de zee ook op lange termijn kan worden gewaarborgd. Ook moeten de
negatieve gevolgen van verzilting in dit gebied worden voorkomen;
• het rijk onderzoekt samen met andere overheden de mogelijkheden van een ‘afsluitbaar open’ Rijnmond.
Waterbeleid voor de Zuidwestelijke Delta. De belangrijkste rijksdoelstellingen die doorwerken in het waterbeheerplan zijn:
• het noordelijk Deltabekken en het Volkerak-Zoommeer zullen voldoende afvoer en
berging moeten bieden om de toename van de afvoer van de grote rivieren te kunnen verwerken;
• herstel van de getijdendynamiek moet de nadelige invloed van de Deltawerken op de
ecologie wegnemen.
Waterbeleid voor stedelijk gebied. De belangrijkste rijksdoelstellingen die doorwerken
in het waterbeheerplan zijn:
• bij ontwikkelingen van locaties in de stad streeft het rijk er naar dat de hoeveelheid
groen en water per saldo toeneemt. De combinatie van groen en water biedt volop
kansen op het stedelijk watersysteem robuuster en klimaatbestendiger te maken.
Waterwonen wordt aangemoedigd;
• bij de aanpak van de stedelijke wateropgave wordt rekening gehouden met verdergaande verstedelijking en klimaatverandering en zoveel mogelijk aangesloten bij de
dynamiek van de stad.
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3.3.9 Bestuursakkoord Waterketen
In 2005 heeft het kabinet besloten de doelmatigheid en de transparantie in de water
keten te verbeteren via de ‘bottom-up’ benadering (Rijksvisie Waterketen). Om dit te
stimuleren hebben de regering en de koepelorganisaties van de waterschappen, waterbedrijven, provincies en gemeenten op 5 juli 2007 het Bestuursakkoord Waterketen
(BWK-2007) ondertekend.
Het kabinet acht gedurende de komende 10 jaar een streefdoel haalbaar voor de ver
betering van de doelmatigheid in de waterketen van 1 à 2 % per jaar. Speerpunten van
het bestuursakkoord zijn: doelmatigheid en transparantie, innovatie en betrokken burger. In de praktijk bekent dit onder meer dat in 2009 voor elke afvalwaterzuiverings
installatie en de aangesloten riolering een optimalisatiestudie is uitgevoerd, tenzij uit
een snelle inventarisatie duidelijk wordt dat er geen optimalisatiekansen zijn. De afspraken die hieruit volgen worden vastgelegd in bestuurlijke overeenkomst waarin alle partijen kenbaar maken welke rol zij willen spelen in de afvalwaterketen. Voor de uitvoering van het bestuursakkoord wordt door het rijk vier jaar uitgetrokken. In 2011 ijkt het
rijk of de doelmatigheid en de transparantie voldoende zijn toegenomen via de bottomup aanpak.

3.4 Provinciale kaders
3.4.1 Regionale waterplannen van provincies
De regionale waterplannen van de provincies bevatten de doelstellingen en uitgangspunten voor het waterbeleid voor de lange en korte termijn. Met een regionaal waterplan wordt het rijks- en provinciaal beleid doorvertaald naar een beleidskader voor
gemeenten en waterschappen en gekoppeld aan waterhuishoudkundige functies. Voor
elk van deze waterhuishoudkundige functies zijn doelstellingen geformuleerd waaraan
het waterhuishoudkundig systeem moet voldoen. Door functietoekenning worden deze
doelstellingen gekoppeld aan het ruimtelijke ordeningsspoor en verkrijgen de aangewezen gebieden bescherming. De verschillende waterhuishoudkundige functies met hun
doelstellingen zijn in bijlage 2 opgenomen.
Het doel van het regionale waterplan is richting te geven aan de inrichting en beheer
van de waterhuishouding. Omdat de regionale waterplannen gelijktijdig worden ontwikkeld en vastgesteld is een goede afstemming tussen de provincies en de waterschappen van groot belang. Dit is gerealiseerd door veelvuldig overleg en uitwisseling van
conceptplannen.
Hoofdpunten van de regionale waterplannen zijn:
• Waarborgen veiligheid tegen overstromingen. De belangrijkste provinciale doelstellingen die doorwerken in het waterbeheerplan zijn:
–– verbeteren primaire waterkeringen naar aanleiding van de 2e toetsronde voor
eind 2015;
–– verbeteren secundaire waterkeringen naar aanleiding van de 1e toetsronde;
–– uitvoeren van de 3e toetsronde van de primaire waterkeringen voor eind 2011;
–– uitvoeren van de 1e toetsronde van de secundaire waterkeringen en het opnemen in de legger voor eind 2011;
• Realiseren van de kwantitatieve wateropgave (NBW). De belangrijkste provinciale
doelstellingen die doorwerken in het waterbeheerplan zijn:
–– het watersysteem in het landelijk gebied voldoet eind 2015 aan de normen voor
wateroverlast zoals vastgelegd in de provinciale verordening (landelijke basis
normen);
–– uitvoeren van nieuwe normenstudies die gebaseerd zijn op de dan geldende
klimaatscenario’s;
• Verbeteren van de (ecologische) waterkwaliteit (KRW). De belangrijkste provinciale
doelstellingen die doorwerken in het waterbeheerplan zijn:
–– het oppervlaktewater heeft eind 2015 een goede chemische toestand: het gehalte aan prioritaire stoffen voldoet aan de Europese norm;
–– de chemische waterkwaliteit mag niet verslechteren t.o.v. de toestand in 2000;
–– in 2027 hebben alle waterlichamen een goede ecologische kwaliteit. Dit betekent
dat de kwaliteit voldoet aan de normen van de kwaliteitsklasse GEP (Goed Eco
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•

logisch Potentieel) en aan de normen voor overige relevante verontreinigende
stoffen;
– de te treffen maatregelen voor de periode tot en met 2015, zoals uitgewerkt
in de gebiedsprocessen en vastgelegd in het waterbeheerplan en het stroomgebiedbeheersplan worden uitgevoerd voor eind 2015.
Verbeteren van de watercondities ten behoeve van natte natuur. De belangrijkste
provinciale doelstellingen die doorwerken in het waterbeheerplan zijn:
– de watersysteemmaatregelen voor de Natura 2000 gebieden met een Sense of
Urgency status zijn eind 2015 uitgevoerd, zodat de instandhoudingsdoelen in de
toekomst realiseerbaar blijven;
– de watersysteemmaatregelen voor de natte landnatuur in de Top lijst gebieden
zijn eind 2013 uitgevoerd;
– de maatregelen voor realistische ecologische doelen voor HEN-wateren/ waterparels zijn eind 2015 uitgevoerd;
– de natte ecologische verbindingszones zijn voor eind 2018 aangelegd (de provincie Gelderland streeft er naar dit in 2015 te hebben bereikt).

Tenslotte hebben de regionale waterplannen van de provincies nog een belangrijke
functie voor de KRW. In de regionale plannen worden namelijk de begrenzing, de status
en de onderbouwing hiervan, de vaststelling van de watertype, de huidige toestand, het
ecologische doel (incl. algemene fysisch-chemische parameters) en de onderbouwing
van de fasering, van de waterlichamen opgenomen.
3.4.2 Provinciale Structuurvisies
De provinciale waterplannen kunnen tevens de structuurvisie in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn. Waterschap Rivierenland heeft te maken met de
structuurvisies van Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Deze geven
het ruimtelijke beleid voor de wateraspecten, voor zover van provinciaal belang.
Structuurvisies zijn kaderstellend voor ruimtelijke plannen van gemeenten. Ze hebben
echter niet langer rechtstreekse doorwerking naar gemeentelijke plannen. Structuurvisies hebben geen rechtstreekse beschermende werking. Daarom is het nodig dat
bepaalde belangen van het waterschap (bijvoorbeeld kern- en beschermingszones van
waterkeringen) ruimtelijke bescherming krijgen in bestemmingsplannen.
3.4.3 Provinciale Waterverordeningen
De provinciale waterverordeningen zijn voor een belangrijk deel bepalend voor de exacte invulling die de waterbeheerder aan zijn taak geeft. Zo stelt een verordening onder
meer dat de waterbeheerder verplicht is een beheerplan op te stellen, wijst regionale
waterkeringen en verplichte peilgebieden aan en legt normen vast. De vier provincies
stellen één waterverordening op voor het beheergebied van het waterschap.
Normering regionale waterkeringen
Regionale waterkeringen vormen een wezenlijk onderdeel van de bescherming tegen
overstromingen.
Om vast te leggen welke regionale waterkeringen een bijdrage leveren aan de veiligheid, wijst de provincie deze aan in de provinciale verordening. De normering van deze
waterkeringen wordt ook in de verordening opgenomen. Hiermee wordt helder welke
eisen aan deze waterkeringen worden gesteld.
Bij het proces van aanwijzen en normeren heeft het waterschap een adviserende rol.
Overige waterkeringen die wel van belang zijn voor het waterkeringbeheer, maar die
niet in de provinciale verordening zijn opgenomen, worden door het waterschap zelf
aangewezen. Het waterschap zal de regionale waterkeringen de komende jaren volgens
de vastgestelde normen toetsen en beheren.
De provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben in 2006 de aanwijzing en normering van
regionale keringen vastgelegd in de Verordening West-Nederland. Het gaat om de kades
langs de volgende wateren: lage boezem van de Nederwaard en Overwaard, hoge boezem van de Overwaard, Merwedekanaal, Zouweboezem, Kanaal van Steenenhoek en
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het Merwedekanaal. Aan de hand van de normering gaan de waterschappen deze
waterkeringen toetsen en verbeteren.
Waterschap Rivierenland heeft ten aanzien van de normen bestuurlijk gekozen voor een
ondergrens in de veiligheidsklasse, namelijk klasse III. Voor de normering van de
boezemkaden van de Nederwaard, Overwaard en een deel van de Lingeboezem (ZuidHollandse en Utrechtse deel van het beheergebied) is de keuze voorlopig gemaakt. Op
basis van integrale studies én een eerste volledige toetsing, worden normen definitief
bepaald. In deze studie speelt de inzet van berging en maalstops een bepalende rol.
De regionale waterkeringen in de provincie Gelderland (waaronder het Lingesysteem)
en in de provincie Noord-Brabant (rond Werkendam) worden in de waterverordening
rivierenland aangewezen en genormeerd.
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4 Gebiedsbeschrijving

Het beheergebied van Waterschap Rivierenland is 201.000 ha groot. Het ligt tussen de
Nederrijn/ Lek en de Maas en tussen de Duitse grens en Kinderdijk (zie figuur 4-1). Het is
gelegen in de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. Binnen de
grenzen van ons gebied liggen 38 gemeenten. Binnen het beheergebied onderscheiden
wij 7 deel(stroom)gebieden.

Figuur 4‑1 Het beheergebied van Waterschap Rivierenland en de indeling in 7 deelgebieden.
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van het gebied en het water
huishoudkundige systeem beschreven. Eerst wordt ingegaan op een aantal algemene
gebiedskenmerken zoals bodemopbouw, landgebruik en aanwezige hoofdinfrastructuur. Daarna wordt verder ingezoomd op de waterkeringen, watersysteem en water
keten.

4.1 Algemene gebiedskenmerken
4.1.1 Bodemopbouw
Het beheergebied wordt gekenmerkt door een aantal geomorfologische eenheden:
het stuwwalcomplex, het rivierkleigebied met zijn oeverwallen en de komgronden
tussen en parallel aan de drie grote rivieren, het zeekleigebied bij de Biesbosch en de
veenweidegebieden in de Alblasserwaard (zie kaart 1). Lokaal komen zandruggen en
rivierduinen in het gebied voor waarvan het maaiveld hoger ligt dan de omgeving
(zie kaart 2).
Stuwwalcomplex
In het oosten van het rivierengebied ligt stuwwal Nijmegen - Kleve met ten oosten
daarvan het glaciale bekken van Groesbeek. De stuwwal vormt ‘de blauwe motor’ voor
de nabije omgeving. Vanuit de stuwwal stroomt via de ondergrond grondwater richting
Land van Maas en Waal en Groesbeek. Dit geldt ook voor het Veluwemassief waaruit
grondwater richting vooral de Betuwe stroomt. De invloed vanuit de Veluwe wordt
echter beperkt door de grondwaterwinningen in dit gebied.
Rivierkleigebied
Het kleigebied typeert zich door de opbouw van de bodem. De ondiepe ondergrond is
opgebouwd uit afwisselend klei- en zandlagen. De bovenste bodemlaag bestaat veelal
uit kleiige afzettingen ‘de deklaag’ waarbij lokaal de zandlaag door de deklaag heen tot
maaiveld reikt. Meer naar het westen toe bestaat de bodem vooral uit klei op veen
(Culemborgerwaarden en Vijfheerenlanden) en is er een overgang van rivierklei naar
nog zwaardere zeeklei (Alm en Biesbosch).
De zandbanen die op sommige plaatsen tot aan maaiveld liggen, zijn van invloed op het
waterhuishoudkundige systeem. Ten tijde van hoog water in de rivier treedt vooral hier
veel kwel op. De invloed van de rivieren op het kleigebied is groot door de grote hoeveelheden kwel in de winter en bij hoogwater op de rivieren maar ook door de grote
wegzijging van water naar de rivieren in de zomer. Hiervoor moet in de zomer veel
water vanuit de rivieren worden ingelaten.
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Het westelijke deel van het gebied, de Alblasserwaard, vormt de zuidelijke uitloper van
het Hollands-Utrechtse veenweidegebied. De bodem bestaat uit klei op veen.
Het gebied is gevoelig voor bodemdaling waardoor het maaiveld relatief laag ligt. Typerend voor het gebied zijn de boezemsystemen waarvan het waterpeil hoger ligt dan in
de polders.
4.1.2 Landgebruik
Het rivierenland is een overwegend landelijk gebied (zie kaart 3). Circa 80% van de
oppervlakte van het beheergebied is in gebruik als landbouwgrond. In de Betuwe, het
Land van Maas en Waal, het deelgebied Beneden Linge en de Bommelerwaard vindt op
de oeverwallen veel fruitteelt en ook steeds meer boomteelt plaats. In de komgronden
van deze gebieden overheerst de veeteelt. In Alm en Biesbosch zijn de gronden over
wegend in gebruik ten behoeve van de akkerbouw en in de Alblasserwaard vinden we
de melkveehouderijbedrijven.
De uiterwaarden van de grote rivieren vormen een nagenoeg aansluitend geheel van
Natura-2000 gebieden. Ook de Biesbosch is zo’n grootschalig Natura-2000 gebied. Daarnaast liggen verspreid over het beheergebied een flink aantal natuurgebieden.
Arnhem, Nijmegen, de Merwedezone (zuidzijde Alblasserwaard), Tiel en Gorinchem zijn
de grotere stedelijke gebieden.
4.1.3 Hoofdinfrastructuur
Het beheergebied wordt doorsneden door een aantal grote infrastructurele werken. Dit
zijn de A15 en de Betuweroute die van oost naar west lopen en de A27, de A2 en de A50
die van noord naar zuid lopen.

4.2 Waterkeringen
In het beheergebied liggen circa 1070 kilometer dijken. Het waterschap beheert 560
kilometer primaire waterkeringen en 510 kilometer regionale waterkeringen. De primaire waterkeringen maken deel uit van tien zogenaamde dijkringen. Eén van de dijkringen
ligt gedeeltelijk in Gelderland en gedeeltelijk in Duitsland. Op kaart 4 is een overzichtstekening opgenomen met alle dijkringen die in beheer zijn bij Waterschap Rivierenland.
De overige verbindende waterkeringen en sluizencomplexen zijn veelal in beheer bij
Rijkswaterstaat of de provincies.

4.3 Watersysteem
Het watersysteem van Waterschap Rivierenland bestaat uit ca. 4200 km A-watergang
en 8800 km B-watergangen en 7600 km C-watergang. Met behulp van circa 1600 stuwen en 171 poldergemalen kunnen we de aan- en afvoer van water regelen en de
gewenste peilen handhaven.
De afwatering van het rivierengebied verloopt voornamelijk in westelijke richting. Tussen de Nederrijn en de Waal is de belangrijkste watergang de Linge. Deze hoofdader
loopt van Doornenburg tot Hardinxveld-Giessendam waar via het Kanaal van Steenenhoek op de Merwede wordt afgewaterd. Daarnaast zijn er nog uitwateringspunten op
de Nederrijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. Overtollig water wordt vanuit de deel
gebieden onder vrij verval naar de Linge afgevoerd. In gebieden waar dit niet gaat (ten
westen van Geldermalsen), verzorgen gemalen de waterafvoer vanuit de deelgebieden
naar de Linge (inclusief Merwedekanaal, Oude Zederik en Zouweboezem).
De afwatering van de Alblasserwaard vindt plaats via de boezems van de Nederwaard
en de Overwaard. In de Nederwaard wordt het overtollige water via de lage boezem
naar de Lek afgevoerd. In de Overwaard wordt het water vanuit de lage boezem in de
hoge boezem gepompt, waarna het eveneens naar de Lek wordt afgevoerd. Het inlaten
van water voor de Nederwaard en de Overwaard geschiedt ook via de uitwateringssluis
aan de Kinderdijk.
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Het gebied beneden de Waal en (Nieuwe) Merwede beschikt niet over een boezem.
In het Land van Maas en Waal wordt het afwateringssysteem gevormd door twee weteringen die parallel aan elkaar van oost naar west lopen. Deze weteringen voeren het
water af naar de Maas. In de Bommelerwaard zorgen zes gemalen voor de afvoer van
over tollig water vanuit het gebied. Het water wordt rechtstreeks op de Afgedamde
Maas en de (Bergsche) Maas gepompt. De Ooijpolder met een achterliggend deel van
Duitsland en Groesbeek watert af op de Waal door middel van het Hollandsch-Duitschgemaal in Nijmegen. Onder normale omstandigheden kan onder vrij verval water worden afgevoerd.
Het watersysteem van de Alm en Biesbosch wordt gekenmerkt door een net van waterlopen bestaande uit voormalige kreken, kanalen, vaarten en sloten. Het centrale deel
van het gebied ligt relatief laag. In de Alm en Biesbosch zorgen zeven gemalen voor de
afvoer van overtollig water vanuit het gebied naar de Merwede en de Bergsche Maas.
In droge zomers of bij lage rivierstanden is in het hele gebied aanvoer van water nodig
als gevolg van verdamping, wegzijging en onttrekkingen (o.a. drinkwater en fruitteelt).
Hiervoor is het watersysteem ingericht met inlaten en gemalen en watergangen die
groot genoeg zijn om aan de watervraag te kunnen voldoen. In de gebieden Groesbeek,
Ooijpolder en een deel van het Land van Maas en Waal is geen wateraanvoer mogelijk
en in de Over-Betuwe zijn de mogelijkheden beperkt.

4.4 Waterketen
Het afvalwater van inwoners en bedrijven wordt via gemeentelijke rioleringen ingezameld. Het ingezamelde wordt op vastgestelde punten overgedragen aan het waterschap. Het waterschap verpompt dit afvalwater vervolgens via 178 rioolgemalen en
ca. 540 km persleiding naar 39 rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi’s) waar het afvalwater wordt gezuiverd. Het gezuiverde water wordt vervolgens geloosd op het oppervlaktewater, 19 installaties lozen op binnenwater en 20 installaties lozen direct op
buitenwater. In het verzorgingsgebied wonen ongeveer 950.000 inwoners. Samen met
het afvalwater van bedrijven wordt dagelijks 1,3 miljoen inwoner-equivalent (i.e.) op de
rwzi’s aangevoerd en gezuiverd. Een overzicht van het verzorgingsgebied en zuiveringsinstallaties is opgenomen op kaart 5. Naast installaties voor het zuiveren van het aangeboden afvalwater zijn op deze rwzi’s ook installaties aanwezig voor het verwerken
van reststoffen (zand, slib) en installaties om hinder (geur, geluid) naar de omgeving
zoveel mogelijk te voorkomen.
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5 Waterkeringen

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van zijn beheer
gebied. Dit hoofdstuk gaat over waterveiligheid en waterkeringenbeheer in het rivierengebied.
Wat is waterveiligheid?
Het werken aan waterveiligheid is een overheidstaak die hoort bij Waterschap Rivierenland. Dit hoofdstuk gaat over waterveiligheid en waterkeringbeheer in het rivieren
gebied.
Waterveiligheid
Wat is ‘waterveiligheid’? Waar hebben we het dan over? Hebben we het over water
overlast door extra regenbuien? Hebben we het alleen over dijken, of hebben we het
ook over ruimtelijke ontwikkelingen? Praten we alleen over de Nederlandse situatie, of
kunnen we ook leren van andere situaties? Concreet gaat het bij ‘waterveiligheid’ om
bescherming tegen overstromingen vanuit de boezemwateren, de grote rivieren of de
zee. Dit in tegenstelling tot ‘wateroverlast’ dat wordt veroorzaakt door extreme neerslag in de (polder)gebieden. Hierbij is de veiligheid niet direct in het geding, maar is
vooral sprake van economische schade en overlast. De gevolgen zijn minder groot dan
bij een overstroming.
Overstroming is een groot gevaar. Het in toom houden van het water zal de komende
tientallen jaren steeds moeilijker worden. Het klimaat verandert. De wereldwijde
opwarming zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt. De zomers worden droger en warmer.
Tegelijk worden de winters zachter en natter, met het gevolg dat de rivieren steeds
meer water in korte tijd afvoeren en onvoorspelbaar worden in de waterafvoer. Waar de
Maas altijd al een regenrivier is geweest, lijkt ook de Rijn dit te worden. Daarnaast is er
nog sprake van bodemdaling. Allemaal factoren die de waterveiligheid van het rivierengebied beïnvloeden.
Overstromingsrisico
Voor iedere dijkring is een veiligheidsnorm vastgesteld. Deze norm geeft de kans weer
van overschrijding van de bijbehorende hoogwaterstand per dijkvak. Voor de oostelijk
gelegen dijkringen bedraagt deze overschrijdingsnorm 1:1250; voor de westelijke dijkvakken in het benedenrivierengebied 1:2000.
In de nabije toekomst wordt de overschrijdingskans vervangen door de overstromingskans. Op dit moment loopt het project Veiligheid Nederland in Kaart. Hierbij wordt voor
alle dijkringen de huidige overstromingskans berekend. De bedoeling is dat voor het
bepalen van de nieuwe norm, uitgegaan wordt van de risicobenadering. Dit betekent
dat ook de schade bij overstroming erbij wordt betrokken (risico = kans x gevolg).
Aangezien water en waterveiligheid hoog op de agenda staan, zowel in ‘Den Haag’ als
op regionaal en lokaal niveau, vraagt dit om een heldere visie op het taakveld water
keringen. Daarbij onderscheidt Waterschap Rivierenland twee pijlers:
1. voorkomen van overstromingen;
2. beperken van gevolgen van overstromingen.
Dit sluit aan bij de toekomstige risicobenadering.
Dijkversterkingen
Hoewel er recent een ronde dijkversterkingen is afgerond, zal er ook in de komende tijd
nog een aantal dijkversterkingen uitgevoerd moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld
om dijktrajecten die bij de zesjaarlijkse toetsing zijn afgekeurd, of om dijktrajecten die
voor Ruimte voor de Rivier moeten worden versterkt.
Om te voorkomen dat er tijdens de planperiode opnieuw een dijkversterking uitgevoerd
moet worden, gaat het waterschap uit van een robuust ontwerp. Daarnaast is bij de
vorige ronde dijkversterkingen in de provincie Zuid Holland voor het mechanisme overslag/overlopen uitgegaan van een overstromingskans van de gehele dijkring. We noemen dit de dijkringbenadering, in tegenstelling tot de huidige dijkvakbenadering.
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De komende tijd wordt nader bepaald of we dit vooruitlopend op het landelijk beleid
ook voor de overige dijkringen kunnen toepassen.
Veel waterkeringen in het beheergebied van het waterschap zijn bebouwd. Vooral langs
de binnenzijde van dijken komt bebouwing voor. Traditioneel wordt een waterkering
gebouwd in zand en klei. Dit vergt door taludhellingen, stabiliteits- en pipingbermen
veel ruimte. Om opstuwing op de rivier te voorkomen zullen dijken meestal binnenwaarts worden versterkt. Hierdoor zijn snel bebouwing of ook andere hoge waarden in
het geding.
Er zijn (innovatieve) technieken om het ruimtebeslag van de waterkering te beperken.
Voor een deel zijn deze zodanig beproefd dat ze ‘gewoon’ kunnen worden toegepast.
Een deel van de technieken is wel operationeel, echter toepassing op grote schaal heeft
nog niet plaatsgevonden. Sommige technieken verkeren nog in een ontwikkelstadium
en kunnen nog niet worden toegepast.
Innovatieve technieken kunnen erg nuttig zijn om dijkverbetering in stedelijke gebieden
uit te voeren. Wel moet worden bedacht dat de techniek voldoende moet zijn ontwikkeld om er zeker van te zijn dat ze ook functioneren. Juist bij waterkeringen langs de
rivieren geldt dat de maatgevende belasting uiterst zeldzaam optreedt. Maar als dit
gebeurt, moet het falen van de waterkering uitgesloten zijn. Dit vraagt om beproefde
technieken en soms extra zekerheden. Ook is van groot belang dat de technieken duurzaam zijn en moeten passen in het uitbreidbaarheidsplan.
Daarnaast staat, daar waar de wens bestaat om bijzondere technieken toe te passen
meestal bebouwing. Dit stelt eisen aan de uitvoeringsmethodiek. Overlast moet worden
beperkt en schade aan bebouwing (door vervorming van de grond of grondwaterpeil/
stroming) worden voorkomen.
Toch kunnen innoverende technieken aantrekkelijk zijn om bebouwing en LNC-waarden
te sparen en ruimtelijke kwaliteit te behouden of vergroten. Het waterschap staat
daarom in beginsel positief tegenover het toepassen van innovatieve technieken. Wel
moet bedacht worden dat het veelal dure oplossingen zijn. De meerkosten moeten in
een juiste verhouding staan ten opzichte van de te sparen waarden.

Thema:
Voorkomen van overstromingen
Al eeuwen proberen de bewoners van het rivierengebied overstromingen te voorkomen. Zo beschermden de bewoners zich met dijken tegen de hoge waterafvoeren van
de rivieren en de hoge waterstanden op zee. In de loop van de tijd zijn de dijken steeds
sterker maar ook steeds hoger geworden. Gevaar voor overstromingen komt niet alleen
uit de hoek van de grote rivieren of de zee, maar ook vanuit de boezemstelsels en de
Linge die juist voor de afvoer van water gebruikt worden. Daarnaast daalt de bodem als
gevolg van ontwatering, waardoor het belang van boezemkades toeneemt.
Met de huidige klimaatveranderingen en de verdere ontwikkelingen in het vooruitzicht
blijft het struc tureel voorkomen van overstromingen een belangrijk onderwerp. Allereerst is het daarbij van belang dat de waterkeringen die het waterschap beheert, op orde
zijn. Daarbij zal het waterschap moeten anticiperen op een veranderende omgeving.
Hogere waterstanden als gevolg van klimaatverandering zorgen ervoor dat normen
worden aangepast en maatregelen nodig zijn. Tegelijk neemt de druk op de ruimte toe.
Denk daarbij aan bebouwing, recreatie en natuur. Niet alleen op de waterkering zelf,
maar ook buitendijks. Vanuit het rijk wordt ruimte gegeven voor ontwikkeling in buitendijkse gebieden. Dat levert op dit moment een discussie op over de veiligheid in buitendijkse gebieden en de verantwoordelijkheid hiervoor, en welk beschermingsniveau hier
ver wacht mag worden.
Het algemene doel is om in 2015 het gehele beheergebied van het waterschap ‘veilig’
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te hebben tegen overstromingen uit de grote rivieren of de zee. Dat wordt enerzijds
bereikt door de verbeteringswerken tijdig uit te voeren, maar zal anderzijds ook in de
andere processen en de omgeving geborgd moeten worden. Beleidsplannen, die integraal zijn opgesteld en afgestemd, helpen deze ontwikkelingen te ondersteunen.
Planvorming van derden wordt door het waterschap actief gevolgd om de veiligheid te
waarborgen. De inbreng tijdens deze processen moet resulteren in een uitvoeringsplan
dat volgens de watertoets en het vergunningentraject past binnen het waterschaps
beleid.
Dat het ondanks alle voorzorgsmaatregelen mis kan gaan, is iedereen bekend. Water
schap Rivierenland vindt het belangrijk dat er helderheid is over het beschermings
niveau. Burgers moeten weten tot welk niveau zij beschermd worden door de water
keringen. Een ramp is nooit te voorspellen en komt altijd onverwachts. Daarom is het
belangrijk om hierop voorbereid te zijn. Actieplannen om noodmaatregelen te treffen
moeten klaar liggen. Om dit alles zo goed mogelijk te doen, zal Waterschap Rivierenland
hierin investeren. Het waterschap beschikt over een actueel calamiteitenzorgsysteem,
waarbij extra aandacht uitgaat naar de afstemming met de vele partners op dit gebied.
Bovendien vereist een goede voorbereiding ook dat de dagelijkse bestuurders en medewerkers van het waterschap die een rol hebben in de calamiteitenorganisatie, goed zijn
opgeleid en geoefend, om in dergelijke perioden op te treden.

5.1 Toetsen van waterkeringen
5.1.1 Doel
De primaire waterkeringen zijn elke 6 jaar getoetst volgens een landelijke systematiek.
De staat van de regionale waterkeringen is vastgelegd en getoetst.
5.1.2 Analyse
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor waterveiligheid van het beheer
gebied. Hiertoe is het van belang dat de kwaliteit van de waterkeringen periodiek wordt
beoordeeld. Het toetsen houdt in dat gecontroleerd wordt of de huidige waterkering
nog voldoet aan de eisen en randvoorwaarden zoals deze door het Rijk, de provincies en
het waterschap gesteld zijn.
Primaire waterkeringen
Voor primaire waterkeringen is elk waterschap door de Waterwet verplicht om zes
jaarlijks een toetsing op veiligheid uit te voeren.
Regionale waterkeringen
Naast de primaire waterkeringen leveren ook de regionale waterkeringen een wezen
lijke bijdrage aan de waterveiligheid. In de provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn
inmiddels normen vastgesteld voor de veiligheid van de regionale waterkeringen. Deze
normen zijn vastgelegd in de Verordening West-Nederland. Het waterschap is verplicht
de door de provincies in de verordening aangewezen regionale keringen aan genoemde
normen te toetsen.
In de provincie Gelderland en de provincie Noord-Brabant worden de regionale keringen
met het van kracht worden van de waterverordening Waterschap Rivierenland aan
gewezen en genormeerd. Aanwijzen is nodig om te laten zien welke waterkeringen een
bijdrage leveren aan de veiligheid. Normering is nodig om te laten zien welke eisen
gesteld worden aan de belangrijke waterkeringen. Vervolgens kunnen ook deze waterkeringen worden getoetst aan de dan vastgestelde normen.
5.1.3 Aanpak
Om de toets op veiligheid goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat de informatie over de waterkering op orde is en dat deze gegevens (digitaal) beschikbaar zijn. Deze
kerngegevens zijn gegevens die ook in andere werkprocessen worden gebruikt. Ze hebben zowel betrekking op de bestaande als op de vereiste toestand van de waterkering.
Naast een goede organisatie van onze informatievoorziening wordt het verzamelen,
beheren en verstrekken van kerngegevens van waterkeringen essentieel bij de onder-
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steuning van bijvoorbeeld het toetsen, het beheren en het onderhouden van de waterkering. Daarom wordt gestreefd naar het steeds beschikken over de meest actuele gegevens, welke doelmatig zullen worden beheerd en voor gebruikers goed zijn ontsloten.
Het waterschap verzamelt en beheert alle kerngegevens, ook van waterkeringen, en
beheert deze centraal.
Inwinning van kerngegevens vindt niet alleen in eigen beheer plaats, maar steeds meer
zal worden samengewerkt met andere organisaties, zoals Rijkswaterstaat, Kadaster,
Gemeenten, TNO, andere waterschappen. Gebruik wordt gemaakt van relevante Basisadministraties. Voortdurend wordt gezocht naar nieuwe technieken of samenwerkingsverbanden die de inwinning efficiënter en effectiever (kunnen) maken.
Primaire waterkeringen
Het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) geeft in combinatie met de Hydraulische
Randvoorwaarden (HR) de rekenregels voor de zesjaarlijkse toetsing van de primaire
keringen. Beide documenten worden door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. Beoordeeld wordt of de bescherming tegen overstromen de eerst volgende zes
jaar gewaarborgd is.
Per dijkring wordt daartoe de sterkte van waterkeringen en kunstwerken berekend.
De gegevens van de waterkeringen zoals vastgelegd in leggers en beheerregisters,
zijn hierbij van essentieel belang (zie § 8.4).
De resultaten van deze toetsing worden gerapporteerd aan Gedeputeerde Staten,
inclusief een plan van aanpak voor het herstel van de geconstateerde tekortkomingen
(zie § 5.2).
Regionale waterkeringen
Het waterschap zal de provincies ondersteunen in het proces van aanwijzen en normeren van de regionale waterkeringen. De regionale waterkeringen in provincie Gelderland
krijgen voorlopig de norm ’handhaven huidige situatie’. Wanneer de Lingestudie door
het waterschap is uitgevoerd, zullen in overleg met de provincie concrete normen worden afgeleid voor de Lingedijken. De voorlopige normering van de Duffeltdijk en de
Kapitteldijk zal mogelijk aangepast worden wanneer de internationale studie van de
Arbeitsgruppe meer duidelijkheid geeft over de compartimenterende functie van deze
keringen. Herziening van de norm zal pas doorgevoerd kunnen worden bij de herziening
van de waterverordening door de provincies. Overige waterkeringen, bijvoorbeeld
zomerkaden, die wel van belang zijn voor het waterkeringbeheer, maar niet in de waterverordening Waterschap Rivierenland opgenomen zijn, worden door het waterschap
aangewezen om beheerd te worden.
Na het aanwijzen en normeren zal gekeken moeten worden of de waterkeringen voldoen aan de gestelde eisen. Hiervoor wordt de toetsing van de waterkeringen uitgevoerd. Voor de regionale keringen is deze toetsverplichting vastgelegd in de Provinciale verordening op de waterkeringen. Voor 1 januari 2009 moeten we de genormeerde
regionale keringen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden met uitzondering van
de Beneden-Linge een eerste keer, globaal hebben getoetst op hoogte en stabiliteit.
In 2009 zal vervolgens worden bepaald of, en zo ja in welke mate, de legger en/of de
gehanteerde peilen van het watersysteem aangepast worden. Daarna zal een gedetailleerde toetsing volgen en zullen de te nemen maatregelen worden vastgesteld.
Keringen die niet door de provincies zijn aangewezen en genormeerd, maar vanwege
het belang ervan wel zijn opgenomen in de Legger van ons waterschap, zullen in eerste
instantie alleen op hoogte worden getoetst.
5.1.4 Maatregelen
• Toetsen van primaire waterkeringen (zesjaarlijks).
• Aanwijzen en normeren van regionale waterkeringen die een functie hebben in het
voorkomen van overstromingen of het beperken van gevolgen van overstromingen.
(2015)
• Bepalen van toetspeilen voor alle regionale waterkeringen. (2012)
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•
•
•
•
•

Toetsen van genormeerde regionale waterkeringen conform Leidraad Toetsen
Regionale waterkeringen. (ZH/Utr: 2009; Gld/N-Br: 2011)
Op hoogte toetsen van de door het waterschap aangewezen regionale water
keringen. (2012)
Verzamelen en professioneel beheren van alle kerngegevens van primaire en
regionale waterkeringen. (doorlopend)
Bijhouden en vastleggen van de gewijzigde gegevens voortkomend uit projecten,
ontheffingverlening en meldingen. (doorlopend)
Voor alle waterkeringen komen vastgestelde leggers beschikbaar. (2010)

5.1.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot deze subparagraaf zijn de volgende instrumenten van belang:
• keur;
• legger;
• beheerregister.

5.2 Verbeteren van waterkeringen
5.2.1 Doel
Alle primaire keringen die in 2006 niet voldeden aan de norm, zijn in 2015 op orde.
Alle getoetste regionale waterkeringen die niet voldoen aan de norm zijn in 2012 in een
verbeterprogramma opgenomen.
5.2.2 Analyse
Primaire waterkeringen
Het jaar 2015 wordt voor Waterschap Rivierenland een belangrijk jaar. We hebben met
rijk en provincies afgesproken om in dat jaar de waterveiligheid in ons beheergebied
– op basis van de huidige normen – op orde te hebben. Dit betekent dat de komende
jaren een aantal grote projecten moet worden voorbereid en uitgevoerd. Het grootste
deel van de projecten valt onder het ‘Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)’ of
‘Ruimte voor de Rivier (RvdR)’. Deze programma’s zijn door de Tweede kamer aangewezen als ‘groot project’ waardoor de projecten ook politiek bijzondere aandacht genieten.
In het bijzonder wordt gelet of deze projecten wel binnen de gestelde tijd en budget
worden uitgevoerd.
Regionale waterkeringen
De regionale waterkeringen worden in 2009 voor de eerste keer getoetst (zie § 5.1).
Hierbij zullen gebreken geconstateerd worden, die verholpen dienen te worden.
5.2.3 Aanpak
Primaire waterkeringen
Het waterschap heeft de verplichting om dijkverbeteringen uit te voeren. Er komen projecten voort uit de toetsing, uit Ruimte voor de Rivier, maar ook voor bijvoorbeeld groot
onderhoud. Met het aanpakken van door de toetsing geconstateerde gebreken aan
waterkeringen, moet niet gewacht worden. Deze gebreken moeten voortvarend aan
gepakt worden. Daarom is een termijn bepaald waarbinnen deze gebreken opgelost
moeten zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt in ‘makkelijke’ projecten en ‘moeilijke’
projecten.
Alle projecten die bijdragen aan de doelstelling ‘alle waterkeringen die in 2006 niet
voldeden zijn in 2015 op orde’ worden binnen één programma uitgevoerd, namelijk het
Programma Veiligheid. Hierbij leggen we onszelf op om geconstateerde gebreken zo
snel mogelijk op te lossen. Hier wordt uitgegaan van uitvoering van alle bekende maatregelen conform de planning zoals die is vastgesteld. Het grootste deel wordt uitgevoerd volgens de landelijke programma’s HWBP en RvdR.
De eenvoudige projecten in het Programma Veiligheid, bijvoorbeeld het vervangen van
een steenglooiing, of het verhogen van een binnendijkse steunberm, worden binnen
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4 jaar na het constateren van het gebrek uitgevoerd. Voor moeilijke projecten is sprake
van allerlei wettelijke procedures die doorlopen moeten worden. Hier komen andere
belangen aan de orde die afgewogen moeten worden. Dergelijke ontwerpen zijn integraal afgewogen, onder andere door de uitgebreide MER-procedure. Mede vanwege
deze procedures geldt hier een streeftermijn van 9 jaar voor het oplossen van de geconstateerde gebreken.
Om te komen tot een ontwerp van een dijkverbetering wordt gebruik gemaakt van
rekenkundige randvoorwaarden conform de leidraad. Daarnaast volgen er ook ontwerpeisen uit het waterschapsbeleid met betrekking tot robuust ontwerpen (zie § 5.3).
Regionale waterkeringen
Waar getoetste waterkeringen verbeteringen nodig hebben, wordt voor deze keringen
een verbeterprogramma opgesteld met de planning van de diverse maatregelen in tijd
en kosten (2012). Het verbeterprogramma wordt ondergebracht in het Programma
Veiligheid.
5.2.4 Maatregelen
• De getoetste regionale waterkeringen opnemen in een verbeterprogramma en dit
onderbrengen in het programma veiligheid (2012).
• Voor alle dijkverbeteringprojecten die in het Programma Veiligheid zijn ondergebracht, worden ontwerpwaterstanden vastgesteld (2011).
• Alle te verbeteren primaire en regionale waterkeringen worden robuust ontworpen
(doorlopend) (zie § 5.3).
• Het Programma Veiligheid uitvoeren conform de planning. Op basis van de huidige
normen moeten de primaire waterkeringen in 2015 op orde zijn.
• Afgekeurde dijkvakken/-trajecten worden, waar het onderhoudsmaatregelen betreft,
binnen 4 jaar na toetsing verbeterd.
• Dijkverbeteringprojecten worden (gerelateerd aan wettelijke procedures) binnen
9 jaar (na het constateren van het gebrek) uitgevoerd.
De volgende planstudies/ voorbereiding dijkverbeteringen zijn gepland voor primaire
waterkeringen (zie ook kaart 6):
1. Ruimtelijke maatregelen:
Munnikenland
2. PKB-dijkversterkingslocaties:
Neder-Rijn Betuwe, dijkring 43
Lek Betuwe, dijkring 43
Lek Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, dijkring 16
Steurgat/ Bergsche Maas, dijkring 24
Rond Fort Steurgat, dijkring 23
3. HWBP versterkingslocaties
Nieuw-Lekkerland-Groot Ammers
Merwededijk
4. Diefdijk
Diefdijk

5.3 Robuust ontwerpen van waterkeringen
5.3.1 Doel
Bij aanleg en verbetering van waterkeringen wordt rekening gehouden met toekomstige
ontwikkelingen.
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5.3.2 Analyse
De laatste jaren zijn de eisen voor waterkeringen aan verandering onderhevig. In de afgelopen 30 jaar is het meerdere malen voorgekomen dat een waterkering door wijziging in
waterstandverwachting (bijvoorbeeld als gevolg van klimaatontwikkeling of morfologische veranderingen), rekenmethodiek of sterkte-eis opnieuw verbeterd moest worden.
Om deze veranderingen op te kunnen vangen is de ‘robuustheidstoeslag’ geïntroduceerd: robuust ontwerpen. Het toepassen van deze toeslag is een beleidskeuze.
De onderbouwing van deze ‘robuustheidstoeslag’ voor primaire waterkeringen is opgenomen in de vastgestelde Leidraad Rivieren, voor regionale keringen is de leidraad nog
niet vastgesteld.
5.3.3 Aanpak
Primaire waterkeringen
Ontwerpkeuze
Het ontwerp van een dijkverbetering volgt uit de keuze van een aantal uitgangspunten.
Alternatieven worden via een ontwerpproces beoordeeld aan de hand van wensen en
eisen. Deze hebben te maken met:
• veiligheid (maatgevende belastingen);
• ruimtelijke kwaliteit (gebiedsgericht);
• materiaalgebruik (technische eisen en milieueffecten);
• uitvoering (bereikbaarheid tijdens uitvoering);
• beheer en onderhoud (duurzaam beheer);
• kosten (besparing bij aanleg en onderhoud).
Voor het maken van de keuzen wordt de landelijke richtlijn gevolgd, vastgelegd in de
Leidraad Rivieren. Hoe het waterschap met deze leidraad omgaat, staat navolgend
kort aangegeven. Dit zal in de planperiode verder worden uitgewerkt in een beleids
document ten behoeve van de voorbereiding van dijkverbeteringprojecten.
Planperiode
Met de wettelijke veiligheidsnorm als basis wordt de planperiode voor het uit te voeren
ontwerp bepaald, afhankelijk van het type ontwikkeling:
• 50 jaar: aanpassing/aanleg groene dijk;
• 100 jaar: aanpassing/aanleg dijk in stedelijk gebied en kunstwerken.
In stedelijk gebied is een dijkverbetering complexer en duurder. Het is daarom niet
gewenst om dat steeds opnieuw te doen; de planperiode is daarom langer dan bij een
groene dijk.
Om er zeker van te zijn dat het ontwerp aan het eind van de planperiode nog aan de
norm voldoet, wordt het dijkontwerp op een ontwerpbelasting gebaseerd en wil het
waterschap uitgaan van de dijkringmethode. Voordat deze werkwijze wordt gehanteerd
worden de voorwaarden waaronder de dijkringmethode zal worden toegepast, onderzocht. De voorwaarden worden in het bovengenoemde beleidsdocument beschreven
en toegepast na besluitvorming door het bestuur van het waterschap. Dit beleids
document zal na het te plegen onderzoek worden opgesteld en aangeboden worden
aan het bestuur voor definitieve besluitvorming.
De genoemde ontwerpbelasting is de verwachte toetsbelasting aan het eind van de
planperiode plus een toeslag voor onzekerheden. Dit wordt onder meer vertaald in
robuust ontwerpen.
Robuust ontwerpen
Om tijdens de hele planperiode van een waterkering te voldoen aan de veiligheid wil
Waterschap Rivierenland tijdens het ontwerp al rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden: robuust ontwerpen. Hierdoor hoeft de waterkering niet
bij de eerste de beste wijziging in waterstandverwachting (bijvoorbeeld als gevolg van
klimaatontwikkeling of morfologische veranderingen), rekenmethodiek of sterkte-eis
weer verbeterd te worden. In de afgelopen 30 jaar is dit meerdere malen voorgekomen.
Voor primaire waterkeringen is dit robuust ontwerpen vormgegeven in de Leidraad
Rivieren. Voor de robuustheidtoeslag wordt een marge van 0,30 m aangehouden,
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opgeteld bij de maatgevende hoogwaterstand aan het einde van de planperiode.
Daarnaast moet bij een robuust ontwerp er rekening mee worden gehouden, dat in de
toekomst een zwaarder ontwerp nodig is (bijvoorbeeld versnelde klimaatverandering).
Daar kan een maatschappelijk en economisch onderzoek voor nodig zijn. Rekening
houden met een zwaarder ontwerp wordt uitbreidbaarheid genoemd.

Figuur 5‑1 Schets robuust ontwerpen

Zetting, klink, lokale bodemdaling
Aanleghoogte
Ontwerphoogte
Waakhoogte minimaal 0,5 m.
Ontwerpwaterstand
Toeslag Robuust Ontwerpen
MHW

Waterschap Rivierenland hanteert voor een ontwerp de volgende uitgangspunten:
1. Bij het berekenen van de maatgevende hoogwaterstand en de duur ervan wordt
rekening gehouden met de verwachte toename van de rivierafvoer en de verwachte
toename van de zeewaterstanden als gevolg van klimaatverandering gedurende de
planperiode. Standaard wordt hiervoor het middenscenario gehanteerd.
2. De ontwerpberekeningen willen we baseren op de dijkringmethode.
3. De ontwerpwaterstand is de maatgevende hoogwaterstand aan het einde van de
planperiode plus een robuustheidtoeslag van minimaal 0,30 m.
4. Een ontwerp moet in principe uitbreidbaar zijn. De maat voor de uitbreidbaarheid is,
dat de toekomstige uitbreiding dezelfde orde van grootte heeft als de huidige dijkversterking. Hiervan wordt alleen afgeweken, als erg zwaarwegende argumenten
een maatschappelijk niet verantwoord ontwerp geven, bijvoorbeeld als de kosten
voor een uitbreidbaar ontwerp onevenredig hoog zijn in vergelijking met een niet
uitbreidbaar ontwerp.
5. Is het ontwerp niet uitbreidbaar, dan wordt in plaats van het onder 1 genoemde
middenscenario, voor de klimaatontwikkeling het maximum scenario gehanteerd.
6. De minimale taludhelling bij het ontwerp is 1:3.
Regionale waterkeringen
Voor het ontwerp van regionale waterkeringen geldt nog geen vastgestelde leidraad.
Waterschap Rivierenland hanteert de navolgende uitgangspunten voor de regionale
waterkeringen.
De planperiode wordt bepaald door de zettinggevoeligheid van de ondergrond van de
kade. In zettinggevoelige gebieden zal de periode kort zijn: 20 jaar. In andere gebieden
kan deze periode langer zijn: 50 jaar. Voor constructies en kunstwerken wordt 100 jaar
aangehouden.
Om tijdens de planperiode van de regionale kering te blijven voldoen, moet in het
ontwerp rekening worden gehouden met onzekerheden, zoals:
• toename bebouwing (wijziging veiligheidsklasse);
• bodemdaling;
• nauwkeurigheid model;
• klimaatontwikkeling;
• variatie in opwaaiing.
Voor het robuust ontwerpen wordt een marge van minimaal 0,10 meter aangehouden,
opgeteld bij het maatgevende (boezem)peil. De minimale taludhelling bij regionale
keringen bedraagt 1:2,5.
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Voor een duurzaam ontwerp is het ook nodig te onderzoeken of het economisch en
maatschappelijk aantrekkelijk is het ontwerp zo uit te voeren dat het in de toekomst
gemakkelijk uit te breiden is om aan de zwaardere eisen te voldoen. Een redelijke maat
voor de uitbreidbaarheid is, dat de toekomstige uitbreiding dezelfde orde van grootte
heeft als de huidige dijkversterking/kadeverbetering.
5.3.4 Maatregelen
• Beleid toepassen bij dijkverbeteringen (zie § 5.2).

5.4 Veiligstellen profiel van vrije ruimte
5.4.1 Doel
Waterkerende functie van de waterkering in stand houden en toekomstige dijkverbeteringen mogelijk maken.
5.4.2 Analyse
Bij het herbouwen van niet-waterkerende objecten in, op of nabij de primaire waterkering en in of op regionale of overige waterkeringen moet voldaan worden aan
verschillende ontwerpeisen. Stabiliteit en erosie zijn de twee belangrijkste aspecten
voor de beoordeling van de invloed van niet-waterkerende objecten op de functie van
de waterkering. Bebouwing is dan ook slechts acceptabel wanneer duidelijk is dat
ondanks de aanwezigheid ervan, de waterkering zelfstandig (functiescheiding)
voldoende veiligheid blijft bieden. Tevens dient bij (her)bouw het profiel van vrije ruimte
te worden toegepast. Bij duurzame ontwikkelingen als toekomstige woningbouw is het
van belang dat deze bouw op een bepaalde afstand van een primaire waterkering dan
wel op een hoger niveau buiten het theoretisch profiel van een eventuele toekomstige
waterkering wordt uitgevoerd, zodat een dijkverzwaring mogelijk blijft.
5.4.3 Aanpak
Het profiel van vrije ruimte is de ruimte die nodig is voor een eventueel benodigde
toekomstige dijkverbetering Dit kan een extra ruimte binnendijks, buitendijks of aan
beide kanten van de waterkering zijn. Het profiel van vrije ruimte wordt vastgelegd in
legger of beheerregister en dient als toetsingskader voor het waterschap bij het
verlenen van vergunningen.

Figuur 5‑2 Principedoorsnede keurzones en profiel van vrije ruimte (p.v.v.r.)
Waterstaatswerk
Buitenbeschermingszone

Beschermingszone

Kernzone

Beschermingszone

Buitenbeschermingszone

P.v.v.r.

Om ongewenste ontwikkelingen te weren streeft Waterschap Rivierenland ernaar dat
het profiel van vrije ruimte planologisch wordt verankerd in de bestemmingsplannen.
5.4.4 Maatregelen
• Profiel van vrije ruimte opnemen in legger of beheerregister.
• Profiel van vrije ruimte toepassen als toetsingskader bij het verlenen van vergunningen.
5.4.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot deze subparagraaf zijn de volgende instrumenten van belang:
• legger of beheerregister;
• keur.
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5.5 Bevorderen dat kern- en beschermingszones planologisch worden vastgelegd
5.5.1 Doel
De primaire functie van waterkeringen is planologisch vastgelegd.
5.5.2 Analyse
Een bestemmingsplan biedt juridische bescherming van gronden die voor bepaalde
functies aangewezen zijn. Zo is voor iedereen duidelijk voor welke functie bepaalde
gronden primair bestemd zijn. De kern- en beschermingszone van de waterkering worden door de bepalingen van de Keur beschermd, omdat het waterkerende vermogen
daar direct in het geding is. Vooral in de kern- en beschermingszones gelden beperkingen voor onder andere ophogen, ontgraven en bouwen. De beperkingen in de buiten
beschermingszone zijn wat lager, dit gebied ligt ook verder van de waterkering af.
5.5.3 Aanpak
Waterkeringen moeten in bestemmingsplannen opgenomen worden. Daartoe wordt de
watertoets ingezet. Het waterschap levert een wateradvies waarin onder andere het
bestemmen van functies is opgenomen. In alle te beoordelen bestemmingsplannen
worden de kern- en beschermingszones vastgelegd op de plankaart en in de voorschriften. Aangezien de beperkingen in de buitenbeschermingszone lager zijn dan de beperkingen voor de kern- en beschermingszone wordt deze niet in het bestemmingsplan
vastgelegd.
5.5.4 Maatregelen
Bevorderen dat kern- en beschermingszones van de waterkeringen als ‘primair waterkering’ (primair waterkering als functie) in bestemmingsplannen worden
vastgelegd (doorlopend).
5.5.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot deze subparagraaf zijn de volgende instrumenten van belang:
• watertoets;
• keur;
• legger.

5.6 Handhaven ruimte voor de rivier
5.6.1 Doel
Huidige ruimte voor de rivier handhaven en ruimte reserveren voor toekomstige rivierverruimende maatregelen.
5.6.2 Analyse
Voor buitendijkse gebieden geldt in het algemeen dat betrokkenen daar op eigen risico
wonen en werken. Met de buitendijkse gebieden wordt hier het winterbed van de grote
rivieren bedoeld. Initiatiefnemers in het rivierbed zijn zelf verantwoordelijk voor het
nemen van maatregelen om zich tegen potentiële schade te beschermen. De algemene
democratie bepaalt of buitendijkse gebieden bescherming nodig hebben tegen overstroming. De laatste honderd jaar is in het rivierengebied een belangrijke oppervlakte
winterbed van de rivier in beslag genomen door menselijke activiteiten.
De huidige ruimte in de rivier is onder meer daardoor nu onvoldoende, om onze veiligheid te garanderen. Dure investeringen zijn de komende jaren nodig, om opnieuw ruimte voor de rivier te creëren. Vanwege onzekerheden ten aanzien van de toekomst, zoals
de klimaatverandering, moeten daarom nieuwe (permanente) belemmeringen in de
buitendijkse gebieden, zoals nieuwe woonbebouwing, worden voorkomen. Het rea
liseren van bebouwing brengt namelijk beperkingen met zich mee voor toekomstige
rivierverruimende maatregelen, zoals het verbreden van geulen. Compenserende rivier
kundige maatregelen voor de huidige ingreep lost dat bezwaar niet op, omdat compenseren betekent, dat de aanwezige reserve ten behoeve van de capaciteit van de rivier
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minder wordt. Hierbij wordt opgemerkt dat in het westelijk deel van het beheergebied
de maatgevende waterstanden vooral bepaald worden door de zee en de effectiviteit
van rivierverruimende maatregelen afneemt. Dit impliceert een afnemend belang van
rivierverruiming.
Een specifiek punt van aandacht is de relatie tussen het watersysteem binnen en buiten
de dijken. Buitendijkse maatregelen zoals rivierverruimende maatregelen, kunnen leiden
tot meer kwel in het binnendijkse gebied. Immers, uiterwaarden zullen eerder en langer
onder water staan en nevengeulen en zomer- en winterbedverlagingen zullen de geohydrologische weerstand tussen het binnen- en buitendijkse gebied verminderen.
5.6.3 Aanpak
Bij het ontwikkelen van buitendijkse gebieden heeft het waterschap een adviserende
rol. Temeer omdat het rijk zich volgens de Beleidslijn Grote Rivieren niet bemoeit met
buitendijkse veiligheid en dit aan de lokale overheden overlaat. In zijn algemeenheid is
het waterschap geen voorstander van het ontwikkelen van buitendijkse verblijfs
functies, zoals wonen.
Wanneer de algemene democratie (provincie of gemeente) beslist over het ontwikkelen
van een buitendijkse locatie en er wordt in dit proces beslist dat het gebied beschermd
moet worden tegen overstroming, zal ook een veiligheidsnorm moeten worden vast
gesteld. Ook hierin heeft het waterschap de rol van adviseur, de algemene democratie
bepaalt de norm. Bewoners en gebruikers weten dan waar ze aan toe zijn. Indien voor
het bereiken van de norm infrastructurele werken nodig zijn, dan worden deze op kosten
van de algemene democratie, eventueel door het waterschap aangelegd. Wederom
heeft het waterschap een adviserende rol. Na de mogelijke aanleg van deze werken
neemt het waterschap het beheer en onderhoud over.
Eén van de uitgangspunten die Waterschap Rivierenland nu al hanteert bij het toetsen
van buitendijkse projecten is, dat wateroverlast en schade binnendijks moet worden
voorkomen. Dit wordt beschouwd als een ontwerpopgave. De kosten voor onderzoek
en voor de uitvoering van oplossingsmaatregelen, die bij voorkeur buitendijks worden
genomen, worden tot de projecten gerekend.
Bij boezemkaden (regionale waterkeringen) wordt een ander beleid voor ‘buitendijkse
ontwikkelingen’ gevoerd. De onzekerheden over de toekomstige waterpeilen zijn hier
veel minder groot en vaak beheersbaar. Het beleid is erop gericht de bestaande waterberging te handhaven.
Ontwikkelingen die passen binnen de bestemming en de waterhuishouding kunnen
beïnvloeden, moeten voor 100% worden gecompenseerd.
Vanwege de belangrijke boezemfunctie van de Linge, in combinatie met de beperkte
ruimte in het Lingebed om na 2050 nog extra waterberging te creëren, is voor het
Lingebed specifiek beleid ontwikkeld. In § 6.9.3 wordt dit verder uitgewerkt.
5.6.4 Maatregelen
Advisering bij planvorming van derden.
5.6.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot deze subparagraaf is het volgende instrument van belang:
• watertoets.
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5.7 Beheren en onderhouden waterkeringen
5.7.1 Doel
Het beheer en onderhoud van de waterkeringen is er op gericht te voldoen aan de
gestelde normen in de maatschappelijke context waarbij wordt gewerkt volgens de
beschreven processen.
5.7.2 Analyse
Waterkeringen maken zo’n wezenlijk onderdeel uit van de waterveiligheid van het
beheergebied dat het beheer en onderhoud eenduidig georganiseerd moet zijn.
Het totale beheer en onderhoud van waterkeringen is er op gericht om de kwaliteit van
de waterkering te borgen, de waterkering in stand te houden. Het beheer omvat onder
meer de publieke taak, maar raakt ook de privaatrechtelijke zeggenschap van het waterschap. Het waterschap moet zich bij zijn taakuitvoering steeds meer bewust zijn van de
maatschappelijke context en verantwoording die moet kunnen worden afgelegd.
Daarom is het nodig dat rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners
en gebruikers van de waterkering en met de natuur. Ook is het nodig dat de doelen die
we nastreven bekend zijn, de wijze waarop wordt gewerkt helder is en dat de resultaten
getoond kunnen worden. Het procesmatig werken draagt daaraan bij.
5.7.3 Aanpak
Op basis van onze veiligheidstaak willen we alle waterkeringen binnen ons beheergebied in beheer hebben, die een functie hebben in het voorkomen van overstromingen,
of het beperken van de gevolgen van overstromingen.
Naast het beheer van de waterkeringen is het goed om ook privaatrechtelijk zeggenschap daarover te hebben. Dit versterkt de positie van het waterschap en daarmee het
waarborgen van de waterkerende functie. Daarom streven we naar het eigendom van in
ieder geval alle onbebouwde percelen in de kernzones van de primaire waterkeringen.
Waterkeringen moeten voldoen aan een vooraf bepaalde kwaliteit. Deze kwaliteit staat
vooral beschreven in de Voorschriften Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen.
Een erosiebestendige grasmat is daarbij van groot belang, deze kan worden bereikt door
een kruidenrijke grasmat na te streven (W3/H3 vegetatie) door het toepassen van
natuurtechnisch beheer. Een dergelijke grasmat heeft als bijkomende voordelen dat het
bijdraagt aan de natuurwaarde en de waterkering aantrekkelijk maakt als onderdeel van
het landschap. Bij het beheer en onderhoud van de waterkering volgt het waterschap de
gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen (zie § 3.3.2). Dit is verder uitgewerkt in specifieke gebiedseigen werkprotocollen, een vertaling op hoofdlijnen hiervan
is vastgelegd in de groene werkgids. Op deze manier wordt bereikt dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, terwijl gelijktijdig bescherming wordt geboden aan de
verschillende plant- en diersoorten.
Om te beoordelen of de waterkering voldoet aan de genormeerde eisen en om te bepalen of onderhoud nodig is, worden inspecties uitgevoerd. Het inspectieproces omvat het
waarnemen, het beoordelen van de informatie uit de waarnemingen, het inschatten
van de wijze waarop de waargenomen situatie zich kan ontwikkelen en het beschrijven
van de maatregelen die nodig zijn om te blijven voldoen aan de eisen. Het proces wordt
ondersteund door normeringen, digitale voorzieningen en procesafspraken. Op deze
wijze wordt eenduidig en traceerbaar gewerkt met heldere verantwoordelijkheden en
resultaten. Dit is essentieel voor het werk binnen de veiligheidstaak. De inspecties van
kunstwerken, drainages, afsluiters etc. wordt vastgelegd in inspectierapporten, die
mede dienen ter ondersteuning van de toetsing van de waterkering.
De vergelijking van de inspectie met de gewenste kwaliteit kan resulteren in herstelwerkzaamheden of onderhoud. Het onderhoud omvat het totaal aan werkzaamheden
dat nodig is om een dienst, systeem of object in stand te houden volgens een van tevoren vastgestelde norm. Het waterschap wil het onderhoud op een effectieve en efficiënte wijze uitvoeren. Bij onderhoud van alle onderdelen van de waterkering is het van
groot belang om praktische kennis van het onderhoud op een goede manier vast te
leggen. Daartoe wordt ‘specifiek onderhoudsbeleid voor waterkeringen’ opgesteld.
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Een van de acties is het opzetten van een onderhoudbesturingssysteem, met als doel
effectiever en efficiënter onderhoud. Het onderhoudsbeleid wordt doorvertaald naar
een onderhoudsplan met concrete acties. Hiervoor wordt het onderhoud gespecificeerd
(bestek opgemaakt) en de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Op en langs de waterkeringen wonen en werken vele mensen die vaak grote waarde
hechten aan de dijken. Velen van hen willen betrokken zijn bij het onderhoud en beheer:
de één wil graag vanuit een hobby schapen laten weiden, de ander wil vanuit zijn
bedrijfsvoering gras maaien en afnemen. Opleidingscentra doen graag ervaring op met
het onderhoud van beplanting. Het waterschap betrekt hen graag bij het onderhoud en
beheer. Belangstellenden (zowel particulieren, bedrijven als verenigingen) kunnen een
beheerovereenkomst aangaan voor beweiden of het maaien van dijktaluds, opleidingscentra kunnen voor het waterschap bijvoorbeeld wilgen knotten en opgaand groen
onderhouden.
5.7.4 Maatregelen
• Alle door het waterschap aangewezen waterkeringen komen in beheer bij Waterschap Rivierenland. (2012)
• Onbebouwde percelen in de kernzones van de primaire waterkeringen worden zo
mogelijk eigendom van Waterschap Rivierenland. (2015)
• Waterschap Rivierenland voert het beheer van dijkgraslanden uit, gericht op het
realiseren van een erosiebestendige, kruidenrijke grasmat. (doorlopend)
• Alle waterkeringen worden geïnspecteerd conform het beschreven proces ‘inspecteren van waterkeringen’. (doorlopend)
• Voor alle onderdelen van de waterkeringen wordt het onderhoud gestructureerd
vastgelegd in onderhoudbeheerplannen en het onderhoudbesturingssysteem. (2011)
• Geconstateerde gebreken betrekking hebbend op gewoon onderhoud van de waterkering worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de volgende toetsing hersteld.
(2011/2016)
• Waterschap Rivierenland betrekt gebruikers en bewoners langs de waterkering bij
het beheren van de waterkering. (doorlopend)
5.7.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot deze subparagraaf zijn de volgende instrumenten van belang:
• keur;
• beheerplannen.

5.8 Bestrijden van hoogwatercalamiteiten
5.8.1 Doel
Het waterschap is voorbereid op de risico’s die hoogwater met zich meebrengt.
5.8.2 Analyse
Waterkeringen zijn aangelegd om in maatgevende omstandigheden goed te functioneren. Dat wil zeggen de achterliggende gebieden beschermen tegen hoog water. Calamiteitenbestrijding is onder andere gericht bij extreme omstandigheden op de momenten
vlak daarvoor, tijdens en daarna adequaat te kunnen reageren. Om goed voorbereid te
zijn op calamiteiten moeten de risico’s in beeld zijn, moet er organisatorisch met de
andere overheden afstemming zijn. Externe partijen zijn zowel bij de technische als de
organisatorische maatregelen van groot belang.
In ons beheergebied bestaat er een risico op overstromingen als gevolg van verhoogde
rivierafvoer, stormvloed vanuit zee of extreme neerslag. Dit risico wordt preventief
beheerst met primaire en regionale waterkeringen. Daardoor is het risico beperkt, maar
er blijft altijd een restrisico over. Dit restrisico omvat de volgende situaties:
• de waterkeringen zijn ontworpen en aangelegd om een bepaalde maatgevende
waterstand te keren. Het is echter niet uitgesloten, dat er zich op enig moment
hogere waterstanden voordoen, dan waarop de waterkeringen zijn gedimensioneerd;
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•

tijdens een hoogwatersituatie kunnen zich altijd gebeurtenissen (zoals leidingbreuken) voordoen waardoor de waterkering wordt beschadigd. Dergelijke beschadigingen kunnen tot een dijkdoorbraak leiden.

Om goed voorbereid te zijn op de extreme hoogwater situaties, beschikken we over een
calamiteitenzorgsysteem. Het zorgsysteem omvat diverse plannen, een opgeleide en
geoefende calamiteitenorganisatie en een onderhouden relatienetwerk.
5.8.3 Aanpak
Tijdens hoogwatersituaties voert de calamiteitenorganisatie de volgende vier
activiteiten uit:
• het sluiten van kunstwerken in de waterkeringen;
• het monitoren van de toestand van de waterkeringen door middel van dijkbewaking/kadebewaking;
• het nemen van noodmaatregelen om optredende faalmechanismen te beheersen;
• het informeren en alarmeren van netwerkpartners over de dreigende situatie.
De doelstellingen voor de komende planperiode zijn gericht op het optimaliseren van de
vier activiteiten. Overigens moeten veel kunstwerken ook in het dagelijks beheer onder
minder maatgevende omstandigheden al dicht. Het sluiten in hoogwatersituaties moet
door opleiden en oefenen foutloos verlopen. Bij maatgevende waterstanden en hoger
zullen netwerkpartners voorbereid moeten zijn op evacuatie. Het waterschap heeft
hierin een adviserende rol en zorgt voor de beschikbaarheid van inundatiescenario’s.
Om calamiteiten op een professionele wijze te bestrijden is een goedgeoefende en
opgeleide organisatie onontbeerlijk. Hiervoor is het opstellen van een langjarig opleidings- en trainingsplan en het bij de tijd houden van de bestaande plannen nodig.
Het beschikken over overstromingsscenario’s op basis van actuele maatgevende
omstandigheden is van belang om inzicht te krijgen in de gevolgen van een dijkdoorbraak. Hiermee wordt de calamiteitenbestrijding voorbereid en vormgegeven.
Tevens geven deze scenario’s duidelijkheid naar externe partijen en in de communicatie
van risico’s naar burgers.
Tevens is van belang om alle kunstwerken in de waterkering op tijd en op juiste wijze te
kunnen (laten) sluiten. Daartoe zijn kunstwerkprotocollen een gedegen hulpmiddel.
Vanuit dit basisbestand is er een koppeling met Fliwas, het geautomatiseerd waarschuwingssysteem bij hoogwater.
5.8.4 Maatregelen
• Calamiteitenorganisatie (zowel ambtelijk als bestuurlijk) opleiden en oefenen voor
bestrijding van hoogwater bij primaire en regionale waterkeringen. (opgeleid in
2008, oefenen en update doorlopend)
• Voor alle dijkringen (met uitzondering van dijkring 37, 39 en 40: deze zijn te klein) en
stelsels van regionale waterkeringen worden overstromingsscenario’s opgesteld op
basis van de actuele maatgevende omstandigheden. (2012)
• Actualiseren van de calamiteitenbestrijdingsplannen (CBP) met betrekking tot de
primaire en regionale keringen. (2012)
• Actualiseren en implementeren van de kunstwerkprotocollen voor alle waterkerende
kunstwerken. (2015)
• Inzicht verkrijgen in de zwakste schakels per dijkring, riviertak en boezemstelsel en
hier zo nodig noodmaatregelen voor opstellen. (2010)
• Het maatgevende faalmechanisme per dijkring bepalen. (2009)

5.9 Bestrijden van muskus- en beverratten
5.9.1 Doel
Het voorkomen van schade aan primaire en regionale waterkeringen en oevers van
watergangen door muskusratten en beverratten. Gestreefd wordt naar een verdere
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daling van het aantal muskusratten tot een beheersbaar niveau. De beverrat mag in de
planperiode niet terugkeren in het beheergebied.
5.9.2 Analyse
Muskusratten en beverratten graven gangen in waterkeringen waardoor de stabiliteit
van deze waterkering vermindert en zodoende een risico vormt voor de veiligheid.
Omdat deze dieren geen natuurlijke vijanden kennen is het noodzakelijk om de muskusratten en beverratten te bestrijden.
In Gelderland voert Waterschap Rivierenland de muskus- en beverrattenbestrijding uit.
In de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant vindt de muskus- en beverratten
bestrijding nu nog plaats door de provincies. In Vianen (het Utrechtse deel van het
beheergebied) wordt de bestrijding uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland. In het
kader van de Waterwet zal de bestrijding van muskus- en beverratten een taak van de
waterschappen worden. Over de wijze waarop deze taak wordt overgedragen vindt nog
overleg plaats.
Huidige situatie
In de afgelopen periode is de populatie muskusratten in het beheergebied door de
bestrijding aanzienlijk verkleind. Voor de beverrat geldt dat de populatie in het beheergebied geheel is opgeruimd. Het risico bestaat dat de beverrat terugkeert omdat in de
omliggende gebieden de beverrat nog voorkomt en door Duitsland niet bestreden wordt.
Knelpunten
De thans nog gebruikte verdrinkingsval wordt gezien als een dieronvriendelijke vangstmethode.
De werkdruk bij de bestrijding van de muskusratten en beverratten verschilt per seizoen.
De werkdruk neemt ook jaarlijks toe door beleidsmatige ontwikkelingen die leiden tot
andere (meer natuurgerichte) inrichting van gebieden en veranderend beleid ten aanzien van aanleg en onderhoud van watergangen en waterpartijen.
5.9.3 Aanpak
De beverrat komt nagenoeg niet meer voor in ons beheergebied en dat willen we zo
houden. Daarom kiezen we er voor om de bestrijding van de beverrat in hoofdzaak uit
te voeren aan onze grenzen. Indien de bestrijding plaatsvindt binnen de prioritaire vismigratieroutes, wordt daarbij visvriendelijk vangmateriaal gebruikt zoals schijnduikers
of wordt de maaswijdte van fuiken aangepast.
5.9.4 Maatregelen
• In de planperiode wordt de efficiëntie en de effectiviteit van de muskusratten
bestrijding nog verder vergroot en bestrijdingsmethoden verder geoptimaliseerd.
• In de planperiode zal de overdracht van de muskus- en beverrattenbestrijding van
de provincies naar het waterschap gerealiseerd worden.

Thema:
Beperken van gevolgen van overstromingen
Onder waterveiligheid valt meer dan alleen het voorkomen van overstromingen. Waterschap Rivierenland werkt ook aan het beperken van de gevolgen van eventuele overstromingen. Binnen het beheergebied van Waterschap Rivierenland liggen regionale
keringen die zorgen voor compartimentering. Dit zijn dijken die grotere gebieden opsplitsen in kleinere gebieden, zodat bij overstromingen minder schade ontstaat. Waterschap
Rivierenland zet zich ervoor in onderzoek te doen, of om lopende onderzoeken uit te
breiden, naar de bijdrage van compartimenteringdijken en eventueel andere infra
structurele werken aan de waterveiligheid van het beheergebied. Bovendien ziet het
waterschap zich verantwoordelijk voor het behoud van de al aanwezige systemen om de
gevolgen van overstromingen en wateroverlast te beperken.
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Gevolgen van overstromingen en wateroverlast kunnen ook op andere wijzen beperkt
worden. Dit kan door waterveiligheid en de risico’s op wateroverlast nadrukkelijk in de
wateradviezen over streek- en structuurplannen naar voren te brengen.

5.10 Uitvoeren van studies naar compartimentering
5.10.1 Doel
De gevolgen van overstromingen worden zoveel mogelijk beperkt.
5.10.2 Analyse
In sommige dijkringen kunnen compartimenterende waterkeringen de gevolgen van
een overstroming aanzienlijk beperken. De landelijke RBSO studie (Rampenbeheer
singsstrategie Overstromingen) geeft aan dat een nader onderzoek in Nederland
gewenst is. Uit dit onderzoek komt een advies met betrekking tot de keringen langs het
Amsterdam-Rijnkanaal. Ook andere waterkeringen kunnen in ons gebied een belangrijke rol hebben in het beperken van de gevolgen van overstromingen. De haalbaarheid
hiervan dient wel betaalbaar en realiseerbaar te zijn.
5.10.3 Aanpak
In ons beheergebied zijn onder andere de keringen langs het Amsterdam-Rijnkanaal en
de grenswaterkeringen al in onderzoek. In de provincie Gelderland zal voor de bestaande regionale keringen die niet door de provincie zijn aangewezen en genormeerd een
vervolgstudie plaatsvinden naar nut en noodzaak als compartimenteringskering.
5.10.4 Maatregelen
Uitvoeren van studies naar compartimenteringsdijken. (2011)
5.10.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot deze subparagraaf is het volgende instrument van belang:
• legger.

5.11 Opstellen risico- en locatiekeuze kaarten
5.11.1 Doel
In beeld brengen van risico’s met betrekking tot de waterveiligheid.
5.11.2 Analyse
In Europees verband is een richtlijn vastgesteld waarin de veiligheid benaderd wordt
vanuit de risico’s. De risicokaart geeft inzicht in de veiligheid per regio en de gevaren bij
overstromingen. Dit sluit aan bij de wens, in ons beheergebied de ontwikkelingen van
bestemmingen te koppelen aan gebieden waarvan de risico’s bekend zijn. Het waterschap kan dan beter anticiperen.
5.11.3 Aanpak
Tot 2012 worden risicokaarten opgesteld waarin de gevaren en risicogebieden duidelijk
worden. Dergelijke gebieden en de mate van veiligheid worden vervolgens vastgelegd in
locatiekeuze kaarten. De locatiekeuze kaarten worden vooraf in overleg met derden bij
locatiekeuzen voor ruimtelijke ontwikkelingen ingebracht.
5.11.4 Maatregelen
Vertaling en uitwerking van de risicokaarten (aansluiten bij de Richtlijn Overstromings
risico’s) naar locatiekeuze kaarten als handvat in de ruimtelijke ordening. Deze locatiekeuzekaarten geven de risico’s van overstromingen van de primaire waterkeringen weer.
(2012)
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6 Watersystemen
en waterketen

Het waterschap is verantwoordelijk voor voldoende en schoon water in het gehele
watersysteem binnen ons beheergebied. Het watersysteem bestaat uit alle grote en
kleine watergangen, stuwen, gemalen en andere kunstwerken. In dit hoofdstuk
beschrijven we hoe we met inrichting, beheer en onderhoud invulling geven aan deze
verantwoordelijkheid. Het waterschap pakt het uitvoeren van zijn taken integraal op.
Dat wil zeggen dat de inrichting, beheer en onderhoud zodanig wordt uitgevoerd dat
het zowel de waterkwantiteit als de waterkwaliteit ten goede komt, waardevolle gebieden worden beschermd en aansluiting wordt gevonden met belangen en opgaven van
medeoverheden. Voor de komende planperiode zijn hiervoor doelen geformuleerd.
De doelen zijn onderverdeeld in doelen voor het watersysteem in het landelijk gebied,
het stedelijk gebied en de waardevolle gebieden en doelen voor de afvalwaterketen.
Aanvullende beleidskaders
Voor de verbetering van de waterkwaliteit zijn twee aanvullende beleidskaders
beschikbaar:
1. Een algemeen beleidskader dat van toepassing is op alle wateren en dat uit twee
sporen bestaat:
a. het brongericht spoor en
b. het waterkwaliteitsspoor (ook wel emissie-immissietoets genoemd).
De normen die van toepassing zijn worden genoemd in (§ 6.4 en § 6.5)
2. Een aanvullend beleidskader dat zich specifiek richt op de waterlichamen met oog
op uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De normen voor dit aanvullende
kader zijn te vinden in § 6.6.
Voor een nadere beschrijving van deze beleidskaders en de bijbehorende getalswaarden
wordt verwezen naar het Nationale Waterplan en de ‘Leidraad kaderrichtlijn Water voor
vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wvo, inclusief de wijzigingen
die voortvloeien uit de aanpassing van deze Leidraad’, die eind 2009 is voorzien.
Landelijk gebied
In het landelijk gebied (§ 6.1 - § 6.7) is het zorgen voor voldoende en schoon water voor
de landbouw één van de belangrijkste taken. Ook is het belangrijk dat dit water een
geschikt leefgebied is voor planten en dieren.
Stedelijk gebied
In het stedelijk gebied (§ 6.8 – § 6.11) gaat het ook om droge voeten en schoon water.
De invloed van stedelijke gebruiksfuncties op het water is groot. De wijze waarop de
gemeente de openbare ruimte inricht en beheert, is ook van directe invloed op de
waterkwantiteit en -kwaliteit van het stedelijke water. Deze verwevenheid van het
beheer van de openbare ruimte en het waterbeheer leidt tot een gezamenlijke opgave
voor de gemeenten en het waterschap.
Waardevol en beschermde gebieden
Binnen ons beheergebied liggen verschillende gebieden die een aparte status hebben.
Deze status is toegekend door hogere overheden en is gericht op de specifieke functie of
gebruik van deze wateren of gebieden (bijv. natuur, drinkwater, zwemwater en scheepvaart). Deze verschillende gebieden en wateren met een waterhuishoudkundige functie
vragen om maatwerk. Dit wordt verder uitgewerkt in § 6.12 tot en met § 6.14.
Afvalwaterketen
De afvalwaterketen is het geheel van diensten dat te maken heeft met het inzamelen
van afvalwater en het transporteren en zuiveren van stedelijk afvalwater. De afvalwaterketen heeft nauwe interacties met het watersysteem. Een groot deel van het
overtollige hemelwater –en soms ook grondwater- wordt samen met het afvalwater
afgevoerd via de riolering. Vanuit de afvalwaterketen komen overstorten van ongezuiverd water naar het watersysteem voor. Het afvalwater wordt na zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) op het oppervlaktewater geloosd. Het waterschap
beheerst vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het watersysteem de emissies uit de
afvalwaterketen. Het waterschap doet dit vanuit zijn rol als bevoegd gezag. Het beleid
dat daarmee samenhangt wordt beschreven in § 6.15 tot en met § 6.19.

50 | Waterbeheerplan 2010 - 2015 | Waterschap Rivierenland | Watersystemen en waterketen

Thema:
Voldoende en schoon water in het landelijk gebied
In de volgende paragrafen staat wat we doen om te zorgen voor voldoende en schoon
water in het landelijk gebied. Hierin is de volgende onderverdeling gemaakt:
• zorgen voor voldoende water (§ 6.1);
• beperken schade door wateroverlast (§ 6.2);
• beperken schade door watertekort (§ 6.3);
• zorgen voor een goede chemische waterkwaliteit van alle oppervlaktewateren
(§ 6.4);
• zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit van alle oppervlaktewateren
(§ 6.5);
• zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit in waterlichamen (KRW) (§ 6.6);
• zorgen voor een duurzaam gebruik van grondwater (§ 6.7).

6.1 Zorgen voor voldoende water
6.1.1 Doel
In het watersysteem in het landelijk gebied is voldoende water beschikbaar om de
verschillende landgebruikvormen zo goed mogelijk te faciliteren.
6.1.2 Analyse
We spreken van voldoende water als de waterpeilen overal op het niveau zijn zoals vastgelegd in (streef)peilbesluiten. Het gewenste niveau is afhankelijk van het landgebruik.
De landbouw stelt bijvoorbeeld andere eisen aan de (grond)waterstand dan natuur of
stedelijk gebied. Het waterschap creëert zodanige omstandigheden dat in principe aan
deze wensen kan worden voldaan.
De inrichting en beheer van het systeem worden afgestemd op de voor het landgebruik
gewenste watercondities. Dit houdt in dat we ons richten op een optimale grond- en
oppervlaktewaterstand en voldoende aan- en afvoer van water. Hiervoor is de inrichting van het systeem van belang, dat wil zeggen voldoende diep en ruim gedimen
sioneerd. Hoe wij de verschillende vormen van landgebruik zo goed mogelijk kunnen
faciliteren wordt geregeld in (streef)peilbesluiten en in onze beheer- en onderhouds
programma’s.
Ons landelijk gebied bestaat voor het grootste deel uit landbouwgronden. Daarom is de
inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundige systeem primair gericht op
landbouw.
In gebieden waaraan meerdere (waterhuishoudkundige) functies zijn toegekend, worden
de eisen die gesteld worden aan het waterhuishoudkundige systeem gecombineerd met
de eisen voor de betreffende dubbelfunctie. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer
landbouw verweven is met natuur.
In deze paragraaf gaan we in op het waterbeheer in de normale situatie. ‘Normaal’ wil
hier zeggen dat het weerbeeld past bij het gebruikelijke voor het heersende seizoen.
In § 6.2, 6.3 en 6.9 gaan we in op de meer extreme weersituaties waarbij ernstige wateroverlast of watertekort op kan treden.
Overigens zullen we in het dagelijkse beheer van het watersysteem steeds voorbereid
moeten zijn op extreme neerslag of langdurige droogte. Dat vraagt om een anticiperend
beheer.
Huidige situatie
Het dagelijkse waterbeheer is gericht op een zo goed mogelijke zorg voor aan– en
afvoer van water en het handhaven van de vastgestelde peilen. Het watersysteem is in
het algemeen krap gedimensioneerd. Om toch voldoende water aan- en af te kunnen
voeren is frequent maaien van waterplanten noodzakelijk. Ook baggeren we jaarlijks
delen van het gebied. Om het peil te reguleren worden de stuwen en gemalen bediend.
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Voor bijna het hele beheergebied zijn actuele (streef)- peilbesluiten opgesteld. Alleen in
de Vijfheerenlanden en de Betuwe worden nog nieuwe peilbesluiten vastgesteld.
Ten behoeve van de Betuweroute zijn er in het watersysteem voorzieningen getroffen
om aan de eventuele vraag naar voldoende bluswater te kunnen voldoen. Met de
beheerder van de Betuweroute zijn afspraken gemaakt over het intensievere onderhoud
van de watergangen die het (blus)water moeten aanvoeren.
Knelpunten
Niet overal in het beheergebied kunnen we de voor het landgebruik gewenste watercondities bereiken. Door de zandige bodemopbouw en de hoogteligging van onder
andere de oeverwallen is het niet altijd mogelijk om daar voldoende water te krijgen of
vast te houden. Het brengen van water naar deze hoger gelegen gebieden of gebieden
met veel wegzijging is kostbaar en weinig duurzaam.
Specifieke gebruikers stellen soms eisen aan het waterpeil, die niet gerealiseerd kunnen
worden binnen de marges van de geldende peilen. Door het toepassen van onderbemaling of het instellen van een afwijkend peil in geïsoleerde gebiedjes wordt hieraan totnogtoe tegemoet gekomen. Dit staat op gespannen voet met de wens om te komen tot
een meer robuust en veerkrachtig watersysteem.
Regenbuien zijn steeds heviger en er komen langere periodes van droogte voor.
Het dagelijkse peilbeheer zal hierop moeten worden aangepast. In de toekomst zal het
noodzakelijk zijn om het peilbeheer meer te sturen op de weersverwachtingen in combinatie met de toestand van het watersysteem.
In delen van het veenweidegebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is het
gevoerde peilbeheer (mede) van invloed op het inklinken van het veenpakket. Door deze
inklinking is er sprake van bodemdaling. Dit kan op de langere termijn gevolgen hebben
voor de huidige gebruiksfuncties in het gebied. De melkveehouderij is in dit gebied een
economische factor van belang. Om de melkveehouderij op langere termijn perspectief
te blijven bieden, is het nodig het proces van bodemdaling structureel te vertragen.
De waterdiepte is van invloed op aan- en afvoer van water. Om de watergangen op
diepte te houden is het van belang om periodiek te baggeren. Voor de A-watergangen
is dit de verantwoordelijkheid van het waterschap en in de B-watergangen zijn de aangelanden verantwoordelijk. Dit is geregeld in de Keur (zie hoofdstuk 8). In het verleden
zijn de A-watergangen onvoldoende onderhouden. Het meerjarenprogramma voorziet
erin dat de ontstane baggerachterstanden worden ingelopen. Ook in B-watergangen is
er sprake van achterstallig onderhoud. Ook deze achterstand zal op termijn moeten
worden weggewerkt.
Op sommige plaatsen in het beheergebied kunnen planten- en diersoorten voorkomen
die niet oorspronkelijk in het gebied thuishoren, de zogenaamde exoten. Doordat exoten
zich explosief uitbreiden, vormen ze een bedreiging voor het watersysteem. Naast exoten zijn er ook plantensoorten die overlast kunnen veroorzaken omdat ze snel de overhand nemen en moeilijk te bestrijden zijn (bijvoorbeeld planten op de oever). Al deze
plant- en diersoorten schaart het waterschap onder de noemer ‘plaagsoorten’. In 2009 is
een beleidslijn ‘Exoten en plaagsoorten in rivierenland’ opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe het waterschap de plaagsoorten wil aanpakken en zo de impact van plaag
soorten beheersbaar houdt.
6.1.3 Aanpak
De basis voor het peilbeheer wordt gelegd in de peilbesluiten. Nieuwe peilen worden
met behulp van de Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) methodiek
(zie ook tekstkader 6-1) bepaald. Door toepassing van de GGOR-methodiek kan in een
open proces met alle belanghebbenden een goede afweging worden gemaakt van de
eisen die de verschillende ruimtelijke en waterhuishoudkundige functies (bijvoorbeeld
landbouw en natuur) stellen aan het watersysteem. Waterschap Rivierenland gebruikt
de GGOR als toetsingkader voor op te stellen nieuwe/ geactualiseerde peilbesluiten.
De peilbesluiten zijn en blijven het centrale instrument waarin het waterschap het
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peilbeheer vastlegt. Voor zes gebieden zijn tot nu toe GGOR’s opgesteld. Namelijk voor:
• Bommelerwaard;
• Quarles van Ufford;
• Lek en Linge;
• Vennengebied;
• Alblasserwaard;
• Alm en Biesbosch.
De kaarten hiervan zijn opgenomen in het bijlagenrapport, kaart 7a t/m f. Voor de
gebieden waar nog geen GGOR is vastgesteld, geldt de actuele grondwaterstand als
referentie. Deze is weergegeven op de grondwatertrappenkaart in kaart 7g.
In bijlage 3 zijn de uitgangspunten opgenomen die het waterschap hanteert bij het
opstellen van een GGOR peilbesluit.

Het GGOR is een middel om te komen tot
een afweging en vertaling van de ruim‑
telijke en waterhuishoudkundige functies
naar het ‘Gewenste Grond- en Oppervlak‑
tewater Regime’. Het woord ‘regime’ bete‑
kent dat het daarbij gaat om twee niveaus/
peilen (in plaats van één vaste) waar tussen
de grond- en oppervlaktewateren zich
mogen bevinden. Het woord ‘gewenste ’
betekent dat het gaat om een afweging
van de haalbaarheid en betaalbaarheid van
maatregelen, op basis waarvan een keuze
wordt gemaakt.
•

•

Het GGOR komt tot stand op basis van
een interactief gebiedsproces met alle
(lokale) belanghebbenden.
De eerste stappen in de GGOR-analyse
bestaan uit:
– bepalen van de functies , natuur‑
doeltypen en landbouwgewassen;
– beschrijven van de actuele hydro‑
logische situatie (AGOR), met de
bijbehorende doelrealisaties voor
de functies/ natuurdoeltypen/
landbouwgewassen;

–

•

•

beschrijven van de optimale hydro‑
logische situatie (OGOR), met de
bijbehorende doelrealisaties voor
de functies/ natuurdoeltypen/
landbouwgewassen.
– een confrontatie van het AGOR
met het OGOR, en een weergave
van eventuele knelpunten.
De volgende stappen in de GGORanalyse kunnen enigszins door elkaar
heen lopen (via een iteratief proces):
– bedenken van beheers- of uitvoe‑
ringsmaatregelen om de knelpun‑
ten op te lossen;
– maken van een afweging: wat is
haalbaar en betaalbaar en welke
doelrealisatie levert dat op;
– eventueel aanpassen van ‘onrealis‑
tische’ natuurdoeltypen;
– kiezen van een te realiseren
gewenste waterregime (GGOR), met
de bijbehorende doelrealisatie
De laatste stappen betreffen:
– vastleggen van het GGOR, als toet‑
singskader voor het waterbeheer
– uitvoeren van maatregelen.

De belangrijkste randvoorwaarde voor beheer en onderhoud is dat de aan- en afvoer
van water te allen tijden verzekerd moet zijn. De Flora en Faunawet (zie H 3) stelt eisen
aan de wijze waarop beheer en onderhoud wordt uitgevoerd. Deze wet regelt dat bij het
beheer en onderhoud zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de aanwezige flora
en fauna. Het waterschap voert zijn beheer en onderhoud uit volgens werkprotocollen.
Deze protocollen zijn een regionale uitwerking van de landelijke gedragscode. In de protocollen is beschreven hoe bij het uitvoeren van beheer en onderhoud schade aan flora
en fauna zoveel mogelijk wordt voorkomen en de aan- en afvoer van water is gegarandeerd. Deze werkwijze heeft een positieve invloed op de ecologische kwaliteit van de
sloten. Vanaf 2009 is de Flora- en Faunawet en het ‘Gedifferentieerd maaien’ geïntegreerd in de onderhoudswerkwijze.
Het waterschap kiest ervoor om zoveel mogelijk de grondgebruikers te faciliteren, maar
niet tegen elke prijs. Dit geldt vooral voor de gebieden waar het niet altijd mogelijk om
daar voldoende water te krijgen of vast te houden. Ook onze inspanningen ten behoeve
van de nachtvorstbestrijding zijn eindig. In afgelopen jaren is de inlaatcapaciteit van de
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Over-Betuwe vergroot. Hiermee is de gewenste/ haalbare toestand ten aanzien van
wateraanvoer ten behoeve van de nachtvorstbestrijding bereikt. Verdere investeringen
ten behoeve van de vergroting van de inlaatcapaciteit zijn niet aan de orde. Dit houdt in
dat de aanvoer voor de nachtvorstbestrijding in de fruitteelt binnen het huidige
systeem niet in alle gevallen voldoende zal zijn. Uiteraard zullen de extra personele en
organisatorische inspanningen die gebruikelijk zijn in de nachtvorstperiode worden
gecontinueerd en waar mogelijk verbeterd.
6.1.4 Maatregelen
In deze paragraaf zijn de maatregelen beschreven die bijdragen aan het realiseren van
het doel. Voor een groot deel komen de maatregelen voort uit de NBW en KRW gebiedsprocessen. De planning en organisatie van de uitvoering worden concreet uitgewerkt in
de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.
Opstellen peilbesluiten
Waterschap Rivierenland maakt en houdt de peilbesluiten actueel. In het begin van de
planperiode worden nog zes peilbesluiten vastgesteld. Aan het eind van de planperiode
wordt de twee oudste peilbesluiten geactualiseerd.
Het waterschap onderzoekt vóór 2010 hoe we zoveel mogelijk voorkomen dat er nog
meer onderbemalingen en geïsoleerde gebiedjes ontstaan. Ook willen we bezien of het
mogelijk is het aantal bestaande onderbemalingen en geïsoleerde gebiedjes terug te
dringen.
Onderhoudsbaggeren
In de planperiode gaat het waterschap door met de uitvoering van het meerjarenbaggerprogramma (MJBP). Belangrijke uitgangspunten voor het MJBP zijn: het inlopen van
de achterstand in baggeractiviteiten, het wegwerken van ‘niet-verspreidbare baggerspecie’ en het op orde houden van die gebieden die dat nu al zijn. Gekozen is voor een
baggercyclus van 15 jaar voor het gehele beheergebied, met uitzondering van het deelgebied Alm en Biesbosch. In de het deelgebied Alm en Biesbosch geldt een baggercyclus
van 12 jaar. Het MJBP richt zich op het reguliere baggerwerk in het landelijk en in stedelijk gebied . Bijzondere baggerwerken, zoals het baggeren in stedelijk gebied in het
kader van overnametrajecten stedelijk water door de gemeenten, nautisch baggeren
en kwaliteitsbaggeren, vallen buiten het MJBP.
Jaarlijks wordt tot 250.000 m3 specie verwijderd in het kader van het MJBP inclusief het
baggeren van lokale knelpunten. Verreweg het grootste deel van de bagger is schoon en
kan op de kant worden gedeponeerd. Een beperkt deel van de bagger wordt afgevoerd
naar de Grondbank GMG. In de planperiode (2009-2010) wordt de Korne nautisch
gebaggerd. Hierbij zal ca. 20.000 m3 bagger worden verwijderd. Voor kwaliteitsbaggeren (zie ook § 6.5.4) wordt voorzien dat in de planperiode 5 km van de waterlichamen
worden verdiept. In het bijlagenrapport zijn op kaart 15 de verschillende baggergebieden en de jaren waarin deze aan de beurt zijn, opgenomen.
In de Regeling Bodemkwaliteit is opgenomen dat we geen onderzoek hoeven te doen
naar de kwaliteit van de baggerspecie uit onverdachte watergangen. Deze baggerspecie
mogen we volgens de Regeling Bodemkwaliteit verspreiden over aangrenzende per
celen. Deze regeling bepaalt verder dat de onverdachte en verdachte watergangen
opgenomen moeten worden in het waterbeheerplan. Op kaart 16 a t/m g staan de
onverdachte en verdachte watergangen in ons gebied.
Beheer kunstwerken en gemalen
Om het peilbeheer blijvend goed te kunnen uitvoeren worden stuwen en gemalen gerenoveerd en geautomatiseerd. In 2006 is een programma ‘Renovatie van stuwen en
gemalen’ vastgesteld. In de periode 2009 tot 2015 worden 210 stuwen en 37 gemalen
gerenoveerd en/of geautomatiseerd.
Schouw en diepteschouw
Met de schouw controleert het waterschap jaarlijks of het onderhoud (het schonen) van
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de B-watergangen is uitgevoerd. In 2009 is in het gehele beheergebied de diepteschouw
ingevoerd. De diepteschouw is gekoppeld aan de cyclus van het Meerjarenbaggerprogramma. Jaarlijks wordt de diepteschouw uitgevoerd in die gebieden waar in het
voorafgaande jaar de A-watergangen zijn gebaggerd.
Anticiperend peilbeheer
Het waterschap doet vóór 2010 onderzoek naar anticiperend peilbeheer. Anticiperend
peilbeheer wil zeggen dat de peilen, binnen de marges die daarvoor zijn, meer op
weersverwachtingen worden gestuurd. Hierbij spelen naast de weersverwachting, ook
de historie (nalevering van verzadigde bodems), en rivierstanden en belangrijke rol.
We zullen afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek in de planperiode het anticiperend peilbeheer -daar waar dit mogelijk is- invoeren.
In § 6.6.4 wordt een onderzoek genoemd naar de mogelijkheden van ecologisch peilbeheer. Ook hier is er sprake van flexibilisering van het peilbeheer, maar dan om ecologische redenen. Deze onderzoeken worden vervlochten tot één onderzoek naar de kansen
en (on)mogelijkheden van anticiperend/ ecologisch peilbeheer.
Bodemdaling
Het waterschap zal in de toekomst de bodemdaling in het veenweidegebied blijven volgen. De in 2008 uitgevoerde hoogtemetingen zullen 10 jaarlijks worden herhaald. Zo zal
een betrouwbaarder beeld ontstaan over de omvang van de problematiek.
In het peilbesluit dat nu wordt opgesteld voor de Alblasserwaard zullen we de huidige
gebruiksfuncties zoveel mogelijk faciliteren. Door toepassing van de GGOR methodiek
kan in een open proces met alle belanghebbenden een goede afweging worden gemaakt
van de eisen die de verschillende ruimtelijke en waterhuishoudkundige functies (bijvoorbeeld landbouw en natuur) stellen aan het watersysteem. Per situatie wordt bekeken of
de peilen worden aangepast naar aanleiding van de opgetreden bodemdaling.
In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden passen we de bagger uit de streek zoveel
mogelijk weer toe in de streek. Dit mede om bodemdaling tegen te gaan.
Daar waar zich kansen voordoen, willen wij -samen met de streek- bezien of maatregelen die de bodemdaling beperken effectief en efficiënt kunnen worden ingezet. Hierbij
is ondermeer te denken aan onderwaterdrainage. Uitgangspunt daarbij is dat het huidige grondgebruik zo min mogelijk wordt beperkt. Hiermee willen we de melkveehouderij
een ‘verre-toekomst-perspectief’ bieden.
Communicatie over grenzen aan watercondities
Het waterschap zal in de planperiode duidelijk aangeven waar in het beheergebied aan
de gewenste watercondities voor verschillende vormen van landgebruik kan worden
voldaan. Ook is hieruit af te leiden waar het waterschap geen inspanningen pleegt om
de condities te verbeteren. De watercondities zullen dus niet voor iedereen overal
optimaal zijn.
6.1.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking die bijdragen aan
het bereiken van het doel. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot ‘voldoende water in normale situaties’ zijn de volgende instrumenten van belang:
• legger;
• keur;
• vergunningverlening;
• (diepte)schouw;
• communicatie.
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6.2 Beperken schade door wateroverlast
6.2.1 Doel
Het watersysteem in het landelijk gebied voldoet in 2015 aan de basisnormen voor
wateroverlast. Bij extreme weersomstandigheden wordt de schade door wateroverlast
zoveel mogelijk beperkt.
6.2.2 Analyse
Het klimaat verandert. In de toekomst zal naar verwachting steeds meer regen vallen,
vooral in de winter. Daarbij worden de buien in de zomer heviger. Het stelsel van het
sloten, weteringen en vijvers in ons beheergebied is daar onvoldoende op ingericht.
In 2005-2006 is voor het gehele gebied van het waterschap bepaald hoeveel extra
ruimte er nodig is voor de berging van het teveel aan regenwater. Dit is gebeurd door
het watersysteem te toetsen aan de landelijke basisnormen. In de planperiode gaat het
waterschap de benodigde extra berging aanleggen. De kans op schade door water
overlast wordt hierdoor beperkt tot een aanvaardbaar niveau.
In de normenstudies is de wateropgave voor het landelijk gebied berekend. De water
opgave van het stedelijk gebied wordt/ is berekend in de diverse stedelijke waterplannen. Dit hoofdstuk gaat in op de wateropgave voor het landelijk gebied.
Normen
In de onderstaande tabel zijn de normen weergegeven. Deze normen zijn uitgedrukt in
maximaal toegestane inundatiefrequentie (bijvoorbeeld grasland mag 1x per 10 jaar
onderlopen vanuit het oppervlaktewater), uitgaande van een normbui (huidige regenval
+ 10%). Omdat bij hoogwaardiger grondgebruik de schade door wateroverlast groter zal
zijn, zijn de inundatiefrequenties in die gevallen hoger (bijvoorbeeld bebouwd gebied
1x per 100 jaar). De normen zijn vastgelegd in de provinciale Waterverordening.
De hoogte van het maaiveld varieert binnen één peilgebied en sommige delen zullen
dus van oudsher eerder overstromen dan andere. Daarom geldt bij de basisnormen
voor grasland, akkerbouw en hoogwaardige land- en tuinbouw en glastuinbouw een
zogenaamd maaiveldcriterium. Dit maaiveldcriterium houdt in dat 1-5 % van het land
onder water mag lopen, voordat er sprake kan zijn van overschrijding van de norm.
Waterschap Rivierenland heeft het maaiveldcriterium toegepast op het niveau van
peilgebieden.
Tabel 6‑1

Normen wateroverlast

Type landgebruik

Norm 
inundatiefrequentie

Maaiveldcriterium 

Grasland

1 x per 10 jaar

5 procent

Akkerbouw

1 x per 25 jaar

1 procent

Hoogwaardige land- en tuinbouw

1 x per 50 jaar

1 procent

Glastuinbouw

1 x per 50 jaar

1 procent

Bebouwd gebied

1 x per 100 jaar

0 procent

In gebieden waar het beschermingsniveau tegen wateroverlast in de huidige situatie
hoger of de inundatiefrequentie lager is dan de normen wordt dit hogere beschermingsniveau gehandhaafd (standstill-principe).
Voor natuur is geen landelijke norm opgesteld omdat de verschillende natuurtypen
anders reageren op inundatie. Soms ontbreekt het aan kennis over de schade die
verschillende typen natuur kunnen oplopen door inundatie. Sommige natuurtypen
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gedijen goed bij inundatie, andere lopen juist schade op. Het waterschap zal in natuurgebieden, die niet erg gevoelig zijn voor inundatie, in principe uitgaan van een norm die
gelijk is aan grasland (1 x per 10 jaar). Voor kwetsbare natuurgebieden wordt in de planperiode op basis van het provinciaal- en waterschapsbeleid de maximaal toelaatbare
inundatiefrequentie bepaald. De uitkomsten hiervan nemen we mee in de toekomstige
normenstudies.
Huidige situatie
Het watersysteem in het rivierengebied is volgens de huidige normen goed op orde.
Als we kijken naar de gaande klimaatwijzigingen is het watersysteem echter overwegend krap gedimensioneerd. Dit betekent dat de watergangen weinig ruimte bieden om
de extra neerslag op te vangen. Dit leidt bij de verwachte extreme neerslag tot snelle en
forse peilstijgingen en problemen voor de afvoer van water. Ook sommige kunstwerken
in het systeem belemmeren een adequate afvoer van het water.
Het watersysteem in landelijk gebied is getoetst aan de basisnormen in 2005/2006
(de zogenaamde ‘normenstudies wateroverlast’). Uit deze toetsing volgt de onder
staande kwantitatieve ‘wateropgave’. De wateropgave is de ruimte (het aantal m³) die
we nog extra in het watersysteem nodig hebben om aan de norm te kunnen voldoen.
Tabel 6‑2

Berekende kwantitatieve wateropgave

Stroomgebied

Wateropgave (m 3) op basis van 
normenstudies (2006)

Alm en Biesbosch

700.000 m3

Land van Maas en Waal

289.000 m3

Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

130.000 m3

Beneden Linge

1.017.000 m3

Bommelerwaard

278.000 m3

Betuwe

1.400.000 m3

Groesbeek-Ooijpolder

0 m3

Van de bovenstaande wateropgave is eind 2009 circa 25% gerealiseerd door de aanleg
van waterbergingsoevers en het uitvoeren van hydraulische maatregelen (aanpassen
stuwen, gemalen en duikers). In Groesbeek-Ooijpolder is er geen wateropgave. In de
Alblasserwaard ligt er een beperkte opgave die via het meeliften met eigen projecten of
projecten van anderen (gemeenten, provincie en terreinbeheerders) kan worden opgelost. Dit veelal in combinatie met KRW- maatregelen voor oppervlaktewaterlichamen.
Knelpunten
Het watersysteem voldoet nog niet aan de gestelde normen. Er resteert nog een kwantitatieve wateropgave (75% van totale opgave uit de normenstudies). De watergangen
kunnen nog onvoldoende water bergen en stuwen en duikers kunnen onvoldoende
grote hoeveelheden water verwerken (hydraulische knelpunten). In een beperkt aantal
gevallen is er lokaal sprake van wateroverlast als gevolg van een teveel aan bagger in de
watergangen, waardoor het water niet snel genoeg kan worden afgevoerd.
Recent zijn er nieuwe inzichten in klimaatverandering ontstaan. De in 2006 gehanteerde
klimaatscenario’s zijn hierdoor aangepast. De wateropgave is mogelijk groter dan we in
2006 hebben berekend.
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6.2.3 Aanpak
Voldoende ruimte maken
Om de toename van de hoeveelheid neerslag te kunnen verwerken moeten we iets
doen. Hiervoor is het volgende principe bedacht: eerst vasthouden, dan bergen en dan
pas afvoeren van water. Al het water dat meer gaat vallen, kan en wil het waterschap
niet zomaar wegpompen naar de grote rivieren. Dat kan er namelijk toe leiden dat
problemen worden afgewenteld. Dat betekent dat de extra neerslag die binnen het
rivierengebied valt, in eerste instantie moet worden ‘vastgehouden’ in plassen, sloten
en weteringen. Als dit niet meer mogelijk is, wordt het teveel ergens anders ‘geborgen’.
Pas als dat onvoldoende is om wateroverlast te voorkomen wordt het teveel aan water
afgevoerd. Deze trits vraagt in essentie om meer ruimte voor water.
Het waterschap zoekt de ruimte voor water in eerste instantie in het eigen watersysteem. Dit houdt in dat we vooral kiezen voor het verbreden van bepaalde bestaande
watergangen. Deze verbrede watergangen worden eenzijdig van een natuurvriendelijke
oever voorzien. En de verbrede watergangen zullen in de toekomst meer ecologisch verantwoord worden onderhouden. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de kwantitatieve
wateropgave wordt gerealiseerd en de ecologische waterkwaliteit zal verbeteren. De
keuze om ruimte voor water in het eigen watersysteem te zoeken, maakt dat de NBWen KRW-maatregelen in dit plan een zeer grote overlap hebben. Bij de keuze van de
te verbreden watergangen heeft het waterschap zich ook laten leiden door projecten
die anderen in de planperiode ontwikkelen. Zo kunnen sommige waterbergingsmaatregelen meeliften met die projecten.
Uit de normenstudies is gebleken dat naast de ruimte die we kunnen maken in ons
eigen watersysteem er slechts enkele locaties zijn waar nieuwe waterberging gecreëerd
moet worden. Deze nieuwe maatregelen zijn de aanleg van nieuwe watergangen en een
aantal plaatsen waar we retentie of waterberging op het land nodig achten. Op de
kaart 9 zijn deze gebieden aangegeven. Zeer kleinschalige waterberging op het land is,
daar waar nodig, gesitueerd in overhoekjes (bijvoorbeeld tussen snelwegen in) en op
gronden van medeoverheden.
De gebieden met een gebiedsgerichte norm op de kaart zijn veelal natte natuurgebieden of afgegraven kleipercelen waar niet wordt voldaan aan de norm, maar waar in het
gebiedsproces gezamenlijk over besloten is er geen maatregelen te nemen. Maatregelen
zijn hier duur en de gebieden ondervinden geen schade van de frequentere hoge waterpeilen. Op vier locaties is er voor het realiseren van de benodigde berging nog geen concrete oplossing. Hiervoor is maatwerk nodig (projectgewijze oplossing).
Doorwerking wateropgave naar ruimtelijke ordening
Het maatregelenpakket dat voortgekomen is uit de normenstudies is bij de desbetreffende provincies (Gelderland en Noord-Brabant) en gemeenten ingediend als ‘ruimteclaim’. Provincie Gelderland heeft deze ruimteclaim doorvertaald naar het herziene
Streekplan. Noord-Brabant zal de ruimteclaim doorvertalen naar zijn nieuwe Structuurvisie. In de provincies Utrecht en Zuid-Holland is er geen sprake van een ruimteclaim.
Voldoende ruimte houden
Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren hard aan de slag om de extra benodigde waterberging te realiseren. Voorkomen moet worden dat er nieuwe problemen via
de achterdeur binnenkomen. Nieuwe problemen worden vooral veroorzaakt door ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het dempen van watergangen of toename van
verhard oppervlak. Het is van belang om het bergend vermogen van het systeem kwantitatief op orde te houden. Om te voorkomen dat er nieuwe problemen ontstaan, zal
het waterschap de overheden met ruimtelijke ordeningsbevoegdheden adviseren over
locatiekeuze van kapitaalintensieve ontwikkelingen en de inrichting ervan.
Ontwikkelingen die nadelig zijn voor de waterberging moeten worden gecompenseerd.
Het waterschap voert daarom een watertoets (zie H8) uit op alle relevante ruimtelijke
plannen. Op grond van de Keur (zie H8) kan compensatie worden verlangd, indien de
waterberging door de uitvoering van werken wordt verminderd.

58 | Waterbeheerplan 2010 - 2015 | Waterschap Rivierenland | Watersystemen en waterketen

6.2.4 Maatregelen
Verbreden watergangen/ aanleg natuurvriendelijke oevers
Om de kwantitatieve wateropgave te realiseren is het nodig om watergangen te verbreden (kaart 9). In de planperiode worden 168 km watergang verbreed (126 km in waterlichamen en 42 km in overige wateren). De verbrede watergangen in waterlichamen
worden tevens eenzijdig ingericht met een natuurvriendelijke oever. In de planperiode
wordt daarnaast 32 ha waterberging vlakvormig gerealiseerd. Op 10 locaties is er voor
het realiseren van de benodigde berging nog geen concrete oplossing. Hiervoor is maatwerk nodig (projectgewijze oplossing).
Hydraulische maatregelen
Om water beter te kunnen vasthouden, of juist beter te kunnen afvoeren is het op een
aantal plaatsen nodig om hydraulische maatregelen te treffen (kaart 9). In de planperiode worden de volgende hydraulische maatregelen getroffen:
• 71 duikers vervangen/ vergroten;
• 11 stuwen (ver)plaatsen;
• 8 gemaal aanpassen.
Bij het vervangen van kunstwerken worden de ecologische aspecten (o.a. vismigratie)
meegenomen.
Afspraken over vasthouden water
Met beheerders van natuurgebieden worden afspraken gemaakt over de mogelijkheden
om in situaties met extreem veel regenval water langer vast te houden in natuurgebieden. Hierdoor kunnen de landbouwgebieden ontlast worden.
Extra baggeren bij knelpunten
Indien zich lokaal problemen voordoen met de afvoer van water als gevolg van baggerachterstanden worden deze aangepakt.
Nieuwe normenstudie
Eén van de gevolgen van de nieuwe inzichten over de klimaatverandering is dat de
klimaatscenario’s van de eerste normenstudie zijn aangepast. Daarbij komt dat in de
loop van de jaren ook het grondgebruik op veel plaatsen zal zijn veranderd. Daarom zal
het waterschap in de planperiode nieuwe normenstudies uitvoeren die gebaseerd zijn
op de dan geldende klimaatscenario’s. Deze moeten voor het eind van de planperiode
gereed zijn, zodat tijdig kan worden geanticipeerd op de planperiode 2015-2021.
Wat verwachten we van andere partijen?
Eén van de afspraken in het NBW en NBW-actueel is dat de provincies en gemeenten de
ruimteclaim ten gevolge van de toetsing van het watersysteem aan de normen door de
waterschappen opnemen in de ruimtelijke plannen. Dit maakt de realisatie van de
wateropgave makkelijker. Het maatregelenpakket dat voortgekomen is uit de normenstudies is bij de desbetreffende provincies (Gelderland en Noord-Brabant) en gemeenten ingediend als ‘ruimteclaim’. Provincie Gelderland heeft deze ruimteclaim doorvertaald naar het herziene Streekplan. Noord-Brabant zal de ruimteclaim doorvertalen
naar zijn nieuwe Structuurvisie. In de provincies Utrecht en Zuid-Holland is er geen
sprake van een ruimteclaim. Omdat rivierenland inzet op lijnvormige elementen
(natuurvriendelijke oevers, verbreding watergangen) wordt de ruimteclaim niet vooraf
in bestemmingsplannen opgenomen. De gerealiseerde waterberging wordt achteraf in
een bestemmingsplan vastgelegd.
6.2.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot het voorkomen van wateroverlast zijn de volgende instrumenten
van belang:
• stimuleringsregeling waterbergingsoevers;
• keur;
• watertoets.
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6.3 Beperken schade door watertekort
6.3.1 Doel
De kans op schade door watertekort bij extreme weersomstandigheden wordt zoveel
mogelijk beperkt.
6.3.2 Analyse
Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem natte en
extreem droge perioden. Deze langdurige periodes van droogte en de toenemende verzilting als gevolg van bodemdaling en kwel zetten de toekomstige beschikbaarheid van
zoet water onder druk. Hierdoor kan watertekort ontstaan. Dat kan leiden tot schade
voor landbouw, natuur en scheepvaart.
Tot nu toe hebben we (gebiedsbreed) weinig problemen met droogte/ watertekort en
verzilting. Het waterschap kan tot nog toe in extreem droge periodes voldoende water
inlaten vanuit de grote rivieren. Op diverse plaatsen zijn bijvoorbeeld inlaten vergroot
om dit te kunnen blijven doen. We weten op dit moment nog onvoldoende over de
problematiek van watertekort in relatie met de nieuwe klimaatscenario’s. Onzeker is of
extra maatregelen nodig zijn om in de toekomst watertekort te voorkomen en of er
voldoende water uit de grote rivieren beschikbaar is. Dit onderwerp zal in het kader van
de landelijke discussie over de zoetwaterverdeling aandacht krijgen.
6.3.3 Aanpak
Als het niet mogelijk is om voldoende water van goede kwaliteit in te laten, wordt het
beschikbare water verdeeld. Conform de landelijke ‘Evaluatienota Waterbeheer Aanhoudende Droogte’ heeft het waterschap een bestrijdingsplan Watertekort opgesteld.
Hierin is de landelijke verdringingsreeks opgenomen. Deze reeks bepaalt de verdeling
van het beschikbare zoete water over de ‘gebruikers’.
De volgende prioriteit wordt hierbij gehanteerd:
1. Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade:
a. stabiliteit van waterkeringen;
b. klink en zettingen (veen en hoogveen);
c. natuur (gebonden aan bodemgesteldheid).
2. Nutsvoorzieningen:
a. drinkwatervoorziening;
b. energievoorziening.
3. Kleinschalig hoogwaardig gebruik.
a. tijdelijke beregening kapitaalintensieve gewassen
b. proceswater
4. Overige belangen (economische afweging ook voor natuur).
a. scheepvaart
b. landbouw
c. natuur (zolang geen onomkeerbare schade optreedt)
d. industrie
e. waterrecreatie
f. binnenvisserij
6.3.4 Maatregelen
Om te bepalen welke maatregelen of instrumenten noodzakelijk zijn om bovenstaande
doelstelling te realiseren wordt er in 2009/2010 een studie uitgevoerd. Deze studie leidt
tot een visie op watertekort en de daarvoor benodigde maatregelen.
6.3.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot het voorkomen van watertekort is het instrument van belang:
• watertoets.
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6.4 Z
 orgen voor een goede chemische waterkwaliteit van alle
oppervlaktewateren
6.4.1 Doel
Het oppervlaktewater heeft in 2015 een goede chemische toestand: het gehalte aan
prioritaire stoffen voldoet aan de Europese norm. De chemische waterkwaliteit mag
niet verslechteren t.o.v. de toestand in 2000 (‘stand still’).
6.4.2 Analyse
De Europese Kaderrichtlijn Water geeft aan dat het oppervlaktewater in 2015 een goede
chemische toestand moet hebben. Er is sprake van een goede chemische toestand als de
Europese normen voor 20 prioritaire stoffen, 13 prioritair gevaarlijke stoffen en 8 uit
andere EG-richtlijnen afkomstige stoffen (EU-76/464) niet worden overschreden. Deze
milieugevaarlijke stoffen veroorzaken op Europees schaalniveau ernstige milieuschade.
De eisen die de Kaderrichtlijn stelt aan verontreinigingen met prioritaire stoffen zijn:
• in 2015 moet worden voldaan aan de stofspecifieke normen (milieukwaliteitseisen)
voor oppervlaktewater. Uitstel is mogelijk tot 2027;
• de EU zal emissie beperkende maatregelen voor prioritair gevaarlijke stoffen voorstellen. De lidstaten voeren deze maatregelen door;
• de emissie, lozing en verliezen van prioritair gevaarlijke stoffen moet worden stop
gezet binnen 20 jaar na definitieve vaststelling van de stoffenlijst;
• de lidstaten moeten voorkomen dat de waterkwaliteit met betrekking tot prioritaire
stoffen achteruitgaat t.o.v. de toestand in 2000 (‘stand still’).
De goede chemische toestand geldt voor de grotere wateren in het beheergebied, de
zogenaamde oppervlaktewaterlichamen. Echter het overige water beïnvloedt de kwaliteit van de waterlichamen direct. Daarom is ‘in de geest van de KRW’ het beleid van het
waterschap dat al het oppervlaktewater een goede chemische toestand moet hebben.
Normen
De normen voor prioritaire stoffen zijn door de Europese Unie vastgelegd in de KRWDochterrichtlijn Prioritaire stoffen. Op nationaal niveau zijn de normen opgenomen in
het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (resultaatverplichting voor water
lichamen) Voor het bereiken van de ‘goede chemische toestand’ moet al het opper
vlaktewater voldoen aan normen voor 33 ‘prioritaire’ stoffen en 8 uit andere Europese
richtlijnen afkomstige stoffen. De normen zijn opgenomen in bijlage 4.
Huidige situatie
De afgelopen jaren is op een beperkt aantal locaties in het beheergebied het gehalte
aan prioritaire stoffen in het oppervlaktewater onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat
op de gemeten locaties de gehalten aan prioritaire stoffen, met uitzondering van twee
waterlichamen, voldoet aan de norm.
Knelpunten
Uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks problemen zijn met prioritaire stoffen in het
oppervlaktewater. Echter deze uitspraak is gebaseerd op een beperkt aantal metingen.
Metingen in vergelijkbare waterlichamen in andere beheergebieden laten wel zien dat
er probleemstoffen boven de norm worden aangetroffen. Een completer en gebieds
dekkend beeld van de chemische toestand is nodig.
6.4.3 Aanpak
Het waterschap kan eventuele verontreiniging met prioritaire stoffen niet alleen met
eigen instrumenten aanpakken. Het waterschap is voor de realisatie van de chemische
toestand doelen sterk afhankelijk van het beleid van andere overheden. Het probleem
met prioritaire stoffen dient aan de bron te worden aangepakt. Het beleid van andere
overheden in binnen- en buitenland op het gebied van bestrijdingsmiddelen, verkeer,
luchtverontreiniging en bouwstoffen is bepalend voor het realiseren van een goede
chemische toestand.
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Het waterschap heeft weinig invloed op de emissies van prioritaire stoffen en zal in de
planperiode dan ook geen fysieke maatregelen uitvoeren ter verbetering van de chemische toestand (prioritaire stoffen). Wel zal het waterschap in de planperiode het onderzoek naar de chemische waterkwaliteit voortzetten. Dit doen we enerzijds om zeker te
weten dat in ons beheergebied geen sprake is van een probleem met prioritaire stoffen.
Anderzijds monitoren wij om aan te onderzoeken of de waterkwaliteit met betrekking
tot prioritaire stoffen al dan niet achteruitgaat.
6.4.4 Maatregelen
Waterschap Rivierenland treft in de planperiode geen (fysieke) maatregelen om de
gehalten aan prioritaire stoffen terug te dringen. Wel zal het waterschap het rijk aanspreken om bronmaatregelen te treffen indien normoverschrijdingen prioritaire stoffen
worden geconstateerd. Ook gaat het waterschap in de planperiode door met het monitoren van de chemische toestand. Dit om een beter onderbouwd overzicht te krijgen
van normoverschrijdingen van prioritaire stoffen.
6.4.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Monitoring wordt in hoofdstuk 9 uitgewerkt. Met betrekking tot de prioritaire stoffen
zijn de volgende instrumenten van belang:
• vergunningverlening;
• handhaving;
• monitoring.

6.5 Z
 orgen voor een goede ecologische waterkwaliteit
van alle oppervlaktewateren
6.5.1 Doel
Voor alle oppervlaktewateren streven we naar het bereiken van een biologisch gezond
watersysteem in 2027. De hierbij horende normen zijn Stowa-klasse 3 en een set
fysisch-chemische normen.
6.5.2 Analyse
In alle oppervlaktewateren streeft het waterschap naar een goede ecologische basiskwaliteit. Hiermee zorgen we er voor dat het water geschikt is voor menselijke gebruiksfuncties. Ook zorgen we voor een gezonde basis voor het aquatisch leven. Het water
systeem vormt een samenhangend geheel waarbij afwenteling van stoffen en
achteruitgang van de waterkwaliteit in specifieke KRW waterlichamen moet worden
voorkomen.
Normen
We hanteren als biologische doelstelling voor alle oppervlaktewateren Stowa klasse 3
(middelste ecologisch niveau). Daarnaast zijn de milieukwaliteitseisen die genoemd zijn
in het BKMW 2009 van toepassing op alle oppervlaktewateren. De normen voor de overige stoffen zijn opgenomen in de herzien ‘Leidraad vergunningverlening Wvo’. Voor de
algemeen fysisch-chemische parameters worden voorlopig de MTR normen aangehouden in ons beheergebied.
In de planperiode zullen we onderzoeken of we voor het overig water doelen kunnen
bepalen conform de KRW-systematiek (maatlatten). Deze nog te ontwikkelen doelen
zullen dan in een volgende planperiode gaan gelden.
In onderstaande Tabel 6‑3 worden de normen gepresenteerd waar aan de kwaliteit van
al het oppervlaktewater moet voldoen. De normen voor prioritaire stoffen in water zijn
beschreven in bijlage 4.
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Tabel 6‑3

Ecologische basisnormen voor oppervlaktewater (de getalswaarden zijn opgenomen in bijlage 4)

Parameter(groep)

Normen alle oppervlaktewateren

Biologie

Biologisch gezond, Stowa klasse 3
In de planperiode wordt verkend of ecologische doelen con‑
form KRW-maatlatten worden uitgewerkt voor niet KRWwaterlichamen

Algemeen fysisch-chemische parameters
(o.a. P, N, doorzicht etc.)

MTR
In de planperiode worden de mogelijkheden verkend voor
afleiding van stikstof en fosfaatnormen uit de te ontwikke‑
len maatlatten voor overig water.

Overige verontreinigende stoffen

• BKMW 2009
–	Normen voor (internationale) stroomgebiedrelevante stoffen
– Normen nationaal relevante stoffen
• Normen voor overige stoffen

De normen uit tabel 6-3 hebben voor niet KRW-waterlichamen de status van een
inspanningsverplichting.
Huidige situatie
De ecologische kwaliteit van het overig water laat te wensen over. Vooral de MTR-
normen voor fosfaat (40% overschrijding), stikstof (40% overschrijding), koper (80%
overschrijding) en zink (20% overschrijding) worden relatief vaak overschreden. Ook het
planten- en dierenleven zijn nog vaak onvoldoende. Gemiddeld voldoet slechts 20% van
de overige wateren aan de norm (Stowa klasse 3: middelste ecologische niveau). Vooral
de karakteristiek ‘beheer’ is de beperkende factor.
Knelpunten
In de kleinere wateren (de B-watergangen) is naar verhouding de invloed van uit- en
afspoeling van landbouwgronden groter en de invloed van inlaatwater kleiner. Ook is de
invloed van natuurlijke (bodem)processen op de waterkwaliteit van kleine wateren groter.
In grote delen van het beheergebied is de baggerachterstand in deze kleinere wateren
groter dan in de grotere overige wateren. (de A-watergangen). De grotere overige
wateren maken onderdeel uit van het meerjarenbaggerprogramma, de kleinere moeten
worden onderhouden door de eigenaren van de aanliggende gronden. Behalve in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is in de afgelopen jaren nauwelijks toezicht
geweest (diepteschouw) op deze onderhoudsplicht.
6.5.3 Aanpak
Veel van de maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit
van waterlichamen zijn ook effectief in de overige wateren. Voor de overige wateren
geldt in het bijzonder dat we de baggerachterstanden in de kleinere watergangen willen wegwerken.
Bij de beoordeling van plannen van derden en bij de vergunningverlening is het belangrijk deze te kunnen toetsen aan doelen en/of normen. In de planperiode zal het waterschap deze toets, bij overig water in landelijk gebied, uitvoeren op basis van de normen
uit Tabel 6‑3.
Een potentieel knelpunt voor het oppervlaktewater vormen nieuwe probleemstoffen
zoals medicijnen en hormoonverstorende stoffen. Er is nog niet veel bekend over het
voorkomen van deze stoffen in ons beheergebied. Waterschap Rivierenland zal de
komende planperiode nader onderzoek verrichten naar de omvang van deze proble
matiek en mogelijke oplossingen.
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6.5.4 Maatregelen
Verbreden watergangen/ Aanleg Natuurvriendelijke oevers
In de planperiode worden in het kader van de kwantitatieve wateropgave 42 km watergang in de grotere overige wateren verbreed. Deze verbrede watergangen worden
eenzijdig voorzien van een natuurvriendelijke oever. Bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers wordt rekening gehouden met de recreatieve belangen van de betreffende
wateren.
Natuurvriendelijk onderhoud
De overige wateren worden natuurvriendelijk onderhouden conform de ‘Nota gedifferentieerd maaien van watergangen’. Bij het maaien in de watergang blijven delen van
water- en oeverplanten staan, zodat het onderwaterleven kan overleven. Ook door het
aanpassen van de maaifrequentie en de maaiperiode wordt de ecologie verbeterd.
Afhankelijk van de functie en het landgebruik zijn verschillende onderhoudsregimes
opgesteld. Binnen deze onderhoudsregimes is er ruimte om conform (de gedragscode
van) de Flora- en faunawet te werken.
Aanleg vispassages
In het overig water zullen een aantal vispassages worden aangelegd. In 2008 is hiervoor
een vismigratieplan opgesteld.
Beleidsnota visstandbeheer, visserijbeheer
Het visstandbeheer en visserijbeheer zijn van invloed op het halen van waterkwaliteitsdoelen. In 2009 heeft het waterschap een ‘beleidsnota Visstandbeheer en visserij
beheer’ opgesteld, waarin het beleid ten aanzien van het visserijgebruik en visstand
beheer is uitgewerkt.
Onderhoudsbaggeren
Het periodiek baggeren van de watergangen draagt bij aan het op diepte houden
(zie § 6.1.4).
Baggeren t.b.v. waterkwaliteitsknelpunten
Ook buiten de waterlichamen kan het wenselijk zijn kwaliteitsbaggerwerk uit te voeren. Dit speelt vooral bij wateren met een specifieke natuurfunctie. Het budget voor
kwaliteitsbaggeren is nu nog gelabeld aan het kwaliteitsbaggeren in stedelijk gebied in
relatie tot het overnametraject stedelijk water. Na afronding daarvan (2011) verschuift
de prioritering naar kwaliteitsbagger in wateren met een specifieke natuurfunctie.
(zie ook § 6.6.4).
6.5.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Voor de overige wateren zijn in het bijzonder de volgende instrumenten van belang:
• watertoets;
• schouw;
• diepteschouw
• vergunningverlening;
• waterkwaliteitspoor;
• monitoring;
• handhaving;
• stimuleringsregelingen.

6.6 Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit in
waterlichamen (KRW)
6.6.1 Doel
In 2027 hebben alle waterlichamen een goede ecologische waterkwaliteit. Dit betekent
dat de kwaliteit voldoet aan de normen van de kwaliteitsklasse GEP (Goed Ecologisch
Potentieel) en aan de normen voor overige relevante verontreinigende stoffen.
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6.6.2 Analyse
Naast het bereiken van een goede chemische toestand (zie § 6.4) stelt de Europese
Kaderrichtlijn Water een goede ecologische toestand als doel. Voor het bereiken van dit
doel geldt in principe een resultaatsverplichting voor 2015. De goede ecologische toestand moet in 2015 gerealiseerd zijn, maar de Kaderrichtlijn biedt -indien goed onderbouwd- de mogelijkheid deze termijn uit te stellen tot maximaal 2027.
De ecologische doelen zijn aanvullend op de ecologische basisnormen (tabel 6-3) en
gelden voor de grotere wateren, de zogenaamde KRW-oppervlaktewaterlichamen.
Binnen het beheergebied van het waterschap liggen 31 waterlichamen met een totale
lengte van 740 kilometer. Alle waterlichamen hebben de status ‘kunstmatig’ (gegraven)
of ‘sterk veranderd’ (een van oorsprong natuurlijk water, waarvan het natuurlijke karakter sterk is veranderd). De waterlichamen zijn weergegeven op kaart 10. Een onder
bouwing van de status en een toelichting bij het watertype waartoe een waterlichaam
wordt gerekend is te vinden in bijlage 5.
Een waterlichaam verkeert in een goede ecologische toestand als er een evenwichtige
samenstelling is van planten en dieren in het water, m.a.w. de biologie is op orde. Hiervoor is het van belang dat er sprake is van een passende inrichting en dat er passend
beheer plaatsvindt. Tenslotte moeten concentraties van allerlei stoffen zo laag zijn dat
deze geen belemmering vormen voor het aquatisch ecosysteem. Kortom voor het bereiken van een goede ecologische toestand moeten de biologie, de inrichting en de stoffen
op orde zijn.

Wat is een KRW- oppervlakte
waterlichaam?
Een oppervlaktewaterlichaam is ‘een
onderscheiden oppervlaktewater van een
aanzienlijke omvang’.
Een water is als waterlichaam aangewezen
als:
• het binnen een polder (afwaterings

•
•
•
•

gebied) ligt van minimaal 10 km2;
en, het water een afwateringsgebied
heeft van 5 km2;
en, het hele jaar watervoerend is;
of, een belangrijke aanvoerwatergang
is die in verbinding staat met de rivier;
of, het een geïsoleerd water is met een
wateroppervlakte van minimaal 50 ha.

Normen
De ‘goede ecologische toestand’ van wateren verschilt per type water. In een sloot leven
andere planten en dieren dan in een snelstromende beek. Bij niet-natuurlijke wateren
spreken we niet van een goede toestand maar van een ‘Goed Ecologisch Potentieel’
(GEP). Het Goed Ecologisch Potentieel is een kwaliteitsklasse die voor ieder water
lichaam vastgelegd is op een zogenaamde maatlat. Een maatlat geeft aan welke planten
en dieren in water van verschillende kwaliteitsklassen thuishoren.
Het ecologisch doel – de kwaliteitsklasse GEP - is bepaald in de in 2007 georganiseerde
gebiedsprocessen. Samen met de streek is bepaald welke maatregelen haalbaar en
betaalbaar zijn. Het effect van deze maatregelen bepaalt de hoogte van het GEP op de
maatlat. Voor het GEP zijn naast biologische parameters ook voor een aantal algemene
fysisch-chemische parameters (o.a. nutriënten) normen afgeleid. Hieraan moet de
waterkwaliteit van het waterlichaam voldoen.
Naast de biologische toestand dienen ook overige verontreinigende stoffen aan normen
te voldoen. Voor deze stoffen worden of in stroomgebiedverband of op landelijk niveau
normen bepaald. Afleiding van normen vindt plaats conform de nieuwe KRW-methode.
Deze normen zijn vastgelegd in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (zie
tekstkader hierna).
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Normen waterkwaliteit
De KRW-milieukwaliteitseisen voor waterlichamen zijn nationaal vastgelegd in het Besluit
Kwaliteitseisen en Monitoring Water 2009 (BKMW 2009) en in de provinciale water
plannen.
Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water geeft milieukwaliteitseisen voor de prio
ritaire stoffen, de overige relevante stoffen en voor biologische- en algemeen fysischchemische parameters voor de GET (n.v.t. in Rivierenland). De relevante chemische
kwaliteitseisen zijn overgenomen in bijlage 3 van dit waterbeheerplan.
In de provinciale plannen zijn de kwaliteitseisen voor de Goede Ecologische Potentie (GEP)
vastgelegd. Het betreft biologische parameters en algemeen fysisch-chemische parame‑
ters. Deze zijn ook opgenomen in bijlage 5 van dit waterbeheerplan. In onderstaande tabel
staat aangegeven welke normen waar van toepassing zijn.

Kwaliteits
elementen 
(normen voor:)

Alle 

Herkomst 
normering

Aanvullend 
KRW-water
lichamen

Herkomst 
normering

Prioritaire stoffen

ja

BKMW 2009

ja

BKMW 2009

Overige relevante stoffen
•	stroomgebiedrelevante stoffen
• 	nationaal relevante
stoffen

ja

BKMW 2009

ja

BKMW 2009

Overige stoffen

ja

WBP

nee

Algemeen fysisch-chemische parameters

MTR

WBP

afgeleide
normen

Provinciale
waterplannen

Biologische kwaliteit

STOWA-3

WBP

GEP

Provinciale
waterplannen

Status normen

Inspannings
verplichting

Resultaat
verplichting

Afleiding van milieukwaliteitseisen
Het afleidingstraject voor normen loopt via:
Prioritaire stoffen:
de Europese Commissie
Stroomgebiedrelevante stoffen: de stroomgebiedcommissies
Nationaal relevante stoffen:
het INS (Integrale Normstelling Stoffen)
INS is de algemene aanduiding voor het proces dat leidt tot het vaststellen van beleids‑
normen voor stoffen (algemene milieukwaliteitsnormen). Dit proces wordt gestuurd door
een samenwerkingsverband tussen de betrokken departementen (VROM, V&W, LNV). In de
Wetenschappelijke klankbordgroep INS vindt toetsing van vakgenoten plaats.
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Besluit kwaliteitseisen en
monitoring water
De KRW-milieukwaliteitseisen voor water‑
lichamen worden op nationaal vastgelegd
in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring
water en in het Nationale waterplan.
Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring
water geeft milieukwaliteitseisen voor
3 categorieën stoffen:
I. Prioritaire stoffen:
II. Overige relevante stoffen:
III. Algemene fysisch-chemische parame‑
ters en ecologische parameters (alleen
voor natuurlijke wateren):
De prioritaire stoffen vormen de goede che‑
mische toestand voor alle wateren.

De overige relevante stoffen en de alge‑
mene fysisch-chemische parameters vor‑
men het onderdeel ‘chemische kwaliteit’
van de goede ecologische toestand (GET)
(samen met de hydromorfologische en bio‑
logische kwaliteitselement) en hebben voor
de waterlichamen de status van resultaats‑
verplichting.
INS is de algemene aanduiding voor het
proces dat leidt tot het vaststellen van
beleidsnormen voor stoffen (algemene
milieukwaliteitsnormen). Dit proces wordt
gestuurd door een samenwerkingsverband
tussen de betrokken departementen
(VROM, V&W, LNV). In de Wetenschappe‑
lijke klankbordgroep INS vindt toetsing van
vakgenoten plaats.

Huidige situatie
De ecologische kwaliteit van de waterlichamen is in het algemeen matig. De soorten
samenstelling van planten en dieren is eenzijdig. Daarnaast overschrijden verschillende
verontreinigende stoffen de norm. Voor een overzicht van de huidige situatie van de
waterlichamen zie bijlage 5.
Knelpunten
De belangrijkste oorzaak voor de matige ecologische kwaliteit is de inrichting en het
beheer van het watersysteem. Over het algemeen is het watersysteem krap gedimen
sioneerd. Om de aanvoer en afvoer van water te waarborgen is het daarom nodig om
watergangen intensief te onderhouden (maaien). Dit leidt er toe dat de opbouw van een
gezond ecologisch systeem wordt verstoord. Voor vissen zijn er te weinig migratie
mogelijkheden door de vele stuwen en gemalen die een barrière vormen. Ook zijn er
door het ontbreken van een goede oever- en watervegetatie onvoldoende schuil
mogelijkheden, paai- en rustgebieden. De beperkte waterdiepte in delen van het gebied
heeft negatieve gevolgen voor onder andere de zuurstofhuishouding. Ook is het gevoerde peilbeheer beperkend voor de ontwikkeling van het ecosysteem.
De belasting (vrachten) van het oppervlaktewater met stikstof, fosfaat, koper, zink en
nikkel wordt vooral veroorzaakt door de aanvoer van inlaatwater vanuit de grote rivieren. In het algemeen is de inlaat van water vanuit de grote rivieren gunstig voor de
waterkwaliteit, omdat de concentraties van veel stoffen in het rivierwater relatief laag
zijn. Er zijn nog stoffen die in te hoge gehalten worden aangetroffen. De verwachting is
dat de concentraties in de toekomst nog zullen verbeteren.
Uit- en afspoeling van landbouwgronden dragen bij aan de belasting (vrachten) van het
oppervlaktewater met stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen. Nalevering van
stikstof en fosfaat uit bagger leidt lokaal tot hoge concentraties van deze stoffen. In
sommige delen van het gebied leiden de te hoge stikstof- en fosfaatconcentratie tot
algenbloei en overmatige groei van kroos, met als gevolg zuurstofgebrek. In de veen
weidegebieden zijn de zuurstofconcentraties lager dan in de rest van het gebied.
Hierbij speelt de venige samenstelling van de bodem een rol (zuurstofconsumptie bij
veenafbraak).
In een beperkt aantal gevallen wordt de waterkwaliteit (nog) negatief beïnvloed door
de lozing van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
6.6.3 Aanpak
Waterschap Rivierenland heeft de uitwerking van doelen, maatregelen en kosten voor
de KRW-oppervlaktewaterlichamen vorm gegeven in zeven gebiedsprocessen.
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Samen met de streek is -op basis van alle mogelijke maatregelen- gezocht naar de maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn. Dit heeft geresulteerd in een lijst aan maatregelen (per waterlichaam) voor het bereiken van de goede ecologische toestand.
De opgave voor het bereiken van ecologische doelen is groot. Realisatie van alle mogelijke maatregelen voor 2015 is, zowel om financiële als organisatorische redenen, niet
haalbaar. De uitvoering van de maatregelen wordt dan ook gefaseerd tot 2027. Met de
kennis van nu denken we, dat als alle voorgenomen maatregelen in 2027 zijn uitgevoerd, de waterlichamen voldoen aan de vastgelegde doelstellingen.
In bijlage 5 is voor elk waterlichaam een zogenaamde ‘waterlichaamstaat’ opgenomen.
Hierin staan een aantal kenmerken van het waterlichaam, de maatlatten (huidige toestand, verwachting 2015 en de doelstelling GEP) en de maatregelen voor de periode tot
2015 en na 2015 (inclusief onderbouwing). In bijlage 6 is in een tabel een overzicht van
alle waterlichamen en maatregelen gegeven.
Voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit zet het waterschap in de eerste
plaats in op de inrichting van het watersysteem (o.a. verbreden watergangen, natuurvriendelijke oevers inrichten en vispasseerbaar maken van watergangen) en een meer
natuurlijk beheer en onderhoud. Daarbij streeft het waterschap er naar om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Door mee te
liften met bestaande en nieuwe projecten van anderen kunnen kosten worden
bespaard en het draagvlak in de streek vergroot. Daarnaast zet het waterschap in op
maatregelen die zowel tot verbetering van de waterkwaliteit leiden als het waterbergend vermogen vergroten. Ook wordt gezocht naar combinaties met andere doelen
zoals ecologische verbindingszones en wateren met een natuurfunctie (zie ook § 6.12).
Voor het terugdringen van verontreinigingen van stoffen die van invloed zijn op de ecologie is primair het rijk aan zet met brongericht beleid. Ook het waterschap zet zich in
om tot reductie van stoffen te komen door maatregelen bij RWZI’s, stimuleringsregelingen en onderzoeken.
Verwacht wordt dat de kwaliteit van het ingelaten water in de toekomst verbetert door
het uitvoeren van KRW-maatregelen in bijvoorbeeld Duitsland en België. Het waterschap zal dan ook geen extra maatregelen treffen om het inlaatwater te zuiveren.
Plannen van derden en/of lozingen worden getoetst op het effect op het bereiken van
de ecologische doelen in de waterlichamen.
In het NBW zijn blauwe knooppunten gedefinieerd als de belangrijkste uitwisselingspunten tussen het hoofd- en regionaal watersysteem. Criterium hierbij is dat er sprake
is van een wederzijds afhankelijke problematiek. In 2005 heeft Waterschap Rivierenland samen met het rijk onderzocht welke punten als blauwe knooppunten kunnen
worden aangemerkt. Resultaat was dat er in het beheergebied van het waterschap één
blauw knooppunt is: het uitwisselpunt tussen de Linge en het Betuwepand van het
Amsterdam-Rijnkanaal. Voor dit blauwe knooppunt was al in 2000 een waterakkoord
gesloten tussen het waterschap en 2 regionale directies van Rijkswaterstaat. In 2008 is
dit waterakkoord geëvalueerd en is afgesproken om het waterakkoord op enkele onderdelen aan te passen.
6.6.4 Maatregelen
De belasting van het oppervlaktewater met nutriënten, zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen moet verder worden teruggedrongen. Dat doen we ondermeer
door ons reguliere baggerprogramma uit te voeren, de effluentkwaliteit van enkele
rwzi’s te verbeteren en de terugdringing van diffuse verontreinigingen te stimuleren.
Het beleid voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is geregeld op landelijk
niveau. Toch gaan we op regionaal niveau samen met de agrarische sector projecten op
vrijwillige basis opzetten die als doel hebben de emissies van onder andere nutriënten
en gewasbeschermingsmiddelen nog verder terug te dringen.

68 | Waterbeheerplan 2010 - 2015 | Waterschap Rivierenland | Watersystemen en waterketen

Naast maatregelen in het landelijk gebied, zullen maatregelen in het stedelijk gebied
ook bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit in het landelijk
gebied. Maatregelen in stedelijk gebied zijn opgenomen in § 6.11.
Natuurvriendelijke oevers
Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbetert de ecologische kwaliteit sterk.
Water- en oeverplanten in deze oevers bieden andere organismen (algen, vissen, waterdieren) de mogelijkheid tot schuilen en voortplanten. We richten ons dus ook op een
visvriendelijke inrichting van de oevers.
In de planperiode (tot en met 2015) worden vooral natuurvriendelijke oevers aangelegd
in combinatie met het creëren van waterberging. Het gaat daarbij om 168 km watergang welke wordt verbreed en eenzijdig van een natuurvriendelijke oever worden voorzien (126 km in waterlichamen).
Natuurvriendelijke oevers zullen ecologisch onderhouden worden. De verruiming van
het watersysteem maakt het mogelijk dat er meer watervegetatie kan blijven staan
zonder dat de aan- en afvoer van voldoende water wordt belemmerd.
Natuurvriendelijk onderhoud
Het waterschap streeft naar het breed toepassen van ecologisch onderhoud in zijn hele
gebied. Dit beleidsvoornemen is vastgelegd in de ‘Nota gedifferentieerd maaien van
watergangen’. Bij het maaien in de watergang blijven delen van water- en oeverplanten
staan, zodat het onderwaterleven kan overleven. Ook door het aanpassen van de
maaifrequentie en de maaiperiode wordt de ecologie verbeterd. Afhankelijk van de
functie en het landgebruik zijn verschillende onderhoudsregimes opgesteld. Daar waar
natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd biedt de watergang voldoende ruimte voor
natuurvriendelijk onderhoud. Binnen deze onderhoudsregimes is er ruimte om conform
(de gedragscode van) de Flora- en faunawet te werken.
Aanleg vispassages
In 2008 is een vismigratieplan opgesteld. Hierin is onderbouwd welke wateren voor welke soorten met elkaar in verbinding moeten staan. Schade aan de visstand door kunstwerken wordt hierdoor beperkt. Ook is de aanleg van vispassages geprioriteerd en gefaseerd. Met betrekking tot vismigratie tussen rijks- en regionale wateren is overleg
gevoerd met Rijkswaterstaat. Een aantal vispassages zal rijkswaterstaat en het waterschap gezamenlijk aanleggen. De aanleg van vispassages wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de uitvoering van het programma renovatie stuwen en gemalen (zie
§ 6.1.4). Vispassages worden zodanig aangelegd dat ze de doelen van Natura-2000
gebieden respecteren en bevorderen. De aanleg van de vispassages zal niet strijdig zijn
met de instandhoudingsdoelen van de afzonderlijke vissoorten. In de planperiode worden ca. 26 vispassages aangelegd. Zie ook kaart 17 ‘vispassages’ in het bijlagenrapport.
Beleidsnota visstandbeheer, visserijbeheer.
Het visstandbeheer en visserijbeheer zijn van invloed op het halen van KRW-doelen.
In 2009 is een nota ‘Visstandbeheer en visserijbeheer’ opgesteld, in 2010 wordt het
door het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld. Hierin wordt het beleid ten
aanzien van het visserijgebruik en visstandbeheer uitgewerkt. Bij de totstandkoming
van het beleid is (een vertegenwoordiging) van de visserijsector betrokken. De hoofdlijn
van dit beleid is dat het visserijgebruik afgestemd dient te zijn op de waterkwaliteitsdoelen en ecologische doelen. Dit betekent dat visserij mogelijk is, maar dat voorwaarden kunnen worden gesteld aan het visserijkundig gebruik van wateren. Afspraken hierover worden gemaakt in de (gebiedsdekkend) op te richten visstandbeheercommissies
(VBC) en
worden vastgelegd in een visplan.
In de planperiode zal het waterschap door onderzoek een beter beeld krijgen van de
ontwikkeling van de visstand.
Onderhoudsbaggeren
Zie § 6.1.4
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Baggeren tbv waterkwaliteitsknelpunten
Verdieping van watergangen heeft een gunstige invloed op de waterkwaliteit en de
zuurstofhuishouding en geeft meer mogelijkheden aan vooral vis om te overleven in
een strenge winter. In de planperiode zal ca. 5 km watergang in waterlichamen worden
verdiept ten behoeve van het oplossen van waterkwaliteitsknelpunten.
Verbeteren effluentkwaliteit
Een beperkt aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties levert een significante bijdrage aan
de gehalten van nutriënten in het ontvangende oppervlaktewater. Voor de installatie
Geldermalsen geldt dat deze in de planperiode wordt uitgebreid. Vijf installaties (Dodewaard, Valburg, Eethen, Dussen en Aalburg) worden aangepast aan de ‘stand der techniek’. Een nog nader te onderzoeken alternatief voor het op ‘stand der techniek’ brengen
van de rwzi’s Wijk en Aalburg, Dussen en Eethen is centralisatie van de rwzi’s in combinatie met verplaatsen van het lozingspunt naar minder gevoelig oppervlaktewater.
Onderzoek naar de mogelijkheden van ecologisch peilbeheer
Het peilbeheer in de huidige situatie is gericht op het handhaven van (streef)peilen. Het
meer flexibel omgaan met peilbeheer is positief voor de waterkwaliteit en ecologie. De
mogelijkheden om het peilbeheer te sturen is echter in grote delen van het gebied zeer
beperkt. In de planperiode zal onderzoek plaatsvinden naar de kansen en mogelijkheden
van ecologisch peilbeheer en waar mogelijk worden doorgevoerd.
In § 6.1.4 wordt een onderzoek genoemd naar de mogelijkheden van anticiperend peilbeheer. Ook hier is er sprake van flexibilisering van het peilbeheer, maar dan om kwantitatieve redenen. Deze onderzoeken worden vervlochten tot één onderzoek naar de kansen en (on)mogelijkheden van anticiperend ecologisch peilbeheer.
Voorlichting over emissiebeperkende maatregelen agrarische sector
Het beperken van het gebruik van koperbaden, de praktische toepassing van de kunstmestkantstrooier en het beperken van de afspoeling van vervuild hemelwater van
erven, zijn maatregelen die al voor een deel worden uitgevoerd. Door communicatie
over de optimalisatie van de uitvoering van deze maatregelen en door het vergroten
van het begrip over het vervuilende effect kan hier nog winst worden behaald.
Stimuleren inrichten mestvrije zones of bufferzones
De emissie vanuit de landbouw door uit- en afspoeling van mest naar oppervlaktewater
kan worden verminderd door het inrichten van mestvrije zones of bufferstroken. Dit zijn
stroken van circa 5 meter breed langs de slootkant die niet worden bemest en bespoten.
Eventueel kan op deze stroken vanggewas worden gezaaid. De inrichting van bufferstroken wordt gestimuleerd. Aanleg gebeurt op vrijwillige basis. De inkomstenderving
wordt gecompenseerd door de EU, de provincie en het waterschap. Het ‘actief randenbeheer Brabant’ blijft van kracht tot en met 2013.
Pilot terugdringen emissie landbouw
Indien agrariërs in de planperiode pilots willen uitvoeren om de emissies vanuit de landbouw verder terug te dringen zal het waterschap deze waar mogelijk ondersteunen.
Stimuleren emissiereductie diffuse verontreiniging
Ook het gebruik van sommige bouwmaterialen, het weg- en railvervoer en de (plezier)
scheepvaart en het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verharde oppervlakten en in
tuinen zijn bronnen van diffuse verontreiniging. Door middel van voorlichting wil het
waterschap het publiek bewust maken van deze problematiek en waar mogelijk acties
om diffuse lozingen te beperken of te voorkomen ondersteunen.
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6.6.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed uit
te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot ‘schoon water in het landelijk gebied’ zijn de volgende instrumenten
van belang:
• stimuleringsregeling waterbergingsoevers;
• stimuleringsregeling mestvrije zones/bufferzones;
• vergunningverlening;
• handhaving;
• watertoets;
• monitoring.

Monitoring ten behoeve van de KRW
In 2006 zijn de monitoringsprogramma’s
voor de Europese Kaderrichtlijn Water aan‑
geleverd aan de Europese Commissie. Deze
monitoringsprogramma’s zijn gaandeweg
de planvorming nog gewijzigd. Het defini‑
tieve monitoringsprogramma is opgenomen
in het Stroomgebiedbeheerplan Rijn Delta
en is vastgesteld op 22 december 2009.
Het monitoringsprogramma is juridisch

verankerd in de Nederlandse wetgeving via
een ministeriële regeling. Het waterschap
hanteert een uitgebreider meetnet dan
strikt noodzakelijk voor de KRW. Dit om ook
een representatief waterkwaliteitsbeeld te
hebben van het overig water en voor het
treffen van mogelijke maatregelen, vergun‑
ningverlening en dergelijk in deze wateren.
Het KRW meetnet is opgenomen op kaart
10 in het bijlagenrapport.

6.7 Zorgen voor een duurzaam gebruik van grondwater
6.7.1 Doel
Het onttrekken van grondwater zodanig reguleren dat er sprake is van een duurzaam
gebruik van grondwater en negatieve effecten van onttrekkingen zoveel mogelijk worden beperkt.
6.7.2 Analyse
De Waterwet legt een deel van het operationele grondwaterbeheer neer bij de waterschappen. Het waterschap wordt bevoegd voor de vergunningverlening en handhaving
van kleine grondwateronttrekkingen (< 150.000 m3) en bijbehorende infiltraties. Het
gaat daarbij onder andere om bronbemalingen, saneringen, beheersmaatregelen, beregening en de kleinere industriële onttrekkingen. De provincie blijft bevoegd gezag voor
onttrekkingen ten behoeve van industriële toepassingen > 150.000 m3/jaar, onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening en koude-warmte-opslag. Ook het beheer
van het grondwatermeetnet en het register blijft een taak van de provincie.
De provincie draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor het strategische beheer
van het grondwater. Dit betekent dat de provincie het strategisch kader bepaalt waarbinnen het waterschap zijn operationele taak uitvoert. De provinciale kaders geven aan
dat schoon grondwater schaars is en dat gestreefd wordt naar duurzaam gebruik van
het grondwater. Dit vertaald zich naar een drietal uitgangspunten:
• het grondwater (diep en ondiep) is van goede kwaliteit en ook op langere termijn
geschikt voor menselijke consumptie;
• gestreefd wordt naar een kwantitatief evenwicht. Dat wil zeggen dat de onttrekkingen niet groter zijn dan de netto aanvulling;
• de grondwaterstand en stroming mogen niet zodanig worden beïnvloed, dat dit
toestroming van zout water of significante schade aan oppervlaktewater en natuur
tot gevolg heeft.
De zorg voor de grondwaterkwaliteit blijft een taak van de provincie. Het waterschap
kan vanwege de interactie tussen grond- en oppervlaktewater ook een rol hebben bij
de kwaliteit van het grondwater. Dit speelt vooral in de intrekkingsgebieden. In het bij
lagenrapport zijn op kaart 18 de waterwingebieden en de grondwaterbeschermings
gebieden opgenomen (n.b. de benamingen voor deze functies verschillen per provincie).
Daarnaast is de kwaliteit van grondwater aan de orde bij onttrekkingen in gebieden
met grond(water)verontreinigingen.
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6.7.3 Aanpak
Het operationele beleid van het waterschap wordt afgestemd op het strategische beleid
van de provincies. Daarbij wordt ingezet op integraal beleid voor het watersysteem. Het
waterschap sluit zijn beleid zoveel mogelijk aan op het huidige beleid en regelgeving
van de provincies. Het waterschap streeft daarbij naar gebiedsdekkende uniformiteit in
regelgeving. De regelgeving voor de grondwatervergunning is vastgelegd in de Keur.
De belangrijkste regels voor het onttrekken en/of infiltreren van grondwater zijn:
• meet‑ en registratieplicht
– alle onttrekkingen en infiltraties > 10 m3/ uur of 12.000 m3/ kalenderjaar;
– onttrekkingen in beschermde gebieden volgens de Waterverordening NoordBrabant > 1 m3/ uur;
– onttrekkingen in milieubeschermingsgebieden volgens de PMV Zuid-Holland
> 0 m3/ uur.
• meldplicht
– alle onttrekkingen < 10 m3/ uur of 12.000 m3/ kalenderjaar;
– de aanleg van een noodvoorziening.
• vergunningsplicht
– bronbemalingen/ proefbemalingen > 100 m3/ uur of langer dan 6 maanden en
> 100.000 m3;
– grondwater- en bodemsaneringen > 20 m3/ uur of langer dan 36 maanden en
100.000 m3;
– beregening, bevloeiing, veedrenking > 60 m3/ uur;
– noodvoorziening;
– grondwater te onttrekken ten behoeve van het permanent droog houden of
beschermen van ondergrondse bouwwerken;
– overige doeleinden > 10 m3/ uur en 50.000 m3/ kalenderjaar;
– infiltraties 10 m3/ uur.
In de planperiode ontwikkelt het waterschap zo nodig het bovenstaand operationeel
beleid verder.
In 2009 heeft het waterschap de bestaande watertoets uitgebreid. Ook de zorg voor het
grondwater is nu in de watertoets verwerkt. Hierdoor kunnen bij de ontwikkeling van
ruimtelijke plannen, de gevolgen voor de kwantiteit en kwaliteit van grondwater al in
een vroeg stadium worden onderkend.
6.7.4 Maatregelen
Regelgeving vastleggen in de keur en eventueel in beleidsregels
Het waterschap legt de regelgeving voor de vergunningverlening van grondwateronttrekkingen vast in de keur en indien nodig in beleidsregels.
Evaluatie en eventuele bijstelling regelgeving
In de planperiode zal worden bezien of aanpassing van het beleid en regelgeving
gewenst is.
6.7.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt. Met
betrekking tot ‘Zorgen voor een duurzaam gebruik van grondwater’ zijn de volgende
instrumenten van belang:
• keur (en beleidsregels);
• vergunningverlening;
• handhaving;
• watertoets.
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Thema:
Voldoende en schoon water in het stedelijk gebied
Net als bij water in het landelijk gebied gaat het ook bij stedelijk gebied in eerste instantie om droge voeten en schoon water. Er speelt echter meer. Water in de stad bepaalt
ook de ruimtelijke structuur, biedt recreatiemogelijkheden en draagt bij aan een prettige woon- en werkomgeving. De invloed van allerlei stedelijke gebruiksfuncties op het
water is groot en de wijze waarop de gemeente de openbare ruimte inricht en beheert
is van directe invloed op de waterkwantiteit en -kwaliteit van het stedelijke water. Deze
verwevenheid van het beheer van de openbare ruimte en het waterbeheer leidt ertoe
dat er een gezamenlijke opgave ligt voor de gemeenten en het waterschap, die zich vertaald ziet in de stedelijke waterplannen en in de samenwerking bij de watertoets.
In de volgende vier paragrafen geven we aan waar we ons, samen met de gemeenten, in
de planperiode in het stedelijk gebied op gaan richten. We doen dat aan de hand van
vier doelstellingen voor water in het stedelijk gebied. Het gaat daarbij om:
• zorgen voor voldoende water in stedelijk gebied (§ 6.8);
• beperken schade door wateroverlast en watertekort in stedelijk gebied bij extreme
weersomstandigheden (§ 6.9);
• zorgen voor een goede chemische waterkwaliteit in stedelijk water (§ 6.10);
• zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit in stedelijk water (§ 6.11).

6.8 Zorgen voor voldoende water in stedelijk gebied
6.8.1 Doel
In het watersysteem in het stedelijk gebied is voldoende water beschikbaar om de stad
zo goed mogelijk te faciliteren.
6.8.2 Analyse
Wat geldt voor het landelijk gebied, geldt ook voor het stedelijk gebied. Ook hier streven
wij er naar dat de waterpeilen op het gewenste niveau zijn, zoals vastgelegd in (streef)
peilbesluiten.
In deze paragraaf gaan we in op het waterbeheer in de normale situatie. ‘Normaal’ wil
hier zeggen dat het weerbeeld binnen zekere marges past bij het gebruikelijke voor het
heersende seizoen. Verder in dit plan gaan we in op de meer extreme weersituaties
waarbij wateroverlast of watertekort op kan treden. Overigens zullen we ook in het
dagelijkse beheer van het stedelijke water steeds voorbereid moeten zijn op extreme
neerslag of langdurige droogte. Dat vraagt om een anticiperend beheer.
Huidige situatie
In de afgelopen planperiode zijn de stedelijke wateren met een afwaterende functie
voor een belangrijk deel in beheer en onderhoud overgegaan van de gemeenten naar
het waterschap. Het waterschap is daar nu in principe verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud van oppervlaktewater, de oevers en de tot het watersysteem behorende
kunstwerken.
Bij de 1e fase van de overname van stedelijk water zijn niet alle wateren overgedragen.
Vooral voor wateren die nog niet op orde zijn, moet de overname nog plaatsvinden. Met
een aantal gemeenten is de afspraak gemaakt dat zij eerst deze wateren op orde brengen, voordat tot overdracht wordt overgegaan. Ook zijn er nog enkele gemeenten waar
het overleg over de overdracht van stedelijk water nog loopt.
Knelpunten
In stedelijk gebied is ruimte schaars en grond duur: iedere vierkante meter wordt benut.
Daarbij komt dat er tot voor kort minder aandacht was voor water in de stad. Dit leidt er
toe dat de hoeveelheid open water vaak beperkt is. Bovendien zien we in stedelijk
gebied dat waterpartijen, vijvers en sloten vaak ondergronds verbonden zijn via lange
duikers. Stedelijk water laat zich ook moeilijker onderhouden. In veel gevallen zijn er
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geen goede onderhoudsstroken waardoor de watergangen in het verleden onvoldoende
werden onderhouden. Een beperkte doorstoombaarheid en achterstallig (bagger)onderhoud is hiervan het gevolg.
In het algemeen zijn de knelpunten in stedelijke wateren:
• een gering oppervlakte aan open water;
• een beperkte doorstoombaarheid van watergangen;
• achterstallig baggeronderhoud;
• beperkte ruimte voor uitvoering van baggerwerken en bergingscapaciteit van
baggerspecie;
• verontreinigde waterbodems.
6.8.3 Aanpak
Veel knelpunten in stedelijk water zijn niet direct op te lossen of vragen om een meer
integrale aanpak. Daarom wordt ervoor gekozen mee te liften met andere (grootscha
liger) plannen, bijvoorbeeld bij stedelijke herstructurering. Daarnaast worden stedelijke
waterplannen opgesteld en uitgevoerd.
Uitgangspunt bij de overname van stedelijk water is dat de door het waterschap op de
A-legger te plaatsen watergangen vrij van bagger worden opgeleverd. Over de wijze
waarop dit wordt gerealiseerd, vindt overleg plaats met de gemeente. De 2e fase van
overname van stedelijk water zal veelal worden geregeld in de stedelijke waterplannen.
6.8.4 Maatregelen
Beheer en onderhoud van stedelijk water
Het waterschap voert het beheer en onderhoud van stedelijk water programmatisch uit.
Periodiek wordt er gemaaid om een goede water aan- en afvoer te garanderen. Een deel
van de te renoveren stuwen en gemalen (programma renovatie stuwen en gemalen, zie
§ 6.1.4) liggen in stedelijk gebied of worden gebruikt om stedelijk water te regelen.
Schouw en diepteschouw
Met de schouw controleert het waterschap jaarlijks of het onderhoud (het schonen) van
de B-watergangen is uitgevoerd. Sinds 2009 is in het gehele beheergebied de diepteschouw ingevoerd. (Zie § 6.1.4). Hierbij wordt gecontroleerd of de B-watergangen op
diepte zijn.
Baggeren
De A-watergangen in stedelijke gebieden worden nagenoeg allemaal meegenomen in
de baggercyclus conform het meerjarenbaggerprogramma. In een beperkt aantal
gemeenten zijn aparte afspraken gemaakt over het baggeronderhoud in het kader van
het overnametraject van de (toekomstige) A-watergangen. De uitvoering is daarbij vrijwel altijd in handen van de gemeente. Waterschap Rivierenland draagt in die gevallen
voor 1/3 in de kosten bij.
Daarnaast voeren een aantal gemeenten eigen baggerprogramma’s uit die betrekking
hebben op B-watergangen.
Overname stedelijk water
Het waterschap zal in de planperiode doorgaan met de overname van stedelijk water
met een afwaterende functie. In die gemeenten waar al eerder water is overgedragen,
zal de verdere overdracht veelal geregeld worden in de stedelijke waterplannen van de
1e of 2e generatie (voor 2e generatie zie ook § 6.9.4 en § 6.11.4). Met enkele gemeenten
zal het waterschap in de planperiode de 1e fase van de overdracht van stedelijk water
nog moeten uitwerken.
Uitvoeren stedelijke waterplannen
Vrijwel alle gemeenten in het beheergebied van het waterschap hebben een stedelijk
waterplan. In de planperiode worden de maatregelen uit die waterplannen (gezamenlijk) ten uitvoer gebracht. Voor een deel van de gemeenten geldt dat al voor of in de
planperiode alle maatregelen gerealiseerd zullen zijn. Met deze gemeenten willen we in
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de planperiode 2e generatie waterplannen (zie ook par. 6.9.4 en 6.11.4) gaan opstellen.
In de planperiode staan de volgende maatregelen gepland in de bestaande stedelijke
waterplannen:
• aanleg waterberging 100 ha;
• hydraulische maatregelen 186 stuks;
• waterkwaliteitsmaatregelen 80 stuks
6.8.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Voor het thema ‘voldoende water in normale situatie’ zijn dit:
• keur;
• vergunningverlening;
• (diepte)schouw.

6.9 Beperken schade door wateroverlast en watertekort in
stedelijk gebied
6.9.1 Doelen
Het watersysteem in het stedelijk gebied voldoet in 2015 aan de norm voor water
overlast. Bij extreme weersomstandigheden wordt de schade door wateroverlast zoveel
mogelijk beperkt.
In 2015 is de inrichting en het beheer van het watersysteem in het stedelijk gebied
zodanig dat de schade door watertekort bij extreme weersomstandigheden zoveel
mogelijk wordt beperkt.
6.9.2 Analyse
De klimaatverandering raakt uiteraard ook het stedelijk gebied. Ook hier geldt dat
extra ruimte moet worden gecreëerd om het teveel aan regenwater op te vangen.
De (financiële) risico’s van wateroverlast in stedelijk gebied zijn groot door de aanwezigheid van kostbare infrastructuur, gebouwen, woningen en installaties. Ook de problematiek van watertekort speelt mogelijk in de stedelijke gebieden. Dit laatste geldt zeker
voor de stedelijke gebieden die op de oeverwallen zijn gelegen.
Normen
De toetsing van het regionale watersysteem geeft voor stedelijk gebied slechts indi
catieve uitkomsten. Dit komt doordat de benodigde gegevens in deze complexe omgevingen niet direct voorhanden zijn. Voor het stedelijk gebied geldt een andere maat
gevende bui dan voor het landelijke gebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in
bestaand stedelijk gebied, nieuw stedelijk gebied en kwelgebieden (zie tekstkader
hieronder).
De wateropgave voor het stedelijk gebied is in aparte trajecten (quickscans en via berekeningen ten behoeve van waterplannen) vastgesteld.

Wateroverlast stedelijk gebied,
maatgevende bui
In bestaand stedelijk gebied wordt getoetst
aan T=100 +10% + 0 cm drooglegging
(extreme situatie, conform NBW).
Voor nieuw stedelijk gebied geldt dat deze
zodanig ontworpen dient te zijn dat er vol‑
doende ruimte voor water is.
Nieuw stedelijk gebied wordt getoetst aan:

•

T=10 + 10% + 70 cm drooglegging
(dagelijks beheer) of een aan de lokale
omstandigheden aangepaste droog
leggingsnorm (bijvoorbeeld in veen
weidegebied is drooglegging < 60 cm);
• T=100 +10% + 0 cm drooglegging
(extreme situatie, conform NBW).
Voor kwelgebieden is aanvullend beleid
ontwikkeld. Hierbij wordt ook getoetst
aan de norm T=10 hoogwaterrivierstand,
gecombineerd met T=2 + 10% winter
situatie + 70 cm drooglegging.
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Huidige situatie
Het watersysteem in stedelijk gebied is er vooral ingericht om voor een goede aan- en
afvoer te zorgen. Het waterbergend vermogen van bestaand stedelijk water is vaak
beperkt. Nieuw stedelijk gebied wordt, mede door het uitvoeren van de watertoets,
tegenwoordig zodanig aangelegd dat voldoende berging kan worden gegarandeerd.
Knelpunten
Binnen het bestaande stedelijk gebied is beperkt ruimte om oplossingen te creëren voor
waterberging.
We weten op dit moment nog onvoldoende over de problematiek van watertekort.
Waterschap Rivierenland heeft weliswaar in de afgelopen tijd maatregelen ter voor
koming van watertekorten genomen: op diverse plaatsen zijn inlaten vergroot, maar we
weten niet zeker of deze maatregelen (in de toekomst) voldoende zijn.
6.9.3 Aanpak
Het waterschap kiest er voor om de problemen met wateroverlast die in bestaand
stedelijk gebied ontstaan, zo dicht mogelijk bij de bron aan te pakken. In het kader
van de stedelijke wateropgave wordt de volgende (hiërarchische) trap doorlopen:
Stap 1: het vergroten van berging in de stad;
Stap 2: het realiseren van extra berging in uitbreidingsgebieden;
Stap 3: het vergroten van de berging in de randen van het stedelijk gebied;
Stap 4: het benutten van de capaciteit van het watersysteem in het landelijk gebied.
In elke situatie wordt principieel de oplossingen gezocht volgens stap 1. Alleen als er
zwaarwegende motieven zijn om af te wijken, kunnen er maatregelen uit de stappen
2 t/m 4 worden gekozen. Per situatie zullen dan afwegingen gemaakt worden tussen de
kosten van maatregelen en de verwachte schade en ruimtelijke en maatschappelijke
haalbaarheid. Voor ieder gebied geldt dat de landelijke werknorm de ondergrens is. Als
een gebied nu al een hoger beschermingsniveau heeft, wordt dit niet opgevuld (standstill-principe).
Plannen voor nieuw stedelijk gebied worden onderworpen aan de watertoets. Uitgangspunt bij de watertoets is het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve gevolgen
voor de waterhuishouding door ruimtelijke plannen en besluiten. Dergelijke plannen
moeten minstens waterneutraal zijn en waar mogelijk ook ‘waterpositief’. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de negatieve gevolgen te worden gecompenseerd. De
waterhuishoudkundige gevolgen van uitbreidingen (nieuw stedelijk gebied) mogen niet
worden afgewenteld op naastgelegen of stroomafwaarts gelegen gebieden.
Uitgangspunt bij nieuwe stedelijke in- en uitbreidingen is dat er grondwaterneutraal
wordt gebouwd. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke grondwaterstanden en -stromen
in de omgeving niet wijzigen. Dit kan bereikt worden door:
• een grondwatergerelateerde locatiekeuze: geen stedelijke uitbreidingen in gebieden
met (kans op) hoge grondwaterstanden;
• maatregelen te treffen bij bouwrijp maken en tijdens de bouw (ophogen, goede
structuur van het oppervlaktewatersysteem, voorkomen verdichting bodem
structuur);
• een waterproof bouwkundig ontwerp van woningen en gebouwen (bijvoorbeeld
kruipruimteloos).
Om grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied te beperken zet het waterschap in
eerste instantie in op bouwkundige maatregelen. Pas als dit onvoldoende soelaas biedt
komen drainerende of onttrekkende oplossingen in beeld.
Ontwikkelingen in het stedelijk gebied die nadelig zijn voor de waterberging (minder
waterbergend vermogen of meer verhard oppervlak) moeten worden gecompenseerd.
Bij de vaststelling van de hoogte van de compensatie wordt rekening worden gehouden
met een neerslagtoename van +10% in 2050.
Voor het Lingebed hanteren wij een strengere norm. Vanwege de belangrijke boezemfunctie van de Linge, in combinatie met de beperkte ruimte in het Lingebed om na 2050

76 | Waterbeheerplan 2010 - 2015 | Waterschap Rivierenland | Watersystemen en waterketen

nog extra waterberging te creëren, geldt voor het Lingebed, dat de compensatie in verband met de neerslag op verhard oppervlak 120% bedraagt . De compensatie in verband
met volumewijzigingen in het Lingebed bedraagt 100%. Verder dient het inundatierisico
in het ontwerp te worden meegenomen, vanwege het feit dat het peil van de Linge kan
stijgen. In calamiteuze situaties kan het optreden van waterpeilen boven 3 m NAP niet
worden uitgesloten (peilen tot 4 m NAP zijn mogelijk). Waterschap Rivierenland is niet
gehouden aan een maximum peil van de Linge. Dit heeft wellicht consequenties voor de
bouwmogelijkheden. Uitgangspunt is dat er in het winterbed van de Linge niet wordt
gebouwd, tenzij dit ‘waterneutraal’ gebeurt. Het waterschap kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van optredende wateroverlast in het
winterbed van de Linge.
Waterschap Rivierenland is niet als enige verantwoordelijk voor het oplossen van de
stedelijke wateropgave. Ook de gemeente heeft in dit kader een nadrukkelijke verantwoordelijkheid. Het waterschap draagt wel bij in de kosten. Bij een vergroting van het
oppervlakte open water binnen bestaand stedelijk gebied, die bedoeld is om een bijdrage te leveren aan de bestaande wateropgave, draagt het waterschap 50 % bij aan de
inrichtingskosten, inclusief de realisatie van kunstwerken. De afspraken die we maken
met de gemeenten over het creëren van extra ruimte voor de opvang van het teveel aan
regenwater worden vastgelegd in stedelijke waterplannen. Maatregelen worden vrijwel
steeds gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied. De samenhang met waterkwaliteitsmaatregelen (zie § 6.11) is in het stedelijk gebied zeer groot.

Gemeentelijke watertaken
In dit waterbeheerplan worden alleen de
activiteiten en maatregelen genoemd die
het waterschap samen met de gemeenten
uitvoeren. De gemeenten hebben echter nog
meer watertaken. Kort samengevat hebben
de gemeenten hebben in het stedelijk gebied
de zorg voor:
• de inzameling en transport van stedelijk
afvalwater;
• een doelmatige inzameling en verwerking
van hemelwater. Een perceelseigenaar
dient het hemelwater zelf zoveel mogelijk
op te vangen en te verwerken op zijn per‑
ceel. Als dat niet kan treedt de zorgplicht

van de gemeente in werking;
• het treffen van maatregelen in het open‑
baar stedelijk gebied om (structureel)
nadelige gevolgen van de grondwater‑
stand te beperken.
Hoe gemeenten omgaan met deze zorgplicht
wordt vastgelegd in een verbreed Gemeente‑
lijk Rioleringsplan.
De gemeenten zijn aanspreekpunt (water‑
loket) voor de inwoners voor problemen
met (grond)wateroverlast. Het waterschap
levert een bijdrage aan deze waterloketten.
Het gaat dan vooral om de advisering over
(grond)waterproblematiek in stedelijk gebied.

6.9.4 Maatregelen
Stimuleren uitvoering huidige stedelijke waterplannen
In de stedelijke waterplannen is de stedelijke wateropgave verder uitgewerkt. Maat
regelen die met betrekking tot wateroverlast en watertekort spelen zijn o.a.: vergroting
bergend vermogen stedelijk watersysteem, afkoppelen hemelwater en infiltratie in de
bodem, aanpassen of plaatsen stuwen en aanpassen van de capaciteit van gemalen.
Samen met de gemeenten nieuwe waterplannen ontwikkelen
De looptijd van de 1e generatie stedelijke waterplannen loopt voor een aantal gemeenten in de planperiode af. We willen samen met de gemeente nieuwe waterplannen
opstellen of bestaande waterplannen actualiseren. Omdat niet alle waterplannen in de
planperiode volledig zijn gerealiseerd wordt het opstellen en ten uitvoer brengen van de
2e generatie verspreid over de periode 2011-2020.
Belangrijke kwantitatieve thema’s voor deze nieuwe waterplannen zijn nieuwe stedelijke
ontwikkelingen en de kwantitatieve wateropgave in de toekomst. Nieuwe inzichten over
de klimaatverandering leiden er toe dat de klimaatscenario’s van de eerste toetsings
ronde zijn aangepast. In de planperiode zal onderzocht worden of deze nieuwe klimaat
scenario’s effecten hebben op de stedelijke wateropgave.
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6.9.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Voor het thema ‘wateroverlast/ watertekort’ zijn de volgende instrumenten van belang:
• stimuleringsregeling voor aanleg van waterbergingsoevers;
• keur;
• watertoets.

6.10 Zorgen voor een goede chemische kwaliteit van het stedelijk
water
6.10.1 Doel
Het oppervlaktewater in het stedelijk gebied heeft in 2015 een goede chemische waterkwaliteit. Het gehalte aan prioritaire stoffen voldoet aan de Europese norm. De chemische waterkwaliteit mag niet verslechteren t.o.v. de toestand in 2000 (‘stand still’).
De emissie uit de riolering wordt voor eind 2015 beperkt tot minimaal het niveau van de
basisinspanning.
6.10.2 Analyse
De Europese Kaderrichtlijn Water geeft aan dat het oppervlaktewater in 2015 een
goede chemische kwaliteit moet hebben. Dit geldt ook voor het stedelijk water.
(Zie ook § 6.4).
Normen
Voor de normen wordt verwezen naar § 6.4.
Huidige situatie
De afgelopen jaren is op een beperkt aantal locaties in het beheergebied het gehalte
aan prioritaire stoffen in het oppervlaktewater onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat
op de gemeten locaties het gehalte aan prioritaire stoffen voldoet aan de norm.
Negentig procent van de gemeenten voldoen nu al aan de basisinspanning riolering.
In de planperiode moet de laatste 10% gerealiseerd worden.
Knelpunten
Uit het onderzoek blijkt dat de problemen met prioritaire stoffen in het oppervlakte
water niet zo groot lijken. Echter deze uitspraak is gebaseerd op een beperkt aantal
metingen. Een completer en gebiedsdekkend beeld is nodig om dit beter te kunnen
onderbouwen.
6.10.3 Aanpak
Het waterschap kan het prioritaire stoffenprobleem niet alleen met eigen instrumenten
aanpakken. Het waterschap is voor de realisatie van doelen en het voorkomen van
achteruitgang sterk afhankelijk van het beleid van andere overheden. Zolang prioritaire
stoffen gebruikt mogen worden, kunnen emissies naar het oppervlaktewater voor
normoverschrijding zorgen. Het probleem met prioritaire stoffen dient aan de bron te
worden aangepakt. Het beleid van andere overheden op het gebied van bestrijdings
middelen, verkeer, luchtverontreiniging en bouwstoffen zijn bepalend voor het
probleem met prioritaire stoffen. Het waterschap zal gemeenten stimuleren geen
prioritaire stoffen toe te passen.
6.10.4 Maatregelen
Waterschap Rivierenland treft in de planperiode geen (fysieke) maatregelen om de
gehalten aan prioritaire stoffen terug te dringen. Wel zal zij andere partners stimuleren
geen prioritaire stoffen te gebruiken. In de 2e generatie stedelijke waterplannen willen
we bijvoorbeeld stimuleren dat gemeenten de (gevolgen van) chemische onkruidbestrijding minimaliseert door de toepassing van de DOB-methode. Waterschap Rivierenland
zal ook zelf het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen minimaliseren. Het
waterschap streeft daarbij om het certificaat zilver bij Certificaat Barometer Duurzaam
Terreinbeheer te behalen.

78 | Waterbeheerplan 2010 - 2015 | Waterschap Rivierenland | Watersystemen en waterketen

In samenwerking met de gemeenten wordt de resterende rioolstelsels op het niveau
van de basisinspanning gebracht. Hiermee gaat de realisatie van de basisinspanning in
het beheergebied van 90 naar 100%.
Het waterschap gaat in de planperiode door met het monitoren van de chemische
waterkwaliteit. Dit om een beter onderbouwd overzicht te krijgen van normoverschrijdingen van prioritaire stoffen.
6.10.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Monitoring wordt in hoofdstuk 9 uitgewerkt. Met betrekking tot de prioritaire stoffen
zijn de volgende instrumenten van belang:
• communicatie;
• vergunningverlening;
• handhaving;
• stimuleringsregeling
• monitoring.

6.11 Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit in stedelijk
water
6.11.1 Doel
Voor alle stedelijke wateren, voor zover geen oppervlaktewaterlichaam, streeft het
waterschap naar het bereiken van een biologisch gezond watersysteem in 2027. De hierbij horende normen zijn (voorlopig) Stowa klasse 3 en een set fysisch-chemische normen.
6.11.2 Analyse
Normen
In het beheergebied van het waterschap zijn slechts enkele oppervlaktewaterlichamen
in stedelijk gebied gelegen. Dit geldt onder andere voor het waterlichaam kanalen OverBetuwe in de gemeente Arnhem en het waterlichaam Beneden-Linge dat door diverse
gemeenten loopt. Hier gelden de KRW-doelstellingen (zie ook § 6.4 en § 6.5). Voor de
normen wordt verwezen naar § 6.5.
Huidige situatie
De ecologische kwaliteit van het stedelijk water laat te wensen over. Vooral de MTRnormen voor fosfaat, stikstof, koper en zink worden vaak overschreden. De ecologische
kwaliteit is in het verleden in de meeste gemeenten in beeld gebracht door het uitvoeren van ecoscans. Hierbij wordt vooral gekeken naar de aanwezigheid van water- en
oeverplanten, de inrichting van het water en het doorzicht.
Gemiddeld voldoet slechts 50% van de stedelijke wateren aan de norm (middelste
ecologische niveau).
Knelpunten
De waterkwaliteit in het stedelijk gebied staat onder druk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lozingen vanuit de riolering (overstorten en verontreinigd regenwater) en
diffuse lozingen (uitloging bouwmaterialen, wegverkeer, bestrijdingsmiddelengebruik in
plantsoen en verhard oppervlak).
Ook het onderhoud van het stedelijk water is van invloed op de kwaliteit. Door achterstand in het baggeren zijn een aantal wateren ondiep en slecht doorspoelbaar.
Ook zijn de waterbodems in stedelijk gebied vaak verontreinigd. Dit komt door lozingen
(ook door bedrijfsmatige lozingen in het verleden). Hierdoor is het baggeren en het
afvoeren van het slib duur. Door subsidieregelingen (SUBBIED) en de afspraken over baggeren in het kader van het overnametraject van stedelijke wateren zijn de baggerachterstanden de laatste jaren verminderd.
6.11.3 Aanpak
Waterschap Rivierenland blijft zich inzetten voor een goede samenwerking met de
gemeenten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van het stedelijke
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watersysteem en de aanleg en onderhoud van rioleringen. Ook heeft de gemeente
invloed op het beperken van diffuse lozingen. Het waterschap speelt een directe rol bij
het onderhoud van stedelijk water (baggeren en maaien), voor zover deze wateren in
beheer en onderhoud bij het waterschap zijn. De opgave voor stedelijk water wordt
gezamenlijk uitgewerkt in stedelijke waterplannen.
Het waterschap stimuleert dat de bestaande stedelijke waterplannen worden uitgevoerd. Voor een deel van de gemeenten geldt dat voor of in de planperiode alle maat
regelen gerealiseerd zullen zijn. Met deze gemeenten willen we in de planperiode 2e
generatie waterplannen gaan opstellen. Daarbij willen we:
• de inrichting van stedelijke watersystemen verbeteren;
• baggerachterstanden wegwerken;
• lozingen vanuit de riolering verminderen;
• diffuse lozingen beperken.
De aanpak met betrekking tot de riolering is vastgelegd in de Nota Rioleringsbeleid van
het waterschap. Deze nota vormt het toetsingskader en richtsnoervoor de riolering in
relatie tot de waterkwaliteit en waterkwantiteit. De nota is gericht aan gemeenten en is
primair bedoeld voor gebruik door gemeentelijke diensten en hun adviesbureaus bij de
planvoorbereiding. De nota bevat ondermeer een toetsingskader voor rioleringsplannen
in verband met de vergunningverlening op grond van de Waterwet en de Aansluit
verordening en de Keur van het waterschap.
6.11.4 Maatregelen
Stimuleren uitvoering huidige stedelijke waterplannen
In de stedelijke waterplannen is de stedelijke wateropgave verder uitgewerkt. Maat
regelen die met betrekking tot prioritaire stoffen en ecologie in stedelijk water spelen
zijn o.a.: het meer natuurvriendelijk inrichten van stedelijk water, het afkoppelen van
schoon hemelwater, het wegwerken van baggerachterstanden in het kader van de
overname van stedelijk water, het minimaliseren van chemische onkruidbestrijding,
het beperken van overige diffuse lozingen.
Samen met de gemeenten nieuwe waterplannen ontwikkelen
De looptijd van de 1e generatie stedelijke waterplannen loopt voor een aantal gemeenten in de planperiode af. We willen samen met de gemeente nieuwe waterplannen
opstellen. Omdat niet alle waterplannen in de planperiode volledig zijn gerealiseerd,
wordt het opstellen en ten uitvoer brengen van de 2e generatie verspreid over de periode 2011-2020. Naast de bestaande thema’s zal daarbij ingezet worden op het minimaliseren van chemische onkruidbestrijding door de toepassing van de DOB-methode en
het beperken van effecten van overstorten op waterlichamen en SED-wateren. Welke
maatregelen er verder nog nodig zijn wordt beoordeeld via het zogenaamde water
kwaliteits spooronderzoek.
Gedifferentieerd maaien van stedelijk water
De stedelijke wateren worden door het waterschap natuurvriendelijk onderhouden
conform de ‘Nota gedifferentieerd maaien van watergangen’.
Onderhoudsbaggeren
De stedelijke wateren in beheer van het waterschap worden periodiek gebaggerd.
6.11.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in stedelijk gebied
zijn de volgende instrumenten van belang:
• stimuleringsregeling duurzame inrichting waterketen;
• keur;
• watertoets;
• vergunningverlening;
• handhaving.
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Thema:
Voldoende schoon water in waardevolle
en beschermde gebieden
Naast het algemene beleid voor water in het landelijk gebied en water in het stedelijk
gebied is er beleid voor waardevolle en beschermde gebieden. Het gaat hierbij om
gebieden met waardevolle natuur (natte natuur) of gebieden die vanuit andere Europese Richtlijnen als beschermd zijn aangewezen. Aan deze wateren en gebieden worden
vanuit Europees, nationaal of provinciaal beleid specifieke eisen aan de watercondities
(kwalitatief en kwantitatief) en aan de inrichting gesteld. In dit hoofdstuk is het beleid
geformuleerd voor deze gebieden en wateren.
Het gaat hierbij om wateren en gebieden met de volgende ruimtelijke en waterhuishoudkundige functies:
• natte natuur (waternatuur en natte landnatuur) - (§ 6.12);
Hierbinnen is onderscheid te maken in Natura 2000 gebieden, TOP-lijst gebieden,
waterparels, SED-water, ecologische verbindingszones en weidevogelgebieden.
Naast deze functies zijn nog meer natuurfuncties toegekend. Het algemene beleid
voor deze ruimtelijke en waterhuishoudkundige functies is uitgewerkt in een tabel
die is opgenomen in bijlage 2;
• zwemwater (§ 6.13);
• oppervlaktewater voor bereiding van drinkwater (§ 6.14).

6.12 Zorgen voor voldoende schoon water voor natte natuur
6.12.1 Doel
Het realiseren van de voor natuur benodigde watercondities zodat de bijzondere natte
natuurwaarden in natuurgebieden (waternatuur of natte landnatuur) worden hersteld,
ontwikkeld of behouden.
6.12.2 Analyse
Natuurgebieden vormen de ecologische hoofdstructuur van Nederland. De ligging en
doelen van de natuurgebieden zijn vastgelegd in natuurgebiedplannen, die zijn vastgesteld door Provinciale Staten. Voor het waterschap zijn de waterafhankelijke natuurwaarden relevant. Dit betreft plant- en diersoorten en hun habitat in het water (aquatisch) of op het land (terrestrisch).
Niet alle natuurgebieden zijn al volledig gerealiseerd omdat de ecologische hoofdstructuur (EHS) pas in 2018 dient te zijn gerealiseerd. Voor de bestaande natuurgebieden zijn
wateromstandigheden geboden die aansluiten op de natuurdoelen.
Een deel van de natuurgebieden hebben een extra status. Dit betekent dat extra doelen
zijn benoemd, extra middelen beschikbaar zijn of prioriteit hebben ten aanzien van
behoud of herstel. Dit zijn de TOP-lijst gebieden, Natura-2000 gebieden, waterparels
(HEN-water). Aan deze gebieden geeft het waterschap in deze planperiode prioriteit.
In onderstaande tabel zijn de ruimtelijke en waterhuishoudkundige functies weergegeven die binnen het thema ‘natte natuur’ aandacht krijgen. Per provincie is de benaming
opgenomen. Deze functies zijn toegekend aan gebieden of wateren. Het behoud en
herstel van natuurwaarden is hier belangrijk. Aan sommige gebieden zijn meerdere
ruimtelijke en waterhuishoudkundige functies toegekend. Doelen in het oppervlakte
watersysteem (aquatische doelen) kunnen we als waterschap realiseren, voor doelen in
waterafhankelijke gebieden (terrestrische natuur) kunnen we de hydrologische randvoorwaarden voor de natuur scheppen.
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Tabel 6‑4

De functies die vallen binnen natte natuur

Functie & Toelichting

Gelderland

ZuidHolland

NoordBrabant

Utrecht

Natura 2000
Gebieden die vallen onder de bescherming van
de Europese Vogel en Habitatrichtlijn.

√

√

√





Waternatuur en waterparels
Wateren met bijzondere actuele of potentiële
aquatische natuurwaarden.

Wateren met een specifieke ecologische doelstelling
Wateren met specifieke aquatische natuur
waarden. Deze wateren worden door menselijk
handelen beïnvloed, maar zijn toch waardevol.
Gebieden van de TOP-lijst verdroging
Gebieden waar de bestrijding van verdroging tot
2015 prioriteit heeft.

√

√

√

(HEN-water)

(Waterparel)

(Waternatuur / Waterparel)

√
(SED-water)







√

√

√



(TOP-lijst)

(TOP-lijst)

(TOP-lijst is gelijk aan Natte
Natuurparels)

Ecologische verbindingszone (EVZ)
Wateren die natuurvriendelijk worden ingericht
en zo een verbinding vormen tussen natuur
gebieden. Hierdoor wordt een grootschalig
ecologisch netwerk aangelegd (de Ecologische
Hoofdstructuur – EHS).

√

√

√

√

Weidevogelgebieden
Belangrijke leefgebieden van weidevogels zijn
aangewezen als weidevogelgebieden. Het beheer
en gebruik moet hier worden afgestemd op de
weidevogels.

√





√

Nationale landschappen
Nationale Landschappen hebben een unieke
combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke
elementen en vertellen daarmee het verhaal van
het Nederlandse landschap. De Nationale Landschappen kenmerken zich door de specifieke
samenhang tussen de verschillende onderdelen
van het landschap, zoals natuur (flora en fauna),
reliëf (bijv. beekdalen en terpen), grondgebruik
(bijv. landbouw, watermanagement) en bebouwing (bijv. dorpsgezichten en forten).

√

√

√

√

Per functie uit tabel 6.4 is in bijlage 7 een algemene beschrijving opgenomen van de
doelen en de knelpunten.			
6.12.3 Aanpak
Het waterschap staat voor het realiseren van een flink aantal opgaven in de planperiode
met betrekking tot het op orde brengen en houden van natte natuur. Het realiseren van
alle doelstellingen in de planperiode is, zowel om financiële als organisatorische redenen, niet haalbaar. Het maken van keuzen in de volgorde van de aanpak van gebieden en
de inzet van het waterschap is essentieel. Hierdoor ontstaan voor de planperiode realistische doelen.
Voor het maken van keuzen in welke gebieden de uitvoering van maatregelen prioriteit
krijgt en welke maatregelen het waterschap zal oppakken in de planperiode, zijn de
onderstaande beleidsuitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn in § 6.12.4
en bijlage 8 vertaald in concrete acties en maatregelen per gebied.
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Algemeen:
Samenwerken aan een integrale gebiedsgerichte aanpak
• We streven naar maximale synergie door zoveel mogelijk opgaven/doelen te combineren. Dit betekent dat gebieden waaraan meerdere doelen zijn toegekend met prioriteit
worden aangepakt. Hierbij is een gebiedsgerichte, integrale aanpak het uitgangspunt
(zie ook de visie). Voorbeelden van gebiedsgerichte projecten zijn het uitvoeringsprogramma ‘Langs de Linge’ (zie bijlage 9) en de planvorming voor het actiegebied
Hatertsche en Overasseltsche Vennen. (zie kaart 11)
• Het realiseren van natuurdoelen is geen opgave voor het waterschap alleen. Ook
andere partijen zullen hieraan een steentje moeten bijdragen. De taak van het waterschap is vooral het uitvoeren van realistische maatregelen voor het realiseren van de
benodigde watercondities (zowel kwantitatief als kwalitatief). Indien voor het herstel
van een natuurgebied hoofdzakelijk maatregelen in het watersysteem aan de orde
zijn, is het waterschap bereid een trekkende rol in de planvorming te vervullen.
N2000 (zie kaart 12):
Prioriteit bij maatregelen in sense of urgency water
• Het waterschap is verantwoordelijk voor het treffen van de waterhuishoudkundige
maatregelen die nodig zijn om de gewenste watercondities in Natura 2000 gebieden
te realiseren. De voor de natuur benodigde watervereisten en de daarbij behorende
maatregelen en realisatietermijnen worden uitgewerkt in de Natura 2000 beheerplanprocessen. Deze worden vastgelegd in de beheerplannen Natura 2000 en vervolgens
in de volgende generatie water(beheer)plannen overgenomen. Voor de Sense of
Urgency gebieden zullen de watercondities voor 2015 worden gerealiseerd.
• Het waterschap levert een actieve bijdrage aan het opstellen van de N2000-beheerplannen voor de binnendijkse gebieden, maar is geen initiatiefnemer voor het opstellen van de plannen. Het waterschap zal input leveren voor het opstellen van een
‘waterparagraaf’ (welke maatregelen zijn haalbaar om watercondities te realiseren).
De GGOR die in peilbesluittrajecten is vastgesteld vormt input voor de beheerplannen.
• Het waterschap zal het beheerplanproces van de buitendijks gelegen N2000 gebieden
volgen in relatie tot het waterkeringenbeheer (huidig gebruik) en eventuele consequenties voor binnendijkse activiteiten. Het waterschap zal het ‘huidig gebruik’ van
het waterschap (o.a. peilbeheer, onderhoud aan watergangen en waterkeringen,
baggeren etc.) in het Natura 2000 beheerplanproces inbrengen. Op deze wijze willen
we er voor zorgen dat het waterschap na vaststelling van de Natura 2000 beheerplannen geen vergunning nodig heeft om zijn taak uit te voeren in en rond Natura 2000
gebieden.
• Het N2000-beheerplan is de basis voor het verdere planvorming en vervolgens voor
het uitvoeren van waterhuishoudkundige maatregelen.
• Het waterschap streeft naar integrale, gebiedsgerichte planvorming voor N2000gebieden (zie ook TOP-lijst). Het waterschap zal afspraken maken met andere betrokken partijen over de taak- en rolverdeling.
• De N2000-gebieden met een Sense of Urgency wateropgave (Zouweboezem en
Geldersche Poort) krijgen prioriteit. In deze gebieden zullen de gewenste water
condities voor 2015 worden gerealiseerd door het uitvoeren van de maatregelen uit
het beheerplan. Voorwaarde voor de uitvoering is dat de beheerplannen tijdig gereed
zijn.
• Maatregelen voortvloeiend uit de beheerplannen die meeliften met KRW-maat
regelen of NBW maatregelen en werken welke worden uitgevoerd in het kader van
Ruimte voor de Rivier, worden in de planperiode uitgevoerd.
• Voor overige N2000-gebieden met een wateropgave worden watercondities deels
na 2015 gerealiseerd, mits dit niet ten koste gaat van natuurdoelen op lange termijn.
In de planperiode worden dan ook in sommige N2000-gebieden geen maatregelen
voorzien.
• Een aantal N2000- gebieden liggen buitendijks, de watercondities worden hier
bepaald door de rivierstand. Het waterhuishoudkundig beheer van deze uiterwaarden
is niet in handen van WSRL (deel van de Lek uiterwaarden is uitzondering). Het waterschap heeft hier geen invloed op het realiseren van de gewenste watercondities en zal
hier dan ook geen maatregelen uitvoeren.
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TOP-lijst Gebieden (zie kaart 13):
Voorrangsbeleid voor N2000- gebieden op TOP-lijst en integrale aanpak
• Voor verdrogingsbestrijding ligt de prioriteit in de planperiode bij de TOP-gebieden.
Die gebieden die tevens de status hebben van N2000 worden met voorrang aangepakt. Herstel van de overige verdroogde gebieden krijgt in de planperiode geen
aandacht, hiervoor wordt het ‘stand-still – step- forward’ principe gehanteerd. Dit
betekent dat achteruitgang van de situatie moet worden voorkomen. Als zich kansen
voordoen om de situatie voor de natte natuur te verbeteren, zonder dat de situatie
verslechtert voor andere belangen, wordt gestreefd naar het benutten van de kans.
• Het waterschap streeft naar het bestrijden van verdroging door een integrale,
gebiedsgerichte aanpak. Per gebied worden alle opgaven in een gebiedsgericht proces integraal opgepakt.
• Het waterschap is initiatiefnemer voor het uitvoeren van een integraal, gebieds
gericht project in die gebieden waar hoofdzakelijk maatregelen in het watersysteem
nodig zijn. De provincie is trekker voor de gebieden waar, naast doelen voor het
watersysteem ook doelen op andere beleidsterreinen gelden (bijvoorbeeld in de
ruimtelijke ordening, landbouw, natuur of milieu).
• Het waterschap zal als trekker optreden voor de planvorming in Nieuwe- Zuiderlingedijk en Diefdijk Zuid (afspraken over integratie N2000). In samenwerking met
andere partijen wordt een project opgestart om de benodigde maatregelen in beeld
te brengen om de opgaven te realiseren. Het GGOR-instrumentarium zal hierbij worden gebruikt. Op basis van plannen zullen maatregelen worden uitgevoerd.
• In Noord-Brabant wordt de verdroging van natte natuur aangepakt in het kader van
de ‘Revitalisering Wijde Biesbosch’ en het 2e bestuursakkoord. Hierin zijn afspraken
(voor 113 ha) vastgelegd over verdrogingsbestrijding in de kreken tot en met 2013.
Uitvoering van anti-verdrogingsmaatregelen in de periode 2014-2015 zijn mede
afhankelijk van de medefinanciering van de provincie.
• In een aantal TOP-lijst gebieden zijn al maatregelen uitgevoerd (Bruuk, Kornsche
Boezem en Pompveld). Monitoring in de planperiode moet uitwijzen of aanvullende
maatregelen nodig zijn. Ook kan het zijn dat aanvullende maatregelen nodig zijn
vanuit het N2000-beheerplan.
• In een enkel TOP-lijst gebied is de planvorming grotendeels afgerond (Overasseltsche
en Hatertsche Vennen). In de planperiode worden de maatregelen uitgevoerd.
GGOR in N2000- en TOP-gebieden:
GGOR is onderdeel van integrale gebiedsgerichte uitwerking van maatregelen
• Waterschap Rivierenland ziet GGOR als opmaat voor een peilbesluit en kiest dus bij
het opstellen van een GGOR voor een aanpak per peilbesluitgebied (zie ook § 6.1 voldoende water in landelijk gebied). Dit betekent dat wordt gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak van de GGOR. Het rijk heeft de waterschappen gevraagd om in 2007
een concept-GGOR gereed te hebben voor de TOP-lijst gebieden en N2000-gebieden.
Waterschap Rivierenland geeft invulling aan dit verzoek door in de planperiode waar
nodig functiegerichte GGOR’s op te stellen in de Natura 2000 en TOP-gebieden.
• Voor het realiseren van de optimale waterhuishoudkundige situatie voor N2000gebieden en TOP-lijst gebieden is een apart gebiedsgericht proces nodig (functiegerichte uitwerking). Dit integrale gebiedsproces resulteert in een integraal
maatregelpakket voor het realiseren van het meest optimale grond- en oppervlaktewaterregime. Het GGOR-instrumentarium is één van de instrumenten dat hiervoor kan worden gebruikt. Voor N2000-gebieden wordt het gebiedsgerichte proces
gevoerd in het kader van het opstellen van het beheerplan. De rol van het waterschap is het inbrengen van expertise. Daar waar N2000 gebieden ook op de TOP-lijst
staan is het waterschap voorstander van een integrale uitwerking van de opgaven in
een integraal maatregelpakket.
Waterparels (zie kaart 14):
Combineren met andere doelen en uitvoering op basis van gemaakte afspraken
• In Gelderland zijn afspraken gemaakt om in een aantal waterparels in de planperiode
maatregelen uit te voeren (uitvoeringsprogramma waardevolle waternatuur). Deze
afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst die geldt tot en met 2013.
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•

•
•

De te treffen maatregelen met betrekking tot waterparels in 2014 en 2015 zijn mede
afhankelijk van de door de provincie bechikbaargestelde middelen.
In Brabant is in een bestuursovereenkomst vastgelegd welke waterparels tot en met
2013 worden aangepakt door het waterschap (uitvoeringsprogramma waardevolle
waternatuur) die geldt tot en met 2013. De te treffen maatregelen met betrekking
tot waterparels in 2014 en 2015 zijn mede afhankelijk van de door de provincie
bechikbaargestelde middelen.
In de overige waterparels worden in de planperiode alleen maatregelen uitgevoerd
als die maatregelen kunnen meeliften met de N2000-, TOP-, NBW- of KRW-opgave.
Voor alle waterparels, die in onderhoud zijn bij het waterschap, worden maatregelen
getroffen op het gebied van beheer en onderhoud. Per waterparel wordt een onderhoudsplan opgesteld, gericht op behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden.

SED-water (zie kaart 14):
Combineren met andere doelen en Beheer en onderhoud
• In wateren met de waterhuishoudkundige functie SED water voeren we alleen die
maatregelen uit, die meeliften met KRW, N2000, NBW of andere plannen (bijv. peilbesluiten of TOP-lijst). Daarnaast wordt, indien relevant, het beheer en onderhoud
van de watergangen aangepast aan de functie.
Functie verweven voor waterlopen (zie kaart 11):
• In de wateren met de waterhuishoudkundige functie ‘verweven voor waterlopen’
in Noord-Brabant voeren we alleen die maatregelen uit die meeliften met KRW
(bijvoorbeeld opheffen knelpunt vismigratie), N2000, NBW of ander plannen (bijv.
op basis van een bestuursovereenkomst of naar aanleiding van peilbesluiten of TOP
lijst). Daarnaast wordt, indien relevant, het beheer en onderhoud van de watergangen aangepast aan de functie.
EVZ (zie kaart 8):
• Het waterschap streeft er naar dat in 2018 alle ecologische verbindingszones zijn
ingericht.
• In principe legt het waterschap in de planperiode alleen de ecologische verbindingszones aan als deze verbindingen bijdragen aan de KRW-opgave en/of de realisatie
van de kwantitatieve wateropgave. Als de provincies ‘ruim’ financieel bijdragen aan
de realisatie van deze verbindingen worden deze volgens de modellen en wensen
van de provincies uitgevoerd.
• In Gelderland en Brabant zijn afspraken gemaakt over welke verbindingszones in
de periode tot en met 2013 worden ingericht conform de provinciale modellen c.q.
natuurdoeltypen. De te treffen maatregelen met betrekking tot ecologische verbindingszone in 2014 en 2015 zijn mede afhankelijk van de door de provincie beschikbaargestelde middelen.
• In Zuid-Holland en Utrecht is het waterschap geen initiatiefnemer van de aanleg van
ecologische verbindingszones.
Weidevogelgebieden (zie kaart 8):
• In weidevogelgebieden van Gelderland en Utrecht hanteert het waterschap een
‘stand-still beleid’. Dit betekent dat activiteiten (peilbeheer) van het waterschap niet
leiden tot verslechtering van de condities voor weidevogels. In Zuid-Holland zijn de
weidevogelgebieden onderdeel van de ruimtelijke functie A+. Hiervoor geldt dat
geen grootschalige ingrepen zijn toegestaan.
6.12.4 Maatregelen
Op basis van de uitgangspunten uit de vorige paragraaf zijn per gebied de maatregelen
en acties uitgewerkt. Een totaal overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 8. In het kort
bestaat het pakket uit de volgende maatreglen en acties.
• Bijdragen aan het opstellen van N2000 beheerplannen.
• Uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in de kreekrestanten in Brabant.
• Uitvoeren van onderzoek en enkele maatregelen in het gebied Boezems Kinderdijk.
• Uitvoeren van integraal gebiedsgericht project Munnikenland. Een deel van de maatregelen worden in de planperiode uitgevoerd.
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•

•
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•

•

Uitvoeren van optimalisatie- en onderzoeksmaatregelen in Pompveld en Kornsche
Boezem.
Planvorming en uitvoeren maatregelen in Zouweboezem (vervolg op beheerplan
N2000).
Opstarten integraal gebiedsgericht proces voor Nieuwe Zuider-Lingedijk & Diefdijkzuid.
Maatregelen uitvoeren in Overasseltsche en Hatertsche Vennen.
Natuurbelangen afwegen in GGOR-peilbesluiten.
Maatregelen uitvoeren in 8 Gelderse waterparels.
Beheer aanpassen in waterparels en SED-wateren die in onderhoud zijn bij het
waterschap.
Het waterschap maakt uiterlijk in 2009 een plan voor de inrichting van de ecologische verbindingszones Linge (traject Geldermalsen – Amsterdam Rijnkanaal) en
Diefdijk.
Uiterlijk 2011 is 15 ha ingericht van het zoekgebied EVZ dat bestaat uit: een deel van
de ecologische verbindingszones Heumen-Horssen (19 ha), Nieuwe Graaf (9 ha) en
Diefdijk (4 ha) ecologisch ingericht (conform provinciale modellen).
De EVZ Bergharen-Maas (5 ha), Capreton (5 ha), Linge (3 ha) en Over-Betuwe (3 ha)
wordt na 2011 ecologisch ingericht.
De afspraken uit de bestuurovereenkomst in Brabant worden uitgevoerd.
In het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie en Rivierengebied wordt
21 km historische kaden en historische hoofdwatergangen cultuurhistorisch verantwoord heringericht.
Voor alle overige natte natuurgebieden wordt een het ‘stand-still-step-forward’
principe gehanteerd. Dat ontwikkelingen niet mogen leiden tot achteruitgang van de
situatie. Als zich kansen voordoen om de situatie voor de natte natuur te verbeteren,
zonder dat de situatie voor andere belangen er op achteruit gaat, wordt gestreefd
naar benutten van deze kansen.

Wat vragen we van andere partijen?
• Andere partijen (terreinbeheerders, eigenaren) worden gevraagd bij te dragen aan
het realiseren van de natuurdoelen. Dit betekent dat ze kennis inbrengen tijdens de
planvormingsfase, eenduidige natuurdoelen toekennen, medewerking verlenen aan
het uitvoeren van de maatregelen of een deel van de maatregelen zelf uitvoeren.
• Andere partijen worden gevraagd binnen eigen plannen rekening te houden met de
realisatie van natuurdoelen.
• Monitoring van ecologisch waardevolle wateren is geen taak voor het waterschap
alleen. Monitoring dient in samenwerking met andere partijen te worden vormgegeven waarbij elke partij een deel van de monitoring voor haar rekening neemt.
Waterschap Rivierenland zal zich vooral richten op het meten van de watercondities
(kwaliteit en kwantiteit) en niet op de ontwikkeling van natuurdoeltypen of het
voorkomen van bepaalde doelsoorten. Van de provincies wordt verwacht dat zij een
coördinerende rol op zich nemen ten aanzien van het maken van procesafspraken
m.b.t. monitoring.
6.12.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Monitoring wordt in hoofdstuk 9 uitgewerkt. Met betrekking tot de voldoende schoon
water voor natte natuur zijn de volgende instrumenten van belang:
• keur;
• vergunningverlening;
• watertoets;
• monitoring.
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6.13 Zorgen voor veilig en gezond zwemwater
6.13.1 Doel
In 2015 voldoen alle zwemwateren tenminste aan de kwaliteitsklasse ‘aanvaardbaar’ .
6.13.2 Analyse
In 2006 is een nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) vastgesteld. Het doel
van deze richtlijn is het beschermen van de gezondheid van de zwemmers in opper
vlaktewateren met de waterhuishoudkundige functie zwemwater.
In de nieuwe richtlijn is onder andere opgenomen dat:
• de zwemwaterkwaliteit moet worden gemeten;
• op basis van deze meting de zwemwaterkwaliteit moet worden ingedeeld in
kwaliteitsklassen (uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht);
• in 2015 alle zwemwateren minimaal moeten voldoen aan de kwaliteitsklasse
‘aanvaardbaar’. Daarnaast moet worden gestreefd naar een continue verbetering
van de zwemwaterkwaliteit;
• risico’s met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit in kaart moeten worden gebracht
door middel van het opstellen van zogenaamde zwemwaterprofielen.
In het beheergebied van Waterschap Rivierenland zijn door de provincies 22 wateren
aangewezen als zwemwater. In deze plassen dient de gezondheid van zwemmers
voldoende te zijn beschermd. In de Provincie Gelderland bevinden zich 14 zwemplassen,
in de Provincie Zuid-Holland liggen vier plassen, in de Provincie Utrecht twee en in de
Provincie Noord-Brabant ook twee. De locaties van deze zwemplassen staan op de kaart
overige natuurfuncties (kaart 8).
Huidige situatie
In 2007/ 2008 zijn van alle zwemwateren zogenaamde zwemwaterprofielen opgesteld.
Hierbij zijn de gezondheidsrisico’s voor zwemmers in beeld gebracht. De profielen zijn
vooral gericht op de fecale verontreinigingsbronnen en –routes. In de zwemwater
profielen zijn daarnaast ook overige gezondheidsrisico’s in beeld gebracht, zoals blauwalgenbloei (cyanobacteriën), zwemmersjeuk en botulisme.
In de zwemwaterprofielen is de zwemwaterkwaliteit van de jaren 2006 en 2007
beschreven. De bacteriële kwaliteit in de zwemplassen is over het algemeen goed en
voldoet op 2 locaties na aan het minimale kwaliteitsniveau van ‘aanvaardbaar’.
In zes zwemplassen zijn in het verleden gezondheidsrisico’s voor zwemmers ontstaan
als gevolg van de bloei van blauwalgen (cyanobacteriën). Voor deze plassen is in het
zwemwaterprofiel extra aandacht besteed aan de oorzaak van het voorkomen van het
blauwalgen en het beperken van het risico op blauwalgenbloei (het zogenaamde
‘Zwemwaterprofiel Blauwalgen’ is opgesteld).
Knelpunten
De kwaliteitsklassenindeling (zie tabel 6-5) laat zien dat de zwemplassen bijna overal
voldoen aan de norm ‘aanvaardbaar’. Toch blijkt ook uit de analyse dat in verschillende
zwemplassen gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan. Dit komt onder andere door bacteriologische verontreinigingen als gevolg van lozingen of aanwezigheid van vogels of
honden, de lozing van mogelijk verontreinigd hemelwater en problemen met het voorkomen van blauwalgen als gevolg van een te veel aan voedingsstoffen in het water.
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Tabel 6‑5

Kwaliteitsklassen van alle zwemplassen (bacteriële kwaliteit)

Zwemplas

Kwaliteitsklasse

1. Betuwestrand

   

2. De Beldert

   

3. De Berendonck

   

4. De Groene Heuvels

   

5. De Meent

  

6. De Rotonde

  

7. De Wiel 



8. Den Donk

   

9. Het Lingebos

   

10. In den Boomgaard

   

11. Kurenpolder Zwemplas

   

12. Lammetjeswiel 

  

13. Plas bij Hagestein

  

14. Plas Middelwaard

   

15. Put de Omloop

  

16. Put van Ottoland 

   

17. Recreatieplas bij Smoutjesvliet 

   

18. Rietput Heukelum 

  

19. Rijkerswoerdse Plassen



20. Strandpark Slijk-Ewijk

   

21. Walburgen 

  

22. Wylerbergmeer 

   






x 4 = uitstekend
x 3 = goed
x 2 = aanvaardbaar
x 1 = slecht

 = risico op blauwalgenbloei
 = k waliteitsmetingen van
voor 2006 en van 2008 wijzen uit dat in deze locatie
meerdere keren verhoogde
concentraties fecale bacteriën zijn aangetroffen.

In de de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (de wet
waarin de EU-richtlijn is geïmplementeerd, Whvbz) is opgenomen dat de waterbeheerders verantwoordelijk zijn voor het treffen van de nodige maatregelen waar het gaat
om de bestrijding van fecale verontreinigingen. Met betrekking tot blauwalg is alleen
opgenomen dat er maatregelen moeten worden genomen ter voorkoming van blootstelling van bezoekers en dat deze in ieder geval geïnformeerd moeten worden over de
hoedanigheid van het water. Dit is echter een weinig bevredigende oplossing voor de
locatiebeheerders en zwemmers.
6.13.3 Aanpak
De verantwoordelijkheid voor de zwemwaterkwaliteit ligt primair bij het waterschap.
Het waterschap kan de maatregelen om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren echter
veelal niet alleen uitvoeren. Het waterschap zoekt dan ook nadrukkelijk de samenwerking met de locatiebeheerders en de provincie. Dit zal ook wel moeten, omdat vrijwel
alle zwemplassen geïsoleerde wateren zijn, waarvan het waterschap geen eigenaar is.
Het waterschap heeft in deze plassen alleen een rol als waterkwaliteitsbeheerder en
kan alleen waterhuishoudkundige maatregelen treffen. Voor het uitvoeren van niet
waterhuishoudkundige maatregelen zal meestal een beroep moeten worden gedaan op
de locatiebeheerders. Dit omdat deze maatregelen veelal gerelateerd zijn aan het
beheer en onderhoud van het recreatieterrein en de daarbij behorende infrastructuur
en voorzieningen. Het waterschap streeft naar het wegnemen van de oorzaak van het
blauwalgprobleem. Daar waar dit niet tegen aanvaarbare kosten mogelijk blijkt, zal
samen met de locatiebeheerder, bezien worden welke effectgerichte maatregelen
mogelijk zijn.
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Het waterschap zal zich maximaal inspannen om de zwemwaterkwaliteit te laten voldoen aan de Europese eisen, alleen niet tot elke prijs. De wetgeving met betrekking
zwemwater voorziet hierin. Het is mogelijkheid om zwemlocaties af te voeren van de lijst
van zwemlocaties, indien het uitvoeren van maatregelen om zwemwater blijvend aan de
kwaliteitsnormen te laten voldoen, ‘niet uitvoerbaar of onevenredig kostbaar’ zijn.
6.13.4 Maatregelen
Met betrekking tot de blauwalgproblematiek zetten we in de planperiode vooral in op
nader onderzoek (nutriënten, fytoplanktonsamenstelling, waterbodem, kwaliteit grondwater, visserijkundig onderzoek, kwaliteit gebiedsvreemd water), omdat we de oor
zaken van het ontstaan van hoge concentratie aan blauwalgen onvoldoende in beeld
hebben. Daarnaast levert het waterschap in één zwemplas een bijdrage aan de maat
regelen die tot doel hebben de blauwalgproblematiek te bestrijden. Voorbeelden hiervan zijn baggeren en het uitvoeren van effectgerichte maatregelen ter bestrijding van
blauwalg (bellenbeluchting, zwemzone vrijhouden van drijflagen, doorstroming).
Uit de zwemwaterprofielen blijkt in welke zwemplassen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren. Het gaat hierbij om maatregelen ter
voorkoming van fecale verontreinigingen en blauwalgenbloei. In totaal zijn in 19 zwemplassen maatregelen voorzien. In 3 plassen (De Rotonde, Betuwestrand en de Beldert)
zijn geen maatregelen nodig. In bijlage 10 zijn de maatregelen per plas benoemd en is
aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de maatregelen. In zijn
algemeenheid gaat het om de volgende maatregelen die Waterschap Rivierenland
samen met de locatiebeheerders in de planperiode gaat uitvoeren:

Tabel 6‑6

Maatregelen voor zwemwateren

Maatregel 

Zwemplas

•	maatregelen treffen om de zwemwaterkwaliteit in
de twee zwemplassen die zijn ingedeeld in de zwemwaterkwaliteitsklassen ‘slecht’ te verbeteren. Dit geld
ook voor de zwemlocatie Walburgen, waar voor 2006
en in 2008 verhoogde concentraties aan fecale bacteriën zijn aangetroffen

De Wiel
Rijkerswoerdse Plassen
Walburgen

•	onderzoek doen naar de achterliggende oorzaken van
de blauwalgproblematiek van een zestal zwemplassen (onderzoek nutriëntenconcentraties, algensamenstelling en mogelijke bronnen)

De Wiel
Lammetjeswiel
Put van Ottoland
Recreatieplas bij Smoutjesvliet
Rietput Heukelum
Wylerbergmeer

•	zo mogelijk samen met de locatiebeheerder maatregelen ter bestrijding van blauwalgen (cyanobacteriën) nemen

Wylerbergmeer

•	zonodig samen met de locatiebeheerder maatregelen
nemen om de zwemwaterkwaliteit van de overige
plassen te verbeteren

Alle plassen die in de kwaliteitsklasse aanvaardbaar of
goed zijn ingedeeld

•	de zwemwaterkwaliteit van de zwemplassen monitoren en de kwaliteit jaarlijks indelen in klassen;

Alle plassen (22 locaties)

•	de zwemwaterprofielen periodiek actualiseren conform de vigerende wetgeving (frequentie van actualisatie is afhankelijk van de klassenindeling en de veranderingen daarin)

Alle plassen (22 locaties)
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Wat verwachten we van andere partijen?
De provincies hebben een rol als coördinerend bestuursorgaan. Daarnaast zijn de
provincies verantwoordelijk voor:
• de functietoekenning van zwemwateren, inclusief de daarbij behorende publieks
participatie;
• het aanwijzen(en afvoeren) van zwemlocaties op de EU-lijst van zwemwateren,
inclusief de daarbij behorende publieksparticipatie;
• het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken;
• het instellen van zwemverboden of het uitgeven van negatieve zwemadviezen;
• publieksvoorlichting over de actuele situatie met betrekking tot veiligheid en
hygiëne rond zwemlocaties.
Tevens verwacht het waterschap dat de provincie zich inzet voor het realiseren van een
goede zwemwaterkwaliteit en dan vooral gericht op het bestrijden van blauwalgen. We
verwachten van de locatiebeheerders dat zij de maatregelen uitvoeren die gerelateerd
zijn aan het beheer en onderhoud van het recreatieterrein en de daarbij behorende
infrastructuur en voorzieningen.
6.13.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten zijn in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt. Voor
het thema ‘zwemwater’ zijn de volgende instrumenten van belang:
• vergunningverlening: Ongewenste lozingen op zwemplassen kunnen door middel
van vergunningverlening worden gereguleerd dan wel verboden. Naar verwachting
zal dat voor één zwemplas het geval zijn. Het betreft het afkoppelen van hemel
water van een parkeerplaats;
• monitoring: Het gaat daarbij om:
–– reguliere meting van de zwemwaterkwaliteit;
–– voortzetting van nutriëntenmetingen buiten het zwemseizoen;
–– fytoplanktonanalyse;
–– visserijkundig onderzoek;
–– waterbodemonderzoek;
–– onderzoek kwaliteit grondwater.

6.14 Zorgen voor schoon oppervlaktewater voor
drinkwaterbereiding
6.14.1 Doel
De kwaliteit van het uitgemalen water van de Bommelerwaard is zodanig dat het geen
nadelige invloed heeft op het halen van de drinkwaternormen in de Afgedamde Maas.
6.14.2 Analyse
Het overschot aan oppervlaktewater van de Bommelerwaard wordt uitgeslagen op de
Afgedamde Maas. Het water van de Afgedamde Maas wordt gebruikt voor de drink
waterwinning in Den Haag. Het wordt van Andel naar Den Haag verpompt en daar
geïnfiltreerd in de duinen. Het oppervlaktewater wordt dus indirect benut voor de
openbare drinkwatervoorziening. Dit vraagt om extra aandacht voor de kwaliteit van
het uitgeslagen water van de Bommelerwaard.
De Afgedamde Maas heeft de waterhuishoudkundige functie ‘oppervlaktewater voor
drinkwater’ (zie kaart 18 van het bijlagenrapport). Om deze functie te beschermen is
een beschermingszone aangewezen. Oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor drinkwaterbereiding moet voldoen aan specifieke kwaliteitsnormen. Deze normen hebben
vooral betrekking op milieugevaarlijke stoffen, waaronder een aantal bestrijdings
middelen. Ofschoon Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor het voldoen aan de drinkwaternormen bij het inlaatpunt heeft ook het waterschap hierin een rol. Het gaat dan
vooral om de kwaliteit van het uitgeslagen water van de Bommelerwaard.
Huidige situatie
De huidige kwaliteit van het ingenomen water ten behoeve van drinkwater voldoet in
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het algemeen aan de drinkwaternormen. Periodiek worden wel overschrijdingen van de
drinkwaternormen aangetoond. Deze overschrijdingen worden zowel door het uitgeslagen water van de Bommelerwaard veroorzaakt als door periodiek optredende tijdelijke
verslechtering van de kwaliteit van het water van de Maas.
Knelpunten
Door de concentratie aan glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard is er een risico
dat vooral bij calamiteiten op deze bedrijven normoverschrijding plaatsvindt. Daarnaast
is er sprake van mogelijke intensivering van de glastuinbouw. Het is hierdoor mogelijk
dat in de toekomst normen worden overschreden als niet gekozen wordt voor mitigerende maatregelen.
6.14.3 Aanpak
Waterschap Rivierenland kiest bij de aanpak van deze problematiek voor vier sporen:
• doorgaan met de vrijwillige beperking van emissies vanuit de glastuinbouw. Dit doen
we door initiatieven uit de streek te ondersteunen. In § 6.1.4 worden deze aangegeven (Pilot terugdringen emissie landbouw);
• insteken op een zo groot mogelijke beperking van de emissies uit de glastuinbouw bij
eventuele uitbreiding van het glastuinbouwareaal. Dit op basis van de afspraken die
gemaakt zijn over het terugdringen van emissies in Glami-verband;
• het leveren van een actieve bijdrage aan het opstellen van een gebiedsdossier. Hierin
wordt geanalyseerd of een nadere bescherming van de Afgedamde Maas voor de
drinkwaterbereiding nodig is en welke eventuele maatregelen door wie moeten
worden ingezet. Ook worden hierin de (deels al bestaande) afspraken over calamiteitenbestrijding opgenomen;
• een potentieel knelpunt voor het oppervlaktewater vormen nieuwe probleem
stoffen zoals medicijnen en hormoonverstorende stoffen. Er is nog niet veel bekend
over het voorkomen van deze stoffen in ons beheergebied. Waterschap Rivierenland
zal de komende planperiode nader onderzoek verrichten naar de omvang van deze
problematiek en mogelijke oplossingen.
6.14.4 Maatregelen
Pilot terugdringen emissie landbouw (zie ook par. 6.1.4)
Indien agrariërs in de planperiode pilots willen uitvoeren om de emissies vanuit de landbouw verder terug te dringen zal het waterschap deze waar mogelijk ondersteunen.
6.14.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten zijn in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt. Voor
het thema ‘oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding’ zijn de volgende instrumenten
van belang:
• keur en beleidsgregels;
• vergunningverlening;
• handhaving.

Thema:
Inrichten en beheren van de afvalwaterketen
Het thema ‘Inrichten en beheren van de afvalwaterketen’ gaat in op de manier waarop
het waterschap als uitvoerende partij invulling geeft aan inrichting en beheer van dat
deel van de afvalwaterketen waarvoor zij zelf eindverantwoordelijk is.
Het waterschap is verantwoordelijk voor het transport en het zuiveren van het aangeboden afvalwater en draagt zorg voor de verwerking en afzet van de daarbij vrijkomende reststoffen. Het uitgangspunt daarbij is dat - uit een oogpunt van doelmatigheid geen hogere prestaties worden geleverd dan wettelijk is opgelegd.
Om nu en in de toekomst te kunnen beschikken over een duurzame afvalwaterketen
nemen wij op een proactieve wijze deel aan de ontwikkeling en de uitwerking van
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procestechnologische en procestechnische innovaties in ons taak- en werkgebied.
Binnen de waterketen zal innovatie zich richten op de volgende thema’s: doelmatige
waterketen, duurzame en klimaatbewuste waterketen, energie efficiëntie en verdergaande zuiveringstechnieken.
In de volgende paragrafen staat wat we als waterschap doen om de afvalwaterketen
optimaal te beheren. Hierin is de volgende onderverdeling gemaakt:
• samenwerken in de afvalwaterketen;
• zorgen voor inzameling en transport van afvalwater;
• zorgen voor zuivering van afvalwater;
• zorgen voor ontwatering, verwerking en afzet van zuiveringsslib.
• werken aan doelmatigheid bij inrichten en beheren van de afvalwaterketen.

6.15 Samenwerken in de afvalwaterketen
6.15.1 Doel
Door samenwerking verbeteren van de doelmatigheid, duurzaamheid, transparantie en
dienstverlening voor onze gezamenlijke klanten.
6.15.2 Analyse
Het waterschap ziet samenwerking met partners in de afvalwaterketen als de aangewezen weg om tot een optimale taakinvulling te komen. Mogelijke voordelen liggen op
terreinen als beleidsontwikkeling, doelmatigheid, innovatie, duurzaamheid en het leveren van de (wettelijke) prestatie in het taakveld afvalwaterketen. Samenwerking in de
afvalwaterketen kan vanuit verschillende hoeken plaatsvinden: ‘horizontaal’ tussen
waterschappen, ‘verticaal’ met gemeenten, maar ook met marktpartijen en kennisinstellingen.
In het Bestuursakkoord Waterketen (BWK-2007, zie ook § 3.3.9) hebben de waterschappen samen met andere koepelorganisaties van waterketenpartners de ambitie uitgesproken om te komen tot meer transparantie en doelmatig (efficiënt) beheer en inrichting van de waterketen. Dit dient te worden bereikt door structurele samenwerking met
partijen in de waterketen.
Waterschap Rivierenland ziet samenwerking met gemeenten in de afvalwaterketen als
de aangewezen weg om te komen tot een hogere doelmatigheid en een hogere duurzaamheid in zowel de afvalwaterketen als het watersysteem.
Een al langer bestaande vorm van verticale samenwerking is de advisering en toetsing
van het waterschap bij het opstellen van gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s).
6.15.3 Aanpak
Waterschap Rivierenland wil zich in deze planperiode extra inzetten op samenwerking
met gemeenten en neemt de uitdaging aan om vanuit de eigen zelfstandigheid, in
samenwerking initiatieven te ontplooien met als doel: synergie te bereiken in de afvalwaterketen.
Als proces wordt een tweedimensionaal groeiproces gevolgd: de samenwerking zal
groeien in het aantal partners en in aantal projecten.
Samenwerking in de afvalwaterketen is bij Waterschap Rivierenland geen nieuw fenomeen. Sinds de jaren negentig zijn wij bezig samen met gemeenten met het opstellen
van GRP’s en gemeentelijke waterplannen en het uitvoeren van optimalisatiestudies binnen het afvalwatersysteem om de wederzijdse investeringen beter af te stemmen. Het
verder ontwikkelde denken over de afvalwaterketen en de wens verder te optimaliseren,
zal leiden tot acties en projecten die samen met gemeenten en andere ketenpartners
zullen worden uitgevoerd. Voorts wordt ingezet op een structurele samenwerkingsrelatie. Voor het proces van samenwerking is gelijkwaardig partnerschap een belangrijke
randvoorwaarde.
Waterschappen werken op diverse manieren onderling samen. Zowel landelijk als
regionaal wordt samengewerkt in diverse samenwerkingsvormen. Samenwerking is
noodzakelijk om via schaalvoordeel en synergie op de juiste wijze om te kunnen gaan
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met nieuwe externe ontwikkelingen zoals klimaatverandering, nieuwe wet- en
regelgeving en mogelijke innovaties in het afvalwaterbeheer.
Het netwerk met andere waterschappen, gemeenten, instituten en bedrijven dient dan
ook te worden gecontinueerd en daar waar mogelijk te worden geïntensiveerd en/of
versterkt.
De uiteindelijke prestaties van de zuiveringstaak van Waterschap Rivierenland wordt
door middel van een benchmark regelmatig vergeleken met de prestaties van collegawaterschappen. Op basis hiervan worden (gezamenlijk) verbetertrajecten geïnitieerd.
6.15.4 Maatregelen
Ketenpartners (gemeenten) zullen in overleg met het waterschap bepalen welke projecten gewenst zijn.
Los van de vrijheid die de gemeenten wordt geboden om zelf onderwerpen voor te dragen worden vanuit het oogpunt van het waterschap een aantal kansrijke domeinen
gezien:
• gezamenlijk opstellen van plannen;
• gezamenlijk beheer en onderhoud;
• gezamenlijk meten en modelleren van de keten en gegevensuitwisseling met
gemeenten;
• continueren en stimuleren van innovaties binnen de afvalwaterketen.
Enkele concrete voorbeelden van samenwerkingsvormen zijn:
• adviseren van gemeenten bij het opstellen van GRP’s ( ca. 5 per jaar);
• adviseren van gemeenten bij overige technische rioleringsplannen, waaronder BRP’s
( 50-60 per jaar);
• adviseren van de gemeenten bij het opstellen van waterplannen;
• afstemmen en optimaliseren van investeringsplannen in OAS studies;
• afkoppelen van verhard oppervlak;
• gezamenlijk onderzoek om emissies uit de riolering te reduceren;
• overnemen van het beheer en onderhoud van rioolgemalen (van gemeente naar
waterschap en vice versa);
• beheer en onderhoud van IBA’s. In Geldermalsen is de eerste pilot gestart;
• een gezamenlijke database voor het opslaan en analyseren van overstortgegevens;
• een gemeenschappelijk belastingkantoor (BSR, Belastingsamenwerking rivierenland)
voor lokale lasten. Hiermee wordt beoogd om zowel doelmatigheid als transparantie
te verbeteren;
• ontwikkelen van een duurzame afvalwaterketen (gezamenlijk uitvoeren van pilot
experimenten).
6.15.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten zijn in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Voor het thema ‘samenwerken in de afvalwaterketen’ zijn de volgende instrumenten
van belang:
• afvalwaterakkoord (AWA);
• Optimalisatiestudie Afvalwater Systeem (OAS).

6.16 Zorgen voor inzameling en transport van afvalwater
6.16.1 Doel
Beheersen van de hoeveelheid en samenstelling van het aangevoerde afvalwater en het
nakomen van afspraken met de gemeente over de hoeveelheid te transporteren afvalwater.
6.16.2 Analyse
Taken en verantwoordelijkheden
In de afvalwaterketen zijn het waterschap en de gemeenten die elk hun afzonderlijke
taak en verantwoordelijkheid hebben. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat gemeenten
als taak hebben om het afvalwater in te zamelen (d.m.v. riolering) en te transporteren
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tot het zogenaamde overnamepunt. Vanaf het overnamepunt heeft het waterschap als
taak om het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie te transporteren en het
zodanig te zuiveren dat het kan worden geloosd (op het oppervlaktewater).
Om deze taken op elkaar af te stemmen maken waterschap en gemeenten afspraken
over de ligging van het overnamepunt, de (maximale) hoeveelheid en over de samenstelling van het te transporteren afvalwater. Deze prestatieafspraken worden vast
gelegd in aansluitvergunningen (zie § 8.6.4) of, wanneer dit instrument komt te vervallen, in een bestuurlijke overeenkomst (afvalwaterakkoord, zie § 8.10). De taak van het
waterschap om een afgesproken hoeveelheid afvalwater te kunnen verpompen (transporteren) wordt ook wel aangeduid met de term afnameverplichting.
Voor het ontwerp en het beheer van de afvalwaterketen is het van belang dat er niet te
veel water wordt aangevoerd en dat de samenstelling er niet toe leidt dat het zuiveringsproces verstoord raakt.
Voldoen aan de afnameverplichting
Afnameverplichting is de opgave voor het waterschap om een met de gemeente afgesproken hoeveelheid afvalwater richting rwzi te transporteren.
Het komt in de praktijk voor dat het waterschap op een aantal locaties niet in staat is
om de in de aansluitvergunning afgesproken hoeveelheid afvalwater te transporteren.
Dit kan diverse oorzaken hebben, maar globaal kunnen twee categorieën worden
onderscheiden. 1) De afspraken zijn niet helder genoeg, en 2) Technische beperkingen
van het transportsysteem van het waterschap.
6.16.3 Aanpak
Aansluitvergunning
Het waterschap volgt de ontwikkelingen rond het mogelijk vervallen van het instrument aansluitvergunning. Indien het instrument komt te vervallen kunnen onder
werpen uit de aansluitvergunning worden opgenomen in een afvalwaterakkoord (AWA,
zie § 8.10). Dit is een overeenkomst tussen het waterschap en een gemeente om goede
afstemming mogelijk te maken en om afspraken vast te leggen die worden gemaakt in
het kader van samenwerken in de waterketen. Het opstellen ervan loopt waar mogelijk
parallel met het opstellen van OAS-sen (Optimalisatiestudie Afvalwater Systeem) of
waterplannen.
Rioolvreemd water en hemelwater
Rioolvreemd water hoort niet thuis in de afvalwaterketen. Rioolvreemd water stroomt
de riolen in als gevolg van lekkende riolen onder de grondwaterstand en verkeerd werkende overstorten. Door rioolvreemd water worden thans onnodige kosten gemaakt
voor transport en zuivering van afvalwater. Terugdringen van de hoeveelheid rioolvreemd water en de instroom van schoon hemelwater in de afvalwaterketen wordt
aangepakt door middel van rioleringsbeleid. Dit heeft de status van een beleidsregel en
reguleert de wijze waarop gemeenten hun rioolstelsel inrichten.
De stimuleringregeling duurzame inrichting waterketen (zie § 8.2.2) is een instrument
van het waterschap waar gemeenten gebruik van kunnen maken instroom van schoon
hemelwater en rioolvreemd water te beperken. De regeling kan worden gebruikt om
afkoppelprojecten en innovatieve pilotprojecten te subsidiëren.
De gemeenten leggen in een GRP (gemeentelijk rioleringsplan) vast op welke wijze
gemeenten hun rioolstelsel inrichten en beheren. De gemeente betrekt het waterschap
bij de voorbereiding van het GRP conform artikel 4.23 van de Wet Milieubeheer. Het
waterschap treedt tijdens de voorbereiding van een GRP op als adviseur en helpt de
gemeente op die manier om de uitvoering van haar beleid op die van het waterschap af
te stemmen.
Indirecte lozingen
Indirecte lozingen van bedrijfsafvalwater worden beheerst door gebruik te maken van
het adviesrecht uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, zie § 3.3.1).
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Voldoen aan de afnameverplichting
De aanpak bestaat uit meerdere sporen: Het monitoren van de inhoud van nieuwe
gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s en BRP’s) en het uitvoeren van het riolerings
beleid (zie § 8.9). Samen met de gemeente wordt de afnameverplichting zo helder
mogelijk vastgelegd in een aansluitvergunning (zie § 8.6.4) of in een afvalwaterakkoord
(zie § 8.10). Hierin worden ondermeer opgenomen de plaats van het overnamepunt, de
hoeveelheid afvalwater en bij verandering hierin, ook de mate van verandering en het
tijdstip waarop die verandering plaats zal vinden.
Vervolgens wordt jaarlijks geïnventariseerd wat de (verwachte) afwijkingen zijn tussen
de capaciteit van rioolgemalen en de afnameverplichting zoals die is vastgelegd in aansluitvergunningen en/of afvalwaterakkoorden. Geconstateerde verschillen worden
geanalyseerd, waarna de meest doelmatige maatregel wordt getroffen om te kunnen
voldoen aan de afnameverplichting.
6.16.4 Maatregelen
Met gemeenten worden afspraken gemaakt over het verminderen van de instroom van
schoon hemelwater en rioolvreemd water. Afspraken worden vastgelegd in een aansluitvergunning of in een afvalwaterakkoord. Wij streven er naar in de planperiode jaarlijks aan 15 afkoppel- en/ of innovatieve projecten bij te dragen. De doelstelling is daarbij een extra bijdrage te leveren aan het afkoppelen van 60 ha in de planperiode.
Bij het vervallen van het instrument aansluitvergunning wordt de inhoud opgenomen in
een afvalwaterakkoord. Al bestaande afvalwaterakkoorden kunnen worden aangevuld
of gewijzigd.
Om te kunnen voldoen aan de afnameverplichting wordt lokaal de capaciteit van gemalen en persleidingen aangepast.
6.16.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten zijn in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt. Voor
het thema ‘inzameling en transport afvalwater’ zijn de volgende instrumenten van
belang:
• stimuleringsregeling duurzame inrichting waterketen;
• aansluitvergunning ;
• afvalwaterakkoord (AWA).

6.17 Zorgen voor zuivering van afvalwater
6.17.1 Doel
Rwzi’s zodanig ontwerpen, bouwen en beheren dat onder normale omstandigheden
emissies uit rwzi’s voldoen aan de lozingseisen.
6.17.2 Analyse
Ten behoeve van het primaire proces beschikken rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi’s) (zie kaart 5 van het bijlagenrapport) van het Waterschap Rivierenland over een
lozingsvergunning in het kader van de Waterwet. In deze vergunning zijn o.a. de lozingseisen opgenomen zoals die in de AMvB Stedelijk Afvalwater zijn geformuleerd.
Jaarlijks wordt verkend of bestaande installaties als gevolg van veranderende eisen en
een veranderend afvalwateraanbod ook de komende jaren aan de lozingseisen kunnen
voldoen.
Beheer van rwzi’s
Bij de bedrijfsvoering van rwzi’s treden incidenteel storingen op. Dit kan leiden tot
overschrijding van de lozingseisen. Storingen in de procesvoering van rwzi’s en riool
gemalen kunnen leiden tot verslechtering van de effluentkwaliteit. Deze verslechtering
kan vervolgens leiden tot overschrijding van de lozingseisen.
Leveren van een bijdrage aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn water
Uit een watersysteemanalyse die is uitgevoerd in het kader van de Kaderrichtlijn water
(zie ook 3.2.2 en 6.5) is vastgesteld dat op verschillende locaties niet wordt voldaan aan
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de ecologische doelstellingen die in 2027 moeten zijn gehaald. Hieraan kunnen meerdere oorzaken ten grondslag liggen. Op een aantal plaatsen draagt lozing vanuit een rwzi
significant bij aan het niet halen van de waterkwaliteitsdoelstelling.
6.17.3 Aanpak
Ontwerp en bouw van rwzi’s
Bij het ontwerp en realisatie van rwzi’s zijn vooral de lozingseisen voor stikstof en fosfaat
in het gezuiverde water maatgevend. Als zuiveringsbeheerder mogen wij hierin een keuze maken: óf we voldoen aan individuele lozingseisen per rwzi óf we voldoen gebiedsbreed aan het zogenaamde 75%-scenario.
Voor nieuwe installaties of bij grote uitbreidingen is het 75%-scenario niet meer van
toepassing. Deze installaties krijgen de (standaard) individuele lozingseisen opgelegd
zoals deze in de AMvB Stedelijk Afvalwater zijn genoemd.
Lokale waterkwaliteitsdoelstellingen kunnen leiden tot verscherpte lozingseisen,
bijvoorbeeld naar aanleiding van een watersysteemanalyse. Waterschap Rivierenland
heeft voor zowel stikstof als fosfaat gekozen voor het 75%-scenario. Dit betekent dat
– gemeten over het gehele verzorgingsgebied van Waterschap Rivierenland – 75% van
de stikstof en fosfaat dat met het afvalwater op de rwzi’s wordt aangevoerd, moet
worden verwijderd.
Jaarlijks wordt verkend of bestaande installaties ook de komende jaren aan de eisen van
de Waterwet kunnen voldoen. Als aanpassing of uitbreiding van rioolwaterzuiverings
installaties noodzakelijk lijkt neemt het waterschap contact op met gemeenten in het
inzamelgebied van die installatie. Na overleg met gemeenten over het afvalwater
aanbod en de inrichting van de afvalwaterketen worden definitieve uitbreidingsplannen
geformuleerd. Dit gebeurt in een zogenaamde optimalisatiestudie (OAS) waar integraal
wordt gekeken naar terugdringen van emissies en de laagste maatschappelijke kosten
van de afvalwaterketen.
Bij het ontwerp en bedrijfsvoering van rwzi’s wordt rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Bij het zuiveren van afvalwater wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van
biologische technieken. Het gebruik van hulpstoffen (chemicaliën), energie en de productie van reststoffen wordt zoveel mogelijk beperkt. Waar mogelijk wordt effluent
(door derden) gebruikt als grondstof of als energiedrager.
Verwijdering van fosfaat uit afvalwater geschiedt zoveel mogelijk op een biologische wijze. Om het gebiedsbrede rendement van 75% te kunnen halen wordt aanvullend chemi
caliën gedoseerd. Hierdoor wordt niet alleen fosfaat verwijderd uit het afvalwater, maar
ontstaat ook fosfaatslib dat als reststof moet worden afgevoerd en verwerkt. Uit oogpunten van ‘voldoen aan de Waterwet’, doelmatigheid en duurzaamheid worden niet
meer chemicaliën gedoseerd dan nodig is om te kunnen voldoen aan het 75% scenario.
6.17.4 Maatregelen
Capaciteitsuitbreidingen of aanpassing van installaties om te kunnen voldoen aan een
toenemend afvalwateraanbod of aan aangescherpte lozingseisen.
Onderhoud- c.q. vervangingsinvesteringen om de huidige prestaties op peil te kunnen
houden.
De bedrijfsvoering van doelmatig onderhouden installaties vindt plaats volgens een
jaarlijks bij te stellen installatiebeheersplan (IB plan).
Het aantal overschrijdingen kan worden verminderd door het voorkomen van processtoringen, door processtoringen tijdig op te merken en door het adequaat reageren op
processtoringen. Er worden 3 soorten maatregelen uitgevoerd om het aantal over
tredingen van de Waterwet te verminderen:
1. Modernisering van de procesinformatisering. Hiermee wordt het op afstand moni
toren en besturen van rwzi’s en rioolgemalen op grote schaal ingevoerd.
2. Het gebruik van eventualiteitenplannen bij processtoringen om overschrijding van
lozingseisen te voorkomen.
3. Evaluatie van processtoringen.
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Om aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water te voldoen zullen in de periode
van 2010 t/m 2014 bij 5 rwzi’s aanvullende maatregelen worden uitgevoerd om deze
rwzi’s op de ‘stand der techniek’ te brengen ten aanzien van de fosfaat- en stikstofverwijdering. Het betreft de rwzi’s Valburg, Dodewaard, Wijk en Aalburg, Dussen en
Eethen. Een nog nader te onderzoeken alternatief voor het op ‘stand der techniek’
brengen van de rwzi’s Wijk en Aalburg, Dussen en Eethen is centralisatie van de rwzi’s
in combinatie met verplaatsen van het lozingspunt naar minder gevoelig oppervlaktewater.
Naast aanpassing van 5 rwzi’s zal rwzi Geldermalsen ingrijpend worden aangepast om
te voldoen aan groeiende vraag naar zuiveringscapaciteit. Het effluent van rwzi Geldermalsen heeft significante invloed op de waterkwaliteit van de Linge en wordt daarom
volgens ‘stand der techniek’ ingericht ten aanzien van fosfaat- en stikstofverwijdering.

6.18 Zorgen voor ontwatering, verwerking en afzet van
zuiveringsslib
6.18.1 Doel
Zuiveringsslib tegen de laagst maatschappelijke kosten ontwateren en afvoeren naar
een bestemming voor eindverwerking van het product.
6.18.2 Analyse
Bij zuivering van afvalwater ontstaat slib als restproduct. Binnen de post ‘slibverwerking
en slibafzet’ is het totale traject van het transport van vloeibaar slib, slibontwatering en
slibafzet (compostering, verbranding) opgenomen.
Slibontwatering
Gezien de omvang van deze kostenpost en het feit dat deze direct beïnvloedbaar is,
werd in de periode 2006/2007 voor het gehele beheergebied een strategiestudie slibontwatering uitgevoerd. In deze studie is ook transport van slib meegenomen bij het
doorrekenen van de scenario’s.
Uitkomst van de studie was dat slibgistingsinstallaties maximaal benut dienen te worden. Door slibgisting neemt de hoeveelheid restmateriaal af en kan het transportvolume verlaagd worden omdat het product beter ontwaterbaar is. Verder zal centralisatie (schaalvergroting) van ontwateringlocaties plaatsvinden waardoor het aantal
ontwateringlocaties verminderd.
Bij slibontwatering wordt gebruik gemaakt van hulpstoffen (polymeren en metaalzouten) om het ontwateringproces te verbeteren. Door middel van gezamenlijke
inkoop met andere waterschappen wordt getracht de inkoopkosten van hulpstoffen
te beheersen.
Slibgisting
Biogas is een belangrijk product dat vrijkomt bij slibgisting. Biogas wordt aangewend
voor opwekking van elektriciteit en warmte. Door eigen opwekking van elektriciteit uit
biogas kan de inkoop van elektriciteit worden verminderd. Rwzi’s met slibgisting bevinden zich op de locaties Arnhem-zuid, Nijmegen en Tiel.
Eindverwerking van ontwaterd zuiveringsslib
Slib is een omvangrijke reststroom. Er wordt gestreefd naar een duurzame verwerking.
Waterschap Rivierenland heeft sinds de integratie van drie waterschappen ook drie
eindverwerkers voor het slib. Het slib in het beheergebied afkomstig uit de provincie
Gelderland wordt door GMB in Tiel gecomposteerd tot een biobrandstof en daarna door
SSR (stichting slibservice rivierengebied) op de markt gezet. De biobrandstof wordt o.a.
gebruikt door de elektriciteitscentrale van de EON op de Maasvlakte. Het overige deel
van het slib wordt verbrand in slibverbrandingsinstallaties van DRSH en SNB (in Dordrecht, resp. Moerdijk). SNB werkt aan winning van fosfor als grondstof uit zuiveringsslib.
DRSH werkt aan een efficiëntere winning en benutting van energie uit zuiveringsslib.
Met de drie eindverwerkers zijn langdurende contracten afgesloten (of overgenomen
van rechtsvoorgangers). De lange contractduur geeft aan de ene kant zekerheid dat het
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waterschap tegen bekende voorwaarden beschikt over een afzetkanaal voor zijn reststoffen. Aan de andere kant betekent het ook dat het waterschap niet simpel en snel
kan switchen naar een eindverwerker met de meest aantrekkelijke voorwaarden.
In 2008 is een nieuwe visie op eindverwerking van ontwaterd slib opgesteld. Hierbij is
onder andere gekeken naar factoren als kostprijs, duurzaamheid, transparantie en het
(middel)lange termijn perspectief van de afzetkanalen. Ten tijde van opstellen van dit
WBP was de uitkomst nog niet bekend. In de periode vanaf 2009 zal verdere invulling
en uitvoering worden gegeven aan de visie op de eindverwerking van slib.
6.18.3 Aanpak
Uitvoering van het beleid zoals geformuleerd in de strategiestudie slibontwatering is
gestart in 2008 en zal zich voortzetten in de planperiode 2010-2015.
We kopen gezamenlijk met andere waterschappen hulpstoffen in.
We geven invulling en uitvoering aan de visie op de eindverwerking van slib.
Er wordt een integrale ketenbenadering gehanteerd.
De productie van biogas uit slibgistingsinstallaties en de productie van elektriciteit en
warmte zal worden geoptimaliseerd.
6.18.4 Maatregelen
Centralisatie van ontwateringinstallaties door uitbreiding van capaciteit en benutting
van restcapaciteit.

6.19 Werken aan doelmatigheid bij inrichten en beheren van de
afvalwaterketen
6.19.1 Doel
Tegen de laagst maatschappelijke kosten de afvalwaterketen inrichten en beheren.
6.19.2 Analyse
In het Bestuursakkoord Waterketen (BWK-2007, zie 3.3.9) is de ambitie vastgelegd om de
waterketen doelmatiger en transparanter te maken. De ketenpartners willen jaarlijks
2% toename van de doelmatigheid realiseren door samenwerking in de waterketen.
Definitie: Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende
inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel
en de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten.
Doelmatig beheer van de afvalwaterketen betekent dat de zuiveringstaak binnen de
van toepassing zijnde kaders en binnen de gestelde randvoorwaarden, tegen de laagst
mogelijke kosten dient te worden uitgevoerd.
De jaarlijkse kosten liggen echter voor een groot deel vast en zijn inherent aan het behalen van de primaire procesresultaten. De mate waarin een werkelijke en een substantiële, overall, kostenverlaging gerealiseerd kan worden is dan ook beperkt.
In § 6.15 is beschreven hoe doelmatigheid en transparantie wordt bereikt door samenwerking met partners in de afvalwaterketen. In de voorliggende paragraaf wordt
beschreven op welke manier het waterschap doelmatigheid wil nastreven voor het deel
van de afvalwaterketen waar zij zelf verantwoordelijk is voor de inrichting en het
beheer.
In het kader van doelmatig waterketenbeheer zal het waterschap in de planperiode
extra aandacht besteden aan de volgende vier onderwerpen:
• slibontwatering en eindverwerking (behandeld in § 6.18);
• investeringskosten beheersen;
• optimale schaalgrootte van een rwzi met bijbehorend transportstelsel;
• energiekosten beheersen.
Investeringskosten beheersen
Kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen bepalen voor een aanzienlijk
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deel de jaarlijkse kosten van het beheer van de afvalwaterketen. Het beheersen van de
investeringskosten vindt in de planvormingsfase en in de realisatiefase plaats.
Planvormingsfase
In de planvormingsfase worden investeringsplannen van het waterschap afgestemd
met investeringsplannen van de gemeente. Dit gebeurt in zogenaamde OAS studies
(zie 8.11). OAS staat voor optimalisatiestudie afvalwatersysteem. Tijdens de OAS studie
wordt samen met de gemeente bepaald hoe de afvalwaterketen zo doelmatig mogelijk
kan worden ingericht. Ook als het waterschap zelf geen initiële investeringsplannen
heeft kan een OAS op initiatief van een gemeente worden uitgevoerd en zelfs leiden tot
investeringen door het waterschap als dat voor de afvalwaterketen de meest doel
matige (integrale) oplossing is.
Realisatiefase
Om de kosten van het realiseren en beheren van zuiveringstechnische werken te kunnen
beheersen is in 2008 bouwbeleid geformuleerd en vastgesteld. De termen ‘sober en
functioneel’ zijn leidend geweest bij het opstellen van het bouwbeleid.
Optimale schaalgrootte van een rwzi met bijbehorend transportstelsel
De vorm van het verzorgingsgebied leidt, bij het centraliseren van rwzi’s, tot lange
transportstelsels en daarmee hogere kosten voor het transport van het afvalwater. Het
grote aantal kleine rwzi’s wordt onder andere als oorzaak aangegeven voor de relatief
hoge beheerskosten ten opzichte van andere waterschappen. Het algemene beeld is dat
schaalvergroting (meerdere kleine rwzi’s vervangen door één of meer grote rwzi’s) leidt
tot doelmatiger beheer.
De berekende kosten van centralisatie waren tot heden dusdanig hoger dat op het totale investerings- en kostenniveau een negatief verschil ontstaat ten opzichte van kleinere
rwzi’s met korte transportstelsels. Het handhaven van kleine rwzi’s met lokaal transportstelsel was daarmee minder duur dan een centrale grotere rwzi met relatief lange
transportleidingen.
In de afgelopen jaren hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van
informatisering, techniek, bouwbeleid en operationele aspecten van het zuiverings
beheer. Waterschap Rivierenland wil graag een antwoord op de vraag: Wat zijn volgens
de huidige inzichten de criteria om de optimale schaalgrootte en mate van centralisatie
vast te stellen?
Door het vaststellen van de optimale schaalgrootte van een rwzi met bijbehorend transportstelsel kan het beheer op een doelmatige wijze plaatsvinden.
Energiekosten beheersen
De kostenpost ‘energie’ is een substantieel en beïnvloedbaar deel van de kosten voor
het beleidsveld. Energiekosten kunnen worden beïnvloed door de wijze van inkopen en
door verlagen c.q. beheersen van het energieverbruik.
Naast het kostenaspect wil het waterschap vanuit het oogpunt van duurzaamheid
streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik en naar een optimale inzet van (zelf
opgewekte) duurzame energie.
Inkoop
Het waterschap hanteert een energiemanagement systeem ten behoeve van gecoördineerde en gezamenlijke inkoop, registratie van energiegegevens en factuurcontrole.
Elektriciteit wordt samen met een aantal andere waterschappen aanbesteed en ingekocht. Daarnaast zijn de contracten met de netbeheerders geoptimaliseerd waardoor
de vaste kosten van de aansluitingen zo laag mogelijk zijn geworden.
Energiebesparing
Om energie te besparen is in 2007 binnen het taakveld waterketen een groot aantal
onderwerpen beoordeeld op hun technisch en economisch potentieel om energie te
besparen. Uitgangspunt voor haalbaarheid is dat moet worden voldaan aan twee
financiële criteria: de terugverdientijd is korter dan de technische levensduur van de
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maatregel en de terugverdientijd is korter dan 10 jaar. De geselecteerde maatregelen
zijn in uitvoering genomen.
Energie-efficiëntie
In 2008 is Waterschap Rivierenland toegetreden tot de MJA-energie efficiency. De MJA
(Meerjarenafspraak) is een convenant dat is afgesloten tussen de sector zuiverings
beheer en de minister van Economische Zaken. Hiermee spreekt het waterschap de
ambitie uit om de energie efficiëntie jaarlijks met 2% te verbeteren. Dit kan worden
bereikt door het energieverbruik te verlagen, door eigen opwekking van energie uit biogas, door inkoop van groene stroom, en door energiebewuste maatregelen (met partners) in de afvalwaterketen. In 2009 is een energie efficiëntie plan (EEP) opgesteld
waarin per inrichting wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen. Het EEP
wordt elke 4 jaar bijgesteld.
Per 2010 is energiezorg ingevoerd om energiemanagement structureel te borgen in de
organisatie.
6.19.3 Aanpak
Investeringskosten beheersen
Uitvoeren van OAS studies tijdens de planvormingsfase door samen te werken met de
gemeenten. Afspraken die volgen uit een OAS kunnen worden vastgelegd in een afvalwaterakkoord (AWA, zie 8.10).
Bouwbeleid hanteren bij realisatie van investeringen in de afvalwaterketen.
Optimale schaalgrootte van een rwzi met bijbehorend transportstelsel
Analyseren/onderzoeken wat aan de hand van de huidige inzichten de criteria zijn om
de optimale schaalgrootte en mate van centralisatie vast te stellen.
Energiekosten beheersen
Elektriciteit samen met andere waterschappen inkopen.
Energiezorg invoeren, maatregelen uit het EEP uitwerken en realiseren in de praktijk.
Introduceren van voor het waterschap nieuwe ideeën (innovatie) om de energie-
efficiënte te verbeteren.
6.19.4 Maatregelen
• Nieuwe criteria formuleren voor het vaststellen van de optimale schaalgrootte en
mate van centralisatie.
• Uitvoeren van diverse energiebesparende maatregelen die volgen uit het energie
efficiëntie plan.
6.19.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed
uit te kunnen voeren. Deze instrumenten zijn in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt. Voor
het thema ‘inrichten en beheren afvalwaterketen’ zijn de volgende instrumenten van
belang:
• afvalwaterakkoord (AWA);
• OAS.

100 | Waterbeheerplan 2010 - 2015 | Waterschap Rivierenland | Watersystemen en waterketen

7 Overige thema’s
en gedelegeerde taken

In de vorige twee hoofdstukken is ingezoomd op de verschillende opgaven die het waterschap heeft in de komende planperiode. Dit is gedaan voor de taakvelden waterkeringen
en watersysteem/ waterketen. In dit hoofdstuk gaan we op een aantal onderwerpen in, die
te maken hebben met meerdere taakvelden. Daarnaast komen taken aan bod die we uitvoeren voor de provincies. Dit zijn de zogenoemde gedelegeerde taken.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• voorbereiden op calamiteiten;
• participeren bij planvorming van derden;
• behouden van landschap, natuur en cultuurhistorie;
• meewerken aan recreatief medegebruik;
• beheren van vaarwegen;
In het Zuid-Hollandse deel van het beheergebied beheren we ook nog de wegen in het
buitengebied. Hiervoor is een Beheerplan Wegen opgesteld. In dit waterbeheerplan gaan
we niet verder in op de wegentaak.

7.1 Voorbereiden op calamiteiten
7.1.1 Doel
Het waterschap speelt, samen met andere instanties, adequaat in op calamiteiten.
7.1.2 Analyse
Calamiteiten zijn ernstige problemen, die medewerkers van het waterschap niet meer als
onderdeel van hun dagelijkse werk kunnen oplossen. Calamiteiten vragen om een gecoördineerde aanpak, waarbij de inzet van extra mankracht en materieel en de betrokkenheid
van bijvoorbeeld gemeenten en spelen de veiligheidsregio’s een belangrijke rol. Het beheergebied van het waterschap valt binnen de grenzen van vijf veiligheidsregio’s. Binnen deze
regio’s wordt de rol van het waterschap steeds belangrijker. Met de komst van de Wet op
de Veiligheidsregio’s lijkt het waterschap een vaste plek in de veiligheidsregio’s te krijgen.
We onderscheiden vier typen calamiteiten: dijkdoorbraak en overstroming, wateroverlast
en watertekort, lozingen van vervuild water en milieu-incidenten;
Dijkdoorbraak en overstroming: In potentie de meest ernstige calamiteit. De kans op overstroming of dijkdoorbraak is zeer klein, maar de schadelijke gevolgen zijn zeer groot.
Wateroverlast en watertekort: Door de klimaatverandering wordt het risico dat dergelijke
calamiteiten optreden steeds groter. Dergelijke calamiteiten zijn weliswaar niet levensbedreigend maar kunnen wel zeer ernstige economisch schade tot gevolg hebben.
Lozingen van vervuild water: Lozingen van zeer sterk verontreinigd afvalwater op onze zuiveringsinstallaties kunnen tot gevolg hebben dat deze overbelast raken. Het uitvallen van
een zuiveringsinstallatie leidt tot ongezuiverde lozingen en dus tot vervuiling. Het ecosysteem kan hierdoor grote schade oplopen.
Milieu‑incidenten: Bij bedrijfsongevallen, maar ook bij ongevallen in het verkeer, het spoor
of de scheepvaart kunnen schadelijk stoffen vrijkomen. In bepaalde gevallen kan de schade
zeer groot zijn en hele ecosystemen vernietigen. In die gevallen spreken we van een calamiteit.
Huidige situatie
Waterschap Rivierenland beschikt over een calamiteitenzorgsysteem. Dit zorgsysteem
omvat de cyclus van preventie, voorbereiding op calamiteiten, bestrijden van calamiteiten
en nazorg.
Preventie: In het kader van preventie worden dijken versterkt, de aan- en afvoermogelijkheden van water in de polders verbeterd of houden we noodbemalingen achter de hand.
Ondanks deze preventieve maatregelen is de kans op calamiteiten niet volledig uit te
sluiten. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen bereiden we ons goed voor op die
situaties waarin zich calamiteiten voordoen.
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Voorbereiding op calamiteiten: Het waterschap is voorbereid op calamiteiten. Voor de verschillende typen calamiteiten bestaat een calamiteitenplan en bestrijdingsplannen. Daarnaast zijn medewerkers aangewezen die een rol vervullen in de calamiteitenorganisatie,
zowel bij de voorbereiding als tijdens calamiteiten. Die medewerkers worden goed opgeleid. Er wordt met regelmaat geoefend, zodat zij in de hectiek van een echte calamiteit
kunnen terugvallen op een zekere ervaring.
Bestrijden van calamiteiten: Het calamiteitenplan beschrijft ondermeer hoe het waterschap
de calamiteitenbestrijding heeft georganiseerd. De calamiteitenorganisatie kenmerkt zich
door het bestaan van verschillende teams met elk hun eigen taak. Het gaat daarbij om het
beleidsteam, het operationeel team, het actieteam en de ondersteuningsgroep. Bij calamiteiten is een organisatie werkzaam die past bij de omvang van de calamiteit. Afhankelijk
van de ontwikkeling van de calamiteit kan de calamiteitenorganisatie groeien of krimpen.
Hoe de calamiteitenorganisatie wordt ingericht hangt af van de ‘coördinatiefase’ waarvan
sprake is. In de bestrijdingsplannen staat duidelijk omschreven wanneer we in welke coördinatiefase verkeren en op welk moment we moeten overgaan naar een andere fase. In
onderstaande tabel is aangegeven welke teams actief zijn in de verschillende fasen.
Tabel 7‑1

Overzicht coördinatiefasen calamiteitenbestrijding

Coördinatiefase

Ernst van de calamiteit

Actieteam

Operationeel team

Beleidsteam

Fase 0

normale situatie

Niet actief

Niet actief

Niet actief

Fase 1

coördinatie is nodig

Actief

Actief

Niet actief

Fase 2

strategisch benadering en bestuurlijke
afstemming zijn nodig

Actief

Actief

Actief

Fase 3 + 4

(dreigende) ramp

Actief

Actief

Actief

Nazorg: Zodra de calamiteit onder controle is, keert de calamiteitenorganisatie terug in
fase 0. Het waterschap houdt zowel intern met de eigen medewerkers als extern met
gemeenten, hulpverleningsdiensten en andere betrokkenen nabesprekingen over de calamiteitenbestrijding. De leermomenten die hieruit voortkomen, maken het mogelijk om het
calamiteitenzorgsysteem verder te verbeteren. Ook komt in deze fase de schadeafwikkeling aan de orde.
Knelpunten
Wisselingen van personeel en organisatieveranderingen hebben invloed op de invulling en
de mate van geoefendheid van de calamiteitenorganisatie van het waterschap. Daarnaast
wordt de rol van het waterschap binnen de veiligheidsregio’s steeds belangrijker.
7.1.3 Aanpak
Het waterschap wil toonaangevend zijn op het gebied van calamiteitenzorg. We willen te
allen tijde slagvaardig kunnen optreden bij calamiteiten. Hierbij wordt geen onderscheid
gemaakt tussen waterkeringen en watersysteem/ waterketen. Wij streven bij de calamiteitenzorg naar een juiste balans tussen interne en externe gerichtheid.
In de regio’s Gelderland-zuid en Zuid-Holland-zuid nemen we actief deel aan overleggen op
zowel ambtelijk-, directie- als bestuurlijk niveau. Oefeningen worden na interne training
ook multidisciplinair opgezet. Het waterschap is actief in het opzetten van evacuatiescenario’s. Daarvoor is kennis nodig van het verloop van inundaties in de verschillende dijkringen
na een dijkdoorbraak. Het waterschap stelt deze kennis en informatie uit Fliwas (het informatiesysteem bij hoog water) voor iedereen beschikbaar.
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7.1.4 Maatregelen
• De calamiteitenorganisatie wordt continue actueel gehouden. Gevolgen van interne
organisatorische veranderingen en/ of externe wijziging worden in het calamiteitenzorgsysteem verwerkt.
• In de planperiode verbeteren we de geoefendheid van de (deels vernieuwde) calamiteitenorganisatie nog verder. Medio 2010 willen we de interne geoefendheid op orde
hebben. Eind 2011 is de multidisciplinaire geoefendheid op orde. Daarna worden de
bereikte resultaten bestendigd.
• Het calamiteitenplan wordt jaarlijks geactualiseerd en wordt in 2011 herzien. Het
opstellen van het nieuwe plan gebeurt in overleg met de andere waterschappen, rekening houdend met de rampen- en rampenbestrijdingsplannen die van toepassing zijn.
Het ontwerp-calamiteitenplan wordt aan de netwerkpartners voorgelegd.
• We zorgen ervoor dat de calamiteitenplannen van de betrokken organisaties op elkaar
aansluiten. In de veiligheidsregio’s brengen we onze specifieke kennis in.

7.2 Participeren bij planvorming van derden
7.2.1 Doel
Plannen van derden dragen bij aan of vormen tenminste geen belemmering voor de doelstellingen van het waterschap.
7.2.2 Analyse
Het waterschap heeft te maken met beleid, wet- en regelgeving op verschillende niveaus.
Deze zetten de lijnen uit voor de komende jaren en zijn mede richtinggevend voor het
beleid van het waterschap en andere overheden. Ruimtelijke ontwikkelingen leggen een
steeds grotere druk op de omgeving van waterkeringen en watergangen en hebben
invloed op de waterketen. Deze ruimtelijke ontwikkelingen worden door derden geïnitieerd
en vastgelegd in ruimtelijke plannen, beleidsplannen, uitvoeringsgerichte plannen en plannen met betrekking tot buitendijkse (bouw)ontwikkelingen. Al deze planontwikkelingen
kunnen een negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld het waterkerend vermogen van de
rivierdijken of op het creëren van voldoende waterberging. Om de belangen van het waterschap te waarborgen, is het nodig dat de plannen niet strijdig zijn met of dat ze juist een
bijdrage leveren aan de doelstellingen van het waterschap.
7.2.3 Aanpak
Planvorming van derden wordt door het waterschap actief gevolgd. Inbreng van onze kant
moet resulteren in ruimtelijke, beleids- en uitvoeringsgerichte plannen die volgens de
watertoets en het vergunningentraject passen binnen het waterschapsbeleid. Waterschap
Rivierenland wil invloed hebben op elk niveau wanneer het gaat om veiligheidsbeleid, ruimtelijke ordening etc. Daarom kiezen we ervoor om bij de ‘beleidsmakers’ aan tafel te zitten.
Zo kunnen we op het juiste moment het beleid van het waterschap inbrengen. Naast deze
proactieve benadering toetst het waterschap alle relevante plannen van derden in het
kader van de watertoets (zie § 8.8) en geeft een wateradvies aan de initiatiefnemer van het
plan. Hierbij worden ondermeer LNC-waarden als criterium meegenomen (zie § 7.3).
Met betrekking tot buitendijkse ontwikkelingen adviseert het waterschap over de
bescherming tegen hoog water. Daarbij wordt het beleid gevolgd zoals beschreven in § 5.6.
7.2.4 Maatregelen
• Advisering bij en toetsing van ruimtelijke, beleids- en uitvoeringsgerichte plan
ontwikkeling.
• Participeren in overleggroepen als vertegenwoordiger van het waterschap.
7.2.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed uit
te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot deze subparagraaf zijn de volgende instrumenten van belang:
• keur;
• watertoets.
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7.3 Behouden van Landschap, Natuur en Cultuurhistorie
7.3.1 Doel
Waterschap Rivierenland zet zich in om, samen met andere organisaties, de landschappelijke -, natuur- en cultuurhistorische waarden te behouden en te versterken.
7.3.2 Analyse
Het ontstaan en de identiteit van het rivierengebied is sterk gekoppeld aan de wijze hoe
mensen vroeger met water zijn omgegaan. Het huidige landschap is hierdoor gevormd. Dit
vraagt om behoud van karakteristieke waarden die hiermee samenhangen. De volgende
landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische elementen zijn te noemen:
• het dijkenlandschap inclusief de wielen. Waterkeringen zijn een belangrijke drager van
het landschap, natuur en cultuurhistorie. Andere karakteristieke waarden zijn mede
bepalend geweest bij de uitwerking van uitgevoerde dijkverbeteringen, omdat de
cultuurhistorie niet alleen is terug te vinden in het dijktracé (bijvoorbeeld oude dijkdoorbraken) maar ook in de aanwezigheid van karakteristieke bebouwing.
• Zowel buitendijks als binnendijks liggen omvangrijke waardevolle natuurgebieden
(Natura-2000) die door dijken met elkaar verbonden worden. Een belangrijk deel van de
primaire en regionale waterkeringen maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS);
• specifieke patronen van watergangen en weteringen. De landschappelijke waarde hiervan is groot. Bovendien laten deze specifieke patronen zien op welke wijze de gronden
in cultuur zijn gebracht;
• water gerelateerde gebouwen en kunstwerken. Oude sluizen, gemalen, poldermolens
en dijkmagazijnen die soms monumentale waarde hebben. In 2008 is door het waterschap een inventarisatie uitgevoerd naar deze watergerelateerde gebouwen en kunstwerken.
• oude defensiewerken zoals de Nieuwe Hollandse waterlinie.
7.3.3

Aanpak
Waterschap Rivierenland zet zich actief in om de cultuurhistorische elementen te behouden en te versterken. Daarbij streeft het waterschap er naar het beheer van de cultuurhistorische elementen te laten uitvoeren door organisaties op het gebied van cultuurbehoud.
Bij dijkverbeteringen spelen LNC-waarden een belangrijke rol. Het waterschap heeft een
LNC-visie die gericht is op het verkrijgen van inzicht in de aanwezige LNC-waarden en deze
waarden ook meenemen als criterium bij plannen.
Knelpunt
De LNC-waarden van de waterkeringen zijn nu niet eenvoudig te achterhalen. De informatie is verspreid aanwezig bij andere overheden, gemeenten, provincies en rijk en in eigen
dijkverbeteringplannen. Veel van die LNC- waarden worden nu nog versnipperd vastgelegd.

7.3.4 Maatregelen
• Bij de voorbereiding en uitvoering van projecten door het waterschap houden we rekening met de cultuurhistorische waarden en archeologie.
• Alle LNC-waarden in de kern- en beschermingszones van de waterkeringen worden in
de planperiode geïnventariseerd en in het beheerregister opgenomen.
• De informatie over LNC-waarden zal in de beheerregisters waterkeringen toegankelijk
worden opgeslagen.

7.4 Meewerken aan recreatief medegebruik
7.4.1 Doel
Het waterschap maakt extensieve recreatie zoals wandelen, fietsen, vissen en kanoën op,
in en langs de zich daartoe lenende waterkeringen, watergangen en andere waterschapseigendommen mogelijk.
7.4.2 Analyse
De voorzieningen (waterkeringen, watergangen en andere waterschapseigendommen) van
het waterschap behoren tot het publieke domein. Het waterschap is weliswaar private
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eigenaar maar ook een overheid met een brede kijk op zijn taken. Daarom willen we dat
iedereen (onder bepaalde voorwaarden) kan genieten van deze eigendommen, dit noemen
we recreatief medegebruik. Wandelen, fietsen en de sportvisserij zijn de belangrijkste vormen van recreatie met grote aantallen recreanten. Voor wandelen en fietsen zijn vooral de
openstelling van routes van belang. Voor de sportvisserij de bereikbaarheid en toegankelijkheid van oevers.
7.4.3 Aanpak
Waterschap Rivierenland vindt het belangrijk aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en speelt hier zoveel mogelijk op in. Voor het onderwerp recreatief medegebruik
betekent dit dat de houding van het waterschap van passief wordt omgebogen in meedenkend en samenwerkend.
Bij inrichtingsprojecten houdt het waterschap al in de ontwerpfase zoveel mogelijk rekening met eventuele mogelijkheden van recreatief medegebruik, door belanghebbenden bij
het project te betrekken. Vier punten blijven hierbij echter altijd als (hoofd)voorwaarde in
stand:
1. Er mag geen strijd zijn of ontstaan met het waterstaatkundig belang (veiligheid/ onderhoud) en/of de waterhuishoudkundige functie van het water dan wel de oever en de
waarden die daar aanwezig zijn.
2. Derden mogen geen hinder of schade ondervinden van het recreatief medegebruik.
Er vindt daarom altijd een afweging van de belangen plaats.
3. Het initiatief voor recreatieve ontwikkeling ligt niet bij het waterschap.
4. De financiering van recreatieve voorzieningen ligt bij derden (recreatieschap, gemeente, vereniging etc.).
Ad. 1: Dit betekent dat elke aanvraag voor een bepaalde vorm van recreatie wordt getoetst
aan de specifieke situatie ter plaatse. Hiervoor heeft het waterschap een werkwijzer opgesteld.
Ad. 2: In een deel van het gebied zijn bij een recente landinrichting stroken grond aan het
waterschap overgedragen ten behoeve van schouwpaden. Hierbij is nadrukkelijk afgesproken dat deze stroken alleen dienen voor onderhoud. Een dergelijke afspraak moet uiteraard
worden gerespecteerd.
Ad 3: Bij grootschalige waterschapsprojecten die zich tevens lenen voor een bepaalde vorm
van recreatie zoekt het waterschap zelf naar mogelijke partners voor recreatieve ontwikkelingen. Bij kleine projecten zal het initiatief van derden uit moeten gaan.
Ad 4: Wanneer voorzieningen tegen geringe meerkosten kunnen worden meegenomen
met een regulier waterschapswerk behoort aanleg (vorm van medefinanciering) door het
waterschap tot de mogelijkheden. Over het onderhoud moeten afspraken worden
gemaakt met de belanghebbenden.
7.4.4 Maatregelen
Bij de voorbereiding en uitvoering van projecten door het waterschap houden we rekening
met recreatief medegebruik. Hiertoe betrekt het waterschap belanghebbenden bij de
voorbereiding. Om dit mogelijk te maken streeft het waterschap er naar om bijvoorbeeld
met de sportvisserijsector een structureel overleg aan te gaan in de vorm van nog op te
richten visstandbeheercommissies. De wijze waarop staat in de beleidsnota
visstand en visserijbeheer (zie par. 6.5). Afstemming over de inrichting van projecten en de
bereikbaarheid van viswateren zijn enkele van de mogelijke onderwerpen van zo’n structureel overleg.
7.4.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed uit
te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot recreatief medegebruik zijn de volgende instrumenten van belang:
• communicatie;
• legger;
• keur.
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7.5 Beheren van vaarwegen
7.5.1 Doel
Vaarwegen worden zodanig beheerd dat de scheepvaart onder de gestelde voorwaarden
(van bijvoorbeeld afmetingen van schepen, diepgang en vaarsnelheid) kan plaatsvinden
zonder dat er overlast of schade optreedt.
7.5.2 Analyse
Huidige situatie
In het beheergebied zijn de volgende wateren aangewezen als vaarwater; de rivier de Korne (bij Buren) en de rivier de Beneden-Linge vanaf Geldermalsen tot aan de schutsluis in
het Kanaal van Steenenhoek. Waterschap Rivierenland zorgt voor het bevaarbaar houden
hiervan. Dit houdt in:
• zorgen voor voldoende diepte;
• het aanbrengen en onderhouden van de oeverbeschoeiing;
• controleren van de scheepvaart op o.a. de snelheid en diepgang;
• het verlenen van ligplaatsvergunningen;
• het bedienen van de schutsluis in het Kanaal van Steenenhoek.
Het vaarwegbeheer voor deze wateren is een gedelegeerde taak. Dat wil zeggen dat
het waterschap deze taak uitvoert voor en op kosten van respectievelijk de provincie Gelderland en Zuid-Holland.
In de Alblasserwaard zijn de lage boezemwateren (de riviertjes de Giesen en de Alblas met
de daarmee in verbinding staande boezemwateren) niet alleen belangrijk voor de waterhuishouding, maar zijn ze ook populair bij de recreatievaart. Deze boezemwateren zijn
geen openbare vaarwegen, zoals de Linge. Iedereen die met een gemotoriseerde boot op
deze wateren wil varen moet daarom beschikken over een vaarvergunning. Het waterschap verstrekt per jaar (lopend van 1 april t/m 31 maart) ongeveer 1400 van dergelijke
vergunningen. Daarnaast worden ook 8-dagen-vergunningen verstrekt aan passanten.
Knelpunten
De afhandeling van de aanvragen voor de vaarvergunningen in de Alblasserwaard vraagt
veel tijd. Ook voor de watersporters zou een andere vorm van regulering gemakkelijker zijn.
De diepgang van het riviertje de Korne laat te wensen over.
7.5.3 Aanpak
Momenteel is er in de Alblasserwaard nog een vergunning nodig om te mogen varen.
Onderzocht wordt of het jaarlijks verlenen van ongeveer 1400 vaarvergunningen op een
andere wijze kan worden vormgegeven.
Met de komst van de Waterwet beraden een aantal provincies zich op hun rol als vaarwegbeheerder. De algemene lijn is dat provincies steeds meer hun uitvoerende taken overdragen. Op dit moment is nog niet te overzien welke gevolgen dit heeft voor het huidige vaarwegbeheer van het waterschap.
7.5.4 Maatregelen
• In 2009-2010 wordt de Korne, om aan de nautische eisen te blijven voldoen, gebaggerd
• Voor de vaarwegen in de Alblasserwaard wordt in de planperiode bezien of het vaarvergunningenstelsel in stand wordt gehouden.
7.5.5 Instrumenten
Het waterschap heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om zijn taken goed uit
te kunnen voeren. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt.
Met betrekking tot vaarwegbeheer zijn de volgende instrumenten van belang:
• legger;
• keur;
• vergunningverlening.
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8 Instrumenten

Om onze taken goed uit te kunnen voeren beschikt het waterschap over een aantal
communicatieve, financieel-economische en juridische instrumenten. Deze instrumenten ondersteunen de uitvoering en maken het mogelijk de doelen uit het waterbeheerplan te realiseren.
Bij de communicatieve instrumenten gaat het onder andere over de communicatie over
het werk van het waterschap, maar ook over participatie van burgers en medeover
heden bij projecten en onderzoeken. Onze stimuleringsregelingen en de financiële bijdragen aan onderzoeksprojecten van derden zijn financieel-economische instrumenten.
De Keur en legger, vergunningverlening, handhaving en de watertoets zijn voorbeelden
van juridische instrumenten.
In de hoofdsstukken 5, 6 en 7 is per doelstelling aangegeven welke instrumenten daarbij
inzetbaar zijn. In dit hoofdstuk worden deze instrumenten uitgelegd.

8.1 Communicatie
Waterschap Rivierenland benadert zijn klanten graag op professionele en klantgerichte
wijze. De ambities professioneel en klantgericht geven niet alleen richting aan de projecten en het reguliere werk van het waterschap, maar ook aan de wijze waarop er over
die werkzaamheden gecommuniceerd wordt. Het doel van de externe communicatie is:
De professionele communicatie-inzet van het waterschap primair zo goed mogelijk laten
aansluiten op de communicatiebehoeften van de externe klanten. Bij boodschappen inge‑
geven door de communicatiebehoefte van het waterschap deze aanbieden in de door
externe klanten gewenste vorm.
Voor de externe communicatie onderscheiden we een aantal specifieke doelgroepen:
• inwoners;
• agrariërs;
• overige bedrijven;
• belangenorganisaties;
• gemeenten en andere overheden;
• terreinbeheerders;
• scholen in het basis- en voortgezet onderwijs;
• media.
De communicatie- en participatiebehoeften van deze doelgroepen zijn, dankzij in 2007
uitgevoerd communicatieonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek, goed in beeld.
Elke doelgroep zal worden benaderd met een speciaal op deze doelgroep toegespitste
communicatiestrategie. Daarbij maken we keuzes ten aanzien van:
• inhoud. Het accent ligt op de onderwerpen waarvan de doelgroepen aangegeven
hebben dat zij er informatie over willen ontvangen en waarbij zij willen participeren;
• vorm. We kiezen de communicatiemiddelen die de voorkeur van de doelgroepen
hebben. Ook bij de wijze van aanbieden houden we zoveel mogelijk rekening met
wat zij aangegeven hebben;
• strategie. Per doelgroep is de strategie bekend waarop we in moeten steken.
Hierbij maken we een onderscheid tussen:
–– informeren: actief op de doelgroep gerichte informatie aanbieden;
–– dialogiseren: doelgroepen de gelegenheid bieden om in gesprek te gaan met het
waterschap om betrokken te kunnen zijn;
–– formeren: aangaan van samenwerkingsverbanden om te zoeken naar gezamenlijke belangen.
Rekening houdend met de verschillen tussen de doelgroepen is er wel een algemene lijn
in de aanpak te geven:
• het accent zal liggen op schriftelijke informatie. Daar bestaat meer behoefte aan dan
aan mondelinge informatie;
• het waterschap zal de informatie zoveel mogelijk actief aanbieden. Diverse doelgroepen hebben aangegeven de informatie niet zelf op te willen halen
(bijv. op een website);
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•

•

inhoudelijk leggen we het accent op het reguliere werk van het waterschap. Communicatie rond projecten van het waterschap wordt alleen in de zeer nabije omgeving
van het project ingezet;
activiteiten ter bevordering van participatie organiseren we alleen als er voldoende
speelruimte is om daadwerkelijk iets te doen met de aangeleverde input. De behoefte om te participeren is bij inwoners en bedrijven (m.u.v. agrarische bedrijven) zeer
laag.

Om goed aan te blijven sluiten bij de behoeften van de diverse doelgroepen is het van
belang voeling te houden met de doelgroep. Hiertoe wordt vooral gebruikt gemaakt
van de bestaande contacten tussen medewerkers van het waterschap en leden van de
diverse doelgroepen. Bij een klantgerichte benadering moet er sprake zijn van tweerichtingsverkeer. Daarnaast wordt periodiek communicatiebehoeftenonderzoek uitgevoerd.
Deze algemene communicatiestrategie wordt jaarlijks vertaald in communicatie-
uitvoeringsplannen die aansluiten bij de projecten en reguliere werkzaamheden van
het waterschap in de betreffende jaren.

8.2 Stimuleringsregelingen
8.2.1 Stimuleringsregeling voor aanleg waterbergingsoevers
Waterschap Rivierenland stimuleert de aanleg van waterbergingsoevers in zijn beheergebied. De voornaamste redenen hiervoor zijn, dat het waterschap behoefte heeft aan
ruimte voor waterberging en verbetering van de waterkwaliteit.
Watergangen (sloten, weteringen en dergelijke) met brede, flauw aflopende oevers bieden meer ruimte voor water dan watergangen met traditionele steile oevers. We noemen deze natuurvriendelijke oevers of waterbergende oevers.
Door deze oevers stijgt het water in natte perioden minder snel, waardoor minder
water weggepompt hoeft te worden en minder snel wateroverlast ontstaat. In droge
perioden fungeren de sloten met brede oevers juist als waterbuffer. Deze extra watervoorraad kan ook worden aangesproken bij nachtvorst, als fruitbomen beregend moeten worden om schade aan knoppen en bloemen te voorkomen.
Waterbergende oevers kosten extra ruimte en dus extra geld. Daarom betaalt het
waterschap mee aan de aanleg van waterbergende oevers. Particulieren en natuur
beheerders kunnen een eenmalige bijdrage van het waterschap krijgen voor de aanleg
van zulke oevers.
De benodigde extra grond kan het waterschap kopen dan wel de waardevermindering
vergoeden. Langs de grotere watergangen (A-watergangen) kopen we bij voorkeur de
grond aan. Als de eigenaar de grond niet wil verkopen, kan het waterschap de waardevermindering van de grond vergoeden. Langs de kleinere watergangen (B-watergangen)
koopt het waterschap geen grond aan, maar vergoeden we de waardevermindering van
de grond
8.2.2 Stimuleringsregeling Duurzame inrichting waterketen
Waterschap Rivierenland stimuleert de duurzame inrichting van de waterketen. Bij de
duurzame inrichting van de waterketen is vooral afkoppelen aan de orde. Daarnaast is
er ruimte om innovatieve pilot-projecten te subsidiëren. Het belangrijkste argument
voor het stimuleren van afkoppelen is de verbetering van de waterkwaliteit. Afkoppelen
is een effectieve maatregel om emissies vanuit rioolstelsels terug te brengen. Ook wordt
de doorspoeling van het watersysteem door afkoppelen verbeterd. Afkoppelen voorkomt dat al gedane investeringen voor de basisinspanning ongedaan worden gemaakt
door verdergaande klimaatverandering in de toekomst.
8.2.3 Stimuleringsregeling mestvrije zones/ bufferzones
In 2008/ 2009 heeft het waterschap een stimuleringsregeling opgesteld die tot doel
heeft om de inrichting van mestvrije zones of bufferzones te stimuleren (zie ook § 6.5).
Mestvrije zones / bufferzones zijn stroken van ca. 5 meter breed langs de slootkant die
niet worden bemest en bespoten. De aanleg gebeurt op vrijwillige basis. De inkomstenderving wordt gecompenseerd door de EU, de provincie en het waterschap.
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8.3 Keur
De Keur voor waterkeringen en wateren is een verordening van Waterschap Rivierenland. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op waterkeringen,
wateren en grondwater. De geboden geven de verplichtingen aan om deze waterstaatswerken en (grond)waterlichamen in stand te houden.
Een gebod kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een onderhoudsverplichting. De verboden betreffen die handelingen en gedragingen die in principe onwenselijk zijn voor de
constructie of de functie van waterkeringen, watergangen of grondwater.
In de Keur zijn verbods- en gebodsbepalingen opgenomen die gelden in de kern- en
beschermingszone voor wat betreft:
• activiteiten op en rond de waterkering en wateren;
• het in standhouden van waterkeringen en watergangen;
• gedogen van onderhoud;
• gedogen van werkzaamheden bij calamiteiten;
• bouwen en aanleg werken;
• het aanleggen van nieuw water;
• het onttrekken van oppervlaktewater en grondwater;
• het lozen van regenwater van nieuw verhard oppervlak ;
• de bescherming van de zones voor onderhoud, maar bijvoorbeeld ook natuurvriendelijke oevers langs de watergang;
• de onderhoudsverplichtingen etc.
8.3.1 Aanpassingen Keur en beleidsregels
De komst van de Waterwet maakt het noodzakelijk dat de Keur nog vóór 2010 wordt
aangepast. We zullen bij deze aanpassing o.a. gebods- en verbodsbepalingen opnemen
met betrekking tot grondwater (zie ook §6.7). Tevens zullen voor dit onderwerp beleidsregels worden opgesteld.
We willen in de planperiode onderzoeken of op basis van een risicoanalyse er meer algemene regels kunnen komen. Zo kan het aantal te verlenen ontheffingen verminderen.
Dit doel wordt ook nagestreefd in het kader van een landelijk traject ’Harmonisatie
beleidsregels’.

8.4 Legger
In de Legger wordt essentiële informatie over waterkeringen en wateren vastgelegd.
Het waterschap gebruikt de legger (met beheersregister) bij het beheer en onderhoud
van waterkeringen en watergangen. Ook wordt de legger gebruikt bij het toetsen van
aanvragen voor keurontheffing en bij het vastleggen van de onderhoudsplicht. De
onderhoudsplichtigen zijn aangegeven in de legger.
Verder bevat de legger een aantal gegevens dat nodig is voor handhaving en dus in
stand houden van de waterkering.
Voor wat betreft de waterkeringen wordt in de legger onder andere weergegeven:
• de dijk getekend in situatietekeningen, dwarsprofielen en lengteprofielen;
• een omschrijving om welk dijkvak of kunstwerk het gaat, evenals de afmetingen.
Zowel de legger voor de primaire waterkeringen als de legger voor de overige water
keringen zijn onlangs geactualiseerd.
Voor wat betreft de legger wateren wordt onder andere weergegeven:
• de ligging, de afmetingen en de status (A of B- watergang) van de wateren (de status
bepaalt wie onderhoudsplichtig is);
• de afmetingen en constructie van stuwen, sluizen, duikers en gemalen;
• wie wat moet doen als het gaat om het onderhoud van het water.
Ook de nieuwe dieptemaat van watergangen die ten behoeve van de waterkwaliteit zijn
verdiept, wordt in het beheerregister vermeld, zodat het eventuele verschil tussen het
kwantitatieve ontwerpprofiel en de werkelijkheid zichtbaar wordt.
De legger wordt voortdurend geactualiseerd. Stedelijke wateren die in beheer en
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onderhoud van het waterschap komen, worden in de legger opgenomen. Daarnaast willen we in de planperiode waterbergingsoevers, natuurvriendelijke oevers, ecologische
verbindingszones en wateren met een grotere waterdiepte5 in de legger veiligstellen.

8.5 Beheerregister
In het beheerregister wordt de feitelijke situatie weergegeven van waterkeringen. Het
bestaat net als de legger uit tekeningen met o.a. dwars- en lengteprofielen. In de legger
staat het profiel waar de waterkering in elk geval aan moet voldoen, in het beheer
register is de actuele situatie weergegeven. Verder staat in het beheerregister in het
algemeen informatie die nodig is voor het onderhoud, beheer en informatie over
leidingen en verleende ontheffingen. Het beheerregister is een dynamisch document.
De gegevens uit het beheerregister worden gebruikt om het waterkerend vermogen van
de waterkering te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld tijdens de zesjaarlijkse toetsing.
Het beheerregister voor de primaire keringen is gereed. Het beheerregister voor de overige keringen wordt opgesteld en is eind 2009 gereed.

8.6 Vergunningverlening
Voor de gebruiker van de waterkeringen en het watersysteem moet duidelijk zijn wat
wel en niet kan. Dit is geregeld in de Waterwet. Dit betekent dat voor handelingen die
in het watersysteem (waterkeringen, wateren en grondwater) plaatsvinden een water
vergunning nodig is. Bij de beoordeling voor een watervergunning worden op alle doelstellingen en kaders van de Waterwet getoetst. Vergunningen hebben dan ook een
integraal karakter.
Het bevoegde gezag voor de verlening van de watervergunning is het waterschap voor
het regionale watersysteem en Rijkswaterstaat voor het hoofdwatersysteem. De provincie blijft het bevoegde gezag voor bepaalde categorieën van grondwateronttrekkingen en -infiltraties.
Hierna gaan we in op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot vergunningverlening
(§ 8.6.1), ontheffingen in kader van de Keur (§ 8.6.2) en vergunningverlening waterkwaliteit (§ 8.6.3).
8.6.1 Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot vergunningverlening
Naast de vergunningplicht bestaat de mogelijkheid voor het instellen van een ontheffing, een algemeen verbod en algemene regels. Dit zal gebeuren op basis van maatwerk.
Voor bepaalde gebieden, handelingen en/of categorieën van gevallen zullen de bovengenoemde mogelijkheden toepasbaar zijn. Welke gebieden, handelingen en categorieën
dit zijn, is nu nog niet vastgesteld. De insteek is in ieder geval om zoveel mogelijk handelingen te reguleren met algemene regels bij Algemene maatregel van bestuur (AMvB) of
provinciale verordening. Dit moet ertoe leiden dat de lasten voor burgers en bedrijven
zoveel mogelijk worden beperkt tot het noodzakelijke.
Het waterschap wil de ontheffingverlening verder digitaliseren. Door (onderdelen van)
het proces optimaal te automatiseren en gebruik te maken van eenduidige en een
malige gegevensopslag, wordt niet alleen de kwaliteit van het product verbeterd, maar
ook de procedure tijd verkort en het proces inzichtelijker.

5

De maatvoering van A en B
watergangen is in de legger
opgenomen. Wanneer deze
watergangen hun functie
verliezen en een andere

8.6.2 Ontheffingen in kader van de Keur
Het is mogelijk om, onder voorwaarden, ontheffing te krijgen van de verbodsbepalingen
van de Keur. De ontheffing wordt alleen verleend wanneer activiteiten geen nadelig
effect hebben op het watersysteem (waterkeringen, wateren en grondwater). Bij het
verlenen van een ontheffing worden deze belangen altijd afgewogen. Om op dit punt
zoveel mogelijk duidelijkheid en zekerheid te bieden, zijn duidelijke, vaste uitgangs
punten geformuleerd en vastgelegd in beleidsregels.

status krijgen, dient in alle
gevallen hun maatvoering
in de legger behouden te
blijven. Hiermee is verlies
van waterdiepte en water‑
breedte - en daarmee het
verlies van waterkwaliteit, te
voorkomen. Daarmee wordt

Voor bepaalde handelingen die waterstaatkundig minder relevant zijn, zijn algemene
regels opgesteld die bij de Keur behoren. De algemene regels (voor waterkeringen,
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voldaan aan het standstill
beginsel van de KRW

wateren en grondwater) regelen binnen een vooraf vastgesteld kader vrijstellingen op
de verbodsbepalingen van de Keur. Wanneer werkzaamheden voldoen aan de criteria
zoals beschreven in een algemene regel, kan de initiatiefnemer volstaan met een melding. Met een melding zijn wij op de hoogte van de activiteit, maar hoeft de initiatief
nemer niet lang te wachten voordat hij of zij aan de slag kan.
Met het verlenen van ontheffingen borgen wij de kwaliteit van het watersysteem, in de
brede zin van het woord. Met het verlenen van ontheffingen worden de volgende doelen
nagestreefd:
• de ruimtelijke en waterhuishoudkundige functie van de waterkering/ water/ grondwater is geborgd;
• er is ruimte gereserveerd voor toekomstige dijkverbeteringen;
• het beheer en onderhoud van waterkeringen en wateren is geborgd.
Als voorafgaand aan de ontheffingsprocedure een watertoets heeft plaatsgevonden,
is het wateradvies leidend voor de ontheffingverlening.
Het ontheffingenbeleid voor waterkeringen is erop gericht om de nadelige invloed van
dergelijke werken of activiteiten op de waterkering zoveel als mogelijk te beperken.
Daarom worden ontheffingsaanvragen aan de beleidsregels getoetst. De belangrijkste
regels zijn:
• ontheffingsaanvragen worden beoordeeld op grond van de afmeting en zonering
zoals deze in de Keur en in de legger zijn opgenomen;
• nieuwbouw binnen het profiel van vrije ruimte is niet toegestaan;
• waar waterkeringen overgedimensioneerd zijn, wordt er naar gestreefd deze overdimensie te behouden. Daarom worden activiteiten binnen het beheerprofiel in
principe niet toegestaan;
• het waterschap is terughoudend in het toestaan van constructies in de waterkering;
• het waterschap streeft naar functiescheiding. Tussen voorzieningen voor de waterkerende functie en voorzieningen voor overige functies moet een duidelijke scheiding aanwezig zijn;
• het waterschap zal in overleg met andere partijen de LNC-waarden van de waterkering zelf, of van andere elementen, zoveel mogelijk beschermen;
• activiteiten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd mogen het beheer van de
waterkering (o.a. uitvoeren van inspecties, type maaibeheer, ontwikkeling grasmat)
en het onderhoud (o.a. maaien van waterkering, toegankelijkheid voor materieel,
bekleding) niet belemmeren;
• in de periode van 15 oktober tot 1 april zijn geen werkzaamheden op en aan de
waterkering toegestaan.
Bovenstaande is volgens de beleidsregels die gelden ten tijde van het opstellen van het
beheerplan. Wijzigingen in het beleid vinden plaats via een bestuursbesluit.
8.6.3 Vergunningverlening waterkwaliteit
Het waterschap is uitsluitend bevoegd gezag voor rechtstreekse lozingen op oppervlaktewater (directe lozingen). Meer dan 80% van deze directe lozingen worden gereguleerd
door middel van Algemene regels, eventueel aangevuld met maatwerkvoorschriften.
Er zijn zowel Algemene regels voor lozingen vanuit inrichtingen (bedrijven) als van niet
inrichtingen. Bij de niet inrichtingen gaat het bijvoorbeeld om lozingen van verontreinigd water, zoals hemelwater van wegen, riooloverstorten, bodemsaneringen en bronneringen. Doordat zoveel soorten lozingen in Algemene regels zijn gereguleerd is het
aantal te verlenen vergunningen beperkt.
De vergunningverlening voor indirecte lozingen, dit zijn lozingen via een riool en rioolwaterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater, ligt bij het bevoegd gezag voor de Wet
milieubeheer (provincie of gemeente). De belangen van het waterschap ten aanzien van
indirecte lozingen zijn geborgd door middel van het adviesrecht naar het Wm bevoegd
gezag.
In die gevallen waarbij nog een lozingsvergunning van het waterschap is vereist, of waar
de aard en omvang van de lozing het noodzakelijk maakt een maatwerk advies uit te
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brengen naar het Wm bevoegd gezag, worden de volgende drie sporen gevolgd om de
lozingseisen vast te stellen:
• emissiespoor;
• waterkwaliteitsspoor;
• integrale milieuafweging.
Voor een beschrijving van beleidskaders voor het waterkwaliteitsbeheer en bijbehorende getalswaarden wordt verwezen naar het Nationaal Waterplan en de ‘Leidraad Kaderrichtlijn Water voor de vergunningverlening en handhaving in het kader van de WVO’.
Bij het emissiespoor gaat het om de aard en omvang van de lozing. Hierbij gaat de
ketenbenadering uit van de trits: preventie, hergebruik, zuivering. Allereerst wordt dus
zoveel mogelijk voorkomen dat schadelijk stoffen worden geloosd. Daarna volgt de stofspecifieke aanpak:
• voor prioritaire stoffen geldt: toepassing van best beschikbare techniek, lozingsverbod voor nieuwe lozingen (in overeenstemming met de bepalingen uit de KRW);
• voor stoffen die redelijk onschadelijk zijn, geldt: een waterkwaliteitstoets op basis
van de KRW normen indien op waterlichamen wordt geloosd. Voor deze groep wordt
ten hoogste sanering volgens best uitvoerbare techniek voorgeschreven.
In het waterkwaliteitsspoor wordt bepaald of de lozing acceptabel is voor het ontvangende oppervlaktewater, transportsysteem of rioolwaterzuiveringsinstallatie. In het
algemeen wordt gestreefd naar een situatie waarbij de toestroom van de belastende
stoffen geen belemmering vormt voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit.
In alle gevallen vindt een zogenaamde emissie-immissietoets plaats, waarbij het effect
van een lozing wordt getoetst aan de chemische doelstellingen van het ontvangende
oppervlaktewater.
Tenslotte vindt een integrale milieuafweging plaats. Hierbij wordt de afweging van
maatregelen ter beperking van emissies naar water ook gekeken worden naar het
rendement op langere termijn, de effecten op andere milieucompartimenten dan water
en de effecten op het duurzaam gebruik van grondstoffen. Deze afweging vindt deels
plaats tijdens de wettelijk verplichte afstemming met het bevoegde gezag voor de Wet
milieubeheer. Voor een aantal bedrijfscategorieën zullen de bepalingen van de IPPCrichtlijn gelden. Het gaat om enkele tientallen bedrijven in ons beheergebied.
8.6.4 Aansluitvergunning
De aansluitvergunning is het juridische instrument dat tot stand is gekomen op grond
van de aansluitverordening en de Wet verontreiniging oppervlaktewater. Het waterschap hanteert de aansluitvergunning als instrument om de hoeveelheid en samenstelling van het aangevoerde rioolwater te beheersen. Naast het vastleggen van afspraken kunnen maatregelen bespreekbaar worden gemaakt die de gemeente gaat nemen
in het rioolstelsel.

8.7 Handhaving
Waterschap Rivierenland beschikt over formele bevoegdheden en instrumenten om
lozingen in oppervlaktewater te beheersen en naleving van de Waterwet en de Keur te
bewerkstelligen. Handhaving is geen doel op zich, maar is een onderdeel van een breder
instrumentarium om te komen tot een veilig en leefbaar rivierengebied.
Onder handhaving wordt verstaan: het houden van toezicht en het waar nodig
bestuurs- en/ of strafrechtelijk optreden tegen overtreders.
Waterschap Rivierenland hanteert als uitgangspunt dat zoveel mogelijk moet worden
voorkomen dat overtredingen ontstaan. Dat doen we onder andere door voorlichting te
geven over de toepasselijke wet- en regelgeving en burgers en bedrijven te informeren
over de aanwezigheid van waterkeringen en watergangen en daarmee samenhangende
publiekrechtelijke beperkingen.
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8.7.1 Toezicht en controle
De handhaving van de Waterwet (waterkwaliteit) en de Keur (waterkeringen,
waterkwantiteit en grondwater) vindt planmatig plaats, waarbij de (meer) jarenplannen
gebaseerd zijn op een prioriteringsmethodiek. Conform deze prioriteringsmethodiek zal
de handhaving zich vooral richten op activiteiten/ lozingen die hoog scoren op risico’s
voor de veiligheid, waterkwaliteit, onomkeerbaarheid, financiële risico’s en imagoschade
voor het waterschap. De handhavingsaandacht (frequentie en intensiteit van de controles) wordt afgestemd op de omvang van genoemde risico’s.
Daarnaast houdt het waterschap gedurende het gehele jaar, binnen het dagelijkse werk,
toezicht op de waterkeringen en de watergangen. Het doel hiervan is vierledig:
• eerstelijnstoezicht op keurovertredingen;
• toezicht op het werk dat ten behoeve van het onderhoud wordt uitgevoerd;
• inspectie van de technische kwaliteit van de waterkeringen en watergangen;
• opleveringsbegeleiding van werkzaamheden waarvoor ontheffing is verleend.
Bij het constateren van overtredingen die betrekking hebben op het eerstelijnstoezicht
en de opleveringsbegeleiding spreken opzichters de veroorzaker hierop aan. Gebreken
worden hersteld wanneer de technische kwaliteit van de waterkering of de watergang
daarom vraagt. Dit geldt ook voor het toezicht houden ten behoeve van het onderhoud.
De ongewenste situaties kunnen onder meer schades aan de dijken of watergangen
betreffen, maar ook ongewenste activiteiten door anderen.
Als er klachten zijn over de waterkwaliteit, dan wikkelt het waterschap deze af. Uitgangspunt is om de oorzaak van de klachten structureel weg te nemen. Indien nodig zal
tegen de veroorzaker van de klacht handhavend worden opgetreden.
6

8.7.2 Handhavingsbeleid
Overtreding van de regels word gehandhaafd op basis van consistent handhavingsbeleid. De systematiek is daarbij dat eerst getracht wordt om tot een verantwoorde oplossing te komen. Als het niet anders kan wordt zonodig gekozen voor dwangmiddelen. De
intensiteit van die handhaving wordt bepaald door de ernst van de overtreding volgens
een stappenplan. Dit handhavings- en sanctiebeleid is formeel vastgelegd. De sanctiestrategie is gebaseerd op de landelijke richtlijn.

Naast de vergunning voor
individuele lozing draagt
het waterschap zorg voor
de naleving van een aantal
algemene maatregelen
van bestuur (AMvB’s) op
basis van de Wvo voor het
waterkwaliteitsbeheer
in zijn beheergebied. Dit

Bestuurs- en strafrecht worden gecombineerd. Het waterschap is verantwoordelijke
voor de handhaving van de Waterwet en de Keur (bestuursrecht). Het ministerie van
Justitie is verantwoordelijk voor de handhaving van algemene rechtsprincipes (het
strafrecht). Het ministerie van Justitie en het waterschap hebben gemeenschappelijke
afspraken om de uitvoering bestuursrecht en strafrecht optimaal op elkaar af te stemmen en elkaar zo te laten versterken.

betekent dat het waterschap
moet controleren of aan de
gestelde maatregelen en
voorschriften van de AMvB
wordt voldaan. Voorbeelden
zijn:
•	Lozingenbesluit Open Teelt

De handhavingbevoegdheden die ontleend worden aan de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur en de Verordening Waterhuishouding Gelderland, ZuidHolland,Noord-Brabant en Utrecht, omvatten:
• het houden van toezicht op de naleving van Algemene Regels6 en ontheffings- en
vergunningvoorschriften;
• het opsporen van overtredingen van de verbodsbepalingen;
• het toepassen van bestuursrechtelijke sanctiemiddelen (bestuursdwang, dwangsom,
intrekken vergunning).
Bij de keurontheffingverlening vindt een toets plaats of en hoe het watertoetsadvies
navolging in het plan heeft gekregen.

en Veehouderij (2000).
•	Besluit Glastuinbouw
(2002)
•	Besluit huishoudelijke
Lozingen (2008)
•	Activiteitenbesluit (2008)
•	Besluit Bodemkwaliteit
(2008)
De randvoorwaarden voor
lozingen die onder deze
AmvB’s gelden, zijn landelijk
vastgesteld. Waar een prak‑

8.8 Watertoets

tische uitvoering van deze

In het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening staat dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen en projectbesluiten overleg verplicht is met de besturen van de waterschappen. De resultaten van dat overleg en een beschrijving van de wijze waarop rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het watersysteem, moeten in de toelichting

randvoorwaarden dit vereist,
vult het waterschap deze
randvoorwaarden gebiedsge‑
richt verder in.
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vermeld staan. Waterschap Rivierenland blijft inzetten op een vroegtijdige inbreng van
het waterbelang in alle vormen van ruimtelijke planningen en op uitbouw van de
samenwerking met gemeenten op dit vlak.
Uitgangspunt bij de watertoets is het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve gevolgen voor het watersysteem (waterkeringen, wateren en grondwater) door ruimtelijke
plannen en besluiten. Dergelijke plannen moeten minstens waterneutraal zijn en waar
mogelijk ook waterpositief. De waterveiligheid, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit mogen door de plannen niet achteruitgaan. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
dienen de negatieve gevolgen te worden gecompenseerd. De besluitvorming over compensatie vindt gelijktijdig met de besluitvorming over het ruimtelijke plan of besluit
plaats. De compenserende maatregelen worden bij voorkeur binnen het plangebied
genomen, om afwenteling naar andere gebieden te voorkomen.
In de planperiode zal het waterschap het watertoetsproces intern stroomlijnen en standaardiseren en zijn ‘Handreiking Watertoets’ automatiseren. Het waterschap wil ook
stimuleren dat gemeenten eenvoudige watertoetsen zelf kunnen doen. Een verdere
implementatie van het instrument AquaRO en een in te stellen portal op de website van
het waterschap zijn hierbij behulpzaam. Er wordt geïnvesteerd in een communicatieplan, dat onder andere voorziet in een jaarlijkse netwerkdag en in cursuswerk voor
gemeenten. Ook zal worden ingespeeld op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Dit
betekent onder andere dat het waterschap de watertoets moet uitvoeren over digitaal
aangeleverde plannen.

8.9 Nota rioleringsbeleid
De Nota Rioleringsbeleid 2005 is per 1 juli 2006 als beleidsregel o.g.v. de Algemene Wet
Bestuursrecht (artikel 4:81 AWB) in werking getreden en vormt het toetsingskader en
richtsnoer voor de riolering in relatie tot de waterkwaliteit en waterkwantiteit in het
beheergebied van het waterschap. De nota is gericht aan gemeenten en primair
bedoeld voor gebruik door gemeentelijke diensten en hun adviesbureaus bij de planvoorbereiding. De nota bevat ondermeer een toetsingskader voor rioleringsplannen in
verband met de vergunningverlening op grond van de Wvo en de Aansluitverordening
en de Keur van Waterschap Rivierenland. Vanwege de vele wijzigingen in de wet en
regelgeving zal de Nota Rioleringsbeleid naar verwachting aan het begin van de plan
periode, in overleg met de gemeenten, worden aangepast.

8.10 Afvalwaterakkoord
Het afvalwaterakkoord (AWA) is een op privaatrecht gebaseerde overeenkomst tussen
de bij de afvalwaterketen betrokken overheden (in de regel een gemeente en het waterschap), waarin afspraken over die afvalwaterketen zijn vastgelegd. Het akkoord heeft
geen wettelijke verplichting als basis, maar is een vrijwillig (en daarna niet meer vrij
blijvend) overeengekomen convenant.
In het akkoord kunnen zaken worden geregeld zoals:
• afstemming van investeringen en/of beheer, bijvoorbeeld als uitkomsten van een
optimalisatiestudie afvalwatersysteem (OAS);
• verdeling van taken op het gebied van beheer (gemalen en pompen). Voornemens
tot dienstverlening en/of gemeenschappelijke regeling;
• de bijdrage van de keten aan waterkwaliteitdoelstellingen. Basisinspanning en
waterkwaliteitsspoor (toetsing huidige situatie + strategie, concreet maken van
plannen en maatregelen door gemeente en waterschap);
• vastleggen van de overdrachtspunten en de af te voeren en te zuiveren debieten;
• reguleren en controleren wat op de riolering wordt geloosd, zoals ‘dun’ water, de
omgang met regenwater en rioolvreemd water (afkoppelen, zuivering en deel
zuivering);
• zuiveringsrendementen en/of vrachten (in relatie tot watersysteemdoelen);
• informatievoorziening, meting en registratie (effluenten, overstortingen, capaciteitsmanagement , storingen).
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8.11 Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS)
Tijdens de OAS studie wordt samen met één of meerdere gemeenten bepaald hoe de
afvalwaterketen zo doelmatig mogelijk kan worden ingericht. Ook als het waterschap
zelf geen initiële investeringsplannen heeft kan een OAS op initiatief van een gemeente
worden uitgevoerd en zelfs leiden tot investeringen door het waterschap als dat voor de
afvalwaterketen de meest doelmatige (integrale) oplossing is.

8.12 Schouw en diepteschouw
8.12.1 Schouw dijken
Ieder jaar controleren de medewerkers van Waterschap Rivierenland de waterkeringen,
bijbehorende kunstwerken en onderhoudsstroken in het hele rivierengebied op afdoende bescherming tegen het rivierwater gedurende de winterperiode. Alle eigenaren en
gebruikers van dijkpercelen zijn verplicht de taluds van de dijken goed te onderhouden.
Het waterschap streeft naar een sterke dijkbekleding. Deze moet goed tegen de invloeden van rivierwater bestand zijn en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan natuur- en
landschappelijke waarden.
Met een zogenaamde schouw wordt drie maal per jaar in het veld gecontroleerd of de
dijken voldoen aan de vereisten conform de keur en legger. In het voorjaar wordt de eerste schouw van het jaar uitgevoerd. De onderhoudstoestand van de waterkering wordt
gecontroleerd op eventuele schade na de winterperiode. De tweede schouw wordt in
juni uitgevoerd. Hierbij wordt het maaiwerk van particulieren gecontroleerd. De derde
schouw wordt in oktober uitgevoerd waarbij de onderhoudssituatie van de waterkering
wordt gecontroleerd. De waterkering dient schadevrij de winterperiode in te gaan.
Daarnaast worden in de derde schouw ook de vergunningen die zijn afgegeven voor de
winter gecontroleerd en wordt de kwaliteit van de noodmaterialen gecontroleerd en
getest.
8.12.2 Schouw B- watergangen
Aangelanden zijn op grond van de keur verplicht B-watergangen voldoende te onderhouden. Dit onderhoud is noodzakelijk om de aan- en afvoer van water te waarborgen.
Om dit te bereiken is het nodig dat waterplanten worden verwijderd, begroeiing op
taluds worden verwijderd of gesnoeid en verstoppingen van duikers en dergelijke
ongedaan worden gemaakt. Ieder najaar wordt door middel van de schouw gecontroleerd of de aangelanden aan hun verplichting hebben voldaan.
8.12.3 Diepteschouw B-watergangen
Een bijzondere vorm van schouw is de diepteschouw. Hierbij wordt gecontroleerd of de
B-watergangen door de aangelanden op de vereiste profielmaten worden gehouden. De
diepteschouw wordt jaarlijks uitgevoerd, maar steeds in een beperkt deel van het
gebied. De diepteschouw is namelijk gekoppeld aan de 12-15 jaarlijkse baggercyclus. De
diepteschouw vindt plaats in die gebieden, waar in het voorafgaande jaar de A-watergangen door het waterschap zijn gebaggerd. Een aantal gebieden met geohydrologische
beperkingen (oeverwallen en zandbanen) zijn uitgezonderd van de diepteschouw.
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9 Beleidsevaluatie

9.1 Evaluatie van beleidsdoelen
Het waterbeheerplan is voor het waterschap het belangrijkste beleidskader voor de uitvoering van zijn taken. Het beschrijft de inspanningen die het waterschap in de komende planperiode doet om de veiligheid van de bewoners te vergroten en te zorgen voor
voldoende en schoon water in het beheergebied. Vooral in de hoofdstukken 5 tot en
met 7 geven we, aan de hand van beleidsdoelstellingen, aan wat we willen bereiken.
Iedere paragraaf begint met het benoemen van een doel. Daarnaast geven we per doel
de maatregelen aan die er toe leiden dat we deze doelen gaan behalen. De doelen en
maatregelen zijn zo SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)
mogelijk geformuleerd.
Om de voortgang van de uitvoering van het waterbeheerplan te bewaken vindt jaarlijks een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluaties kunnen maatregelen, planningen
en doelstellingen worden bijgesteld. De evaluatie van het waterbeheerplan wordt
gekoppeld aan de begrotingscyclus en het bestuursprogramma. Door deze koppeling
worden het waterbeheerplan, de begroting en het bestuursprogramma met elkaar vervlochten. Financiële of conjuncturele ontwikkelingen maken hierdoor onderdeel uit van
de evaluatie.

Figuur 9‑1 Een vereenvoudigde weergave van de beleidscyclus
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Voortgangsrapportages en evaluaties worden tot nog toe vooral opgesteld voor intern
gebruik en voor de jaarlijkse voortgangsgesprekken met de provincies. In onze visie hebben we vastgelegd dat Waterschap Rivierenland een transparante en professionele
organisatie wil zijn en verantwoording wil afleggen over de besteding van belastinggeld. In de planperiode zal Waterschap Rivierenland daarom met de voortgangsrapportages en evaluaties ook de andere partners informeren. Een belangrijk deel van de plannen voor de komende periode is ontwikkeld in gebiedsprocessen waarbij gemeenten,
terreinbeheerders en belangenorganisaties waren betrokken. Ook bij de daadwerkelijke
uitvoering zijn wij vaak afhankelijk van de medewerking van die partners. Door het
geven van adequate informatie over de voortgang kunnen we betrokkenheid van onze
partners vasthouden en hun medewerking behouden.
De beleidsevaluaties zoals hiervoor genoemd, hebben vooral tot doel de voortgang van
de uitvoering in beeld te brengen. Daarnaast is het van belang om goed in beeld te houden of de uitgevoerde maatregelen ook het gewenste effect hebben. Dit speelt vooral
een rol bij de KRW-maatregelen.
Daarom stellen wij in 2013 een zogenaamde mid-term-review op. Deze mid-termreview heeft meer diepgang dan de ‘normale’ evaluaties/ voortgangsrapportages, met
meer aandacht voor de oorzaken van eventuele vertragingen. Tevens brengen we dan
ook zoveel mogelijk de effecten van de al uitgevoerde maatregelen in beeld. Op basis
van de mid-term-reviews kunnen we desgewenst maatregelen, planningen en doel
stellingen beleid bijstellen.
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9.2 Monitoring
Voor een goede evaluatie van het beleid, de planvorming en de uitvoering van maat
regelen zal monitoring gekoppeld moeten zijn aan de (bestuurlijke) thema’s, doelen uit
dit waterbeheerplan en de gebiedsspecifieke kenmerken van het watersysteem.
De basis voor de monitoring wordt gelegd door de reguliere metingen en bemonsteringen die periodiek worden uitgevoerd. Waar, wanneer en voor welk onderzoek we monitoren is vastgelegd in het Integraal Meetplan voor het watersysteem en het Meetplan
voor Zuiveringen.
Het Integraal meetplan voor het watersysteem (uit 2005) integreert de diverse oude
meetplannen, integreert kwaliteits- en kwantiteitsonderzoek en speelt in op de (toenmalige) informatiebehoefte. In 2009 is dit meetplan geëvalueerd en bijgesteld.
Een onderdeel van het Integraal Meetplan is het KRW meetnet. De Kaderrichtlijn Water
vraagt om een specifieke monitoring voor het bepalen van de toestand van het oppervlaktewater. Deze monitoring is opgebouwd uit de elementen:
• toestand en trend;
• operationele monitoring;
• onderzoeksmonitoring.
Het monitoringsprogramma voor oppervlaktewater is ingericht in overeenstemming
met de landelijk vastgestelde protocollen en richtlijnen. Het monitoringsprogramma
van Waterschap Rivierenland maakt onderdeel uit van het landelijk vastgestelde monitoringsprogramma. Het KRW meetnet is opgenomen op kaart 10 van het bijlagen
rapport.
We zullen in de planperiode onderzoeken of en hoe wij grondwatergegevens willen
vastleggen en verwerken.
Om de meetinspanning van het integraal meetnet te optimaliseren richten we ons op
efficiënt meten in combinaties met modelleren. Meetresultaten kunnen zo beter worden geïnterpreteerd en de effecten van verschillende beleids- of maatregelenscenario’s
beter beoordeeld. Het vernieuwde meetplan zal het mogelijk moeten maken dat essentiële informatie zo doelmatig mogelijk wordt vergaard. Niet meer maar ook niet minder
dan nodig is.
Het functioneren van de waterketen wordt gemonitord op basis van het Meetplan
Zuiveringen. Aanvullend worden bij rioolgemalen en rwzi’s bedrijfsmatige metingen
uitgevoerd om de doelmatigheid van de activiteiten te bepalen.
Op basis van de verzamelde monitoringsgegevens:
• beoordelen wij of uitgevoerde maatregelen ook daadwerkelijk het beoogde effect
hebben;
• beoordelen wij wat de afstand is tussen de situatie op het moment van evaluatie en
de doelstelling op termijn: op basis daarvan kunnen wij aanvullende maatregelen
onderbouwd nemen;
• beoordelen wij of doelstellingen zijn gerealiseerd: indien dit het geval is kunnen we
de onderbouwing leveren dat verdere maatregelen niet meer nodig zijn;
• rapporteren we de vereiste waterkwaliteitsgegevens aan Europa;
• leggen wij verantwoording af aan subsidiegevers (bijvoorbeeld provincie in kader
van verdrogingsbestrijding);
• bouwen we kennis op over het functioneren van het watersysteem en waterketen;
• stellen we beheeradviezen op;
• leveren we gegevens aan voor een periodieke landelijke benchmark waterketen
waarin het presteren van Waterschap Rivierenland ten opzichte van andere waterschappen inzichtelijk wordt gemaakt.
• communiceren wij naar medeoverheden, bevoegde gezag Wm en belanghebbenden.
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10 Financiële middelen

In de vorige hoofdstukken heeft u kunnen lezen welke inspanningen het waterschap gaat
plegen om de doelen voor de periode 2010-2015 te realiseren. Kort samengevat komt het
erop neer dat het waterschap het beheergebied in 2015 klimaatbestendig wil hebben op
basis van de huidige klimaatscenario’s. De primaire waterkeringen zijn in 2015 op orde -dat
wil zeggen dat ze voldoen aan de dan geldende normen- en het bergend vermogen van
watersysteem van het landelijk gebied is zodanig vergroot, dat slechts bij zeer uitzonderlijke
regenval, wateroverlast optreedt. Daarnaast stellen we ons tot doel dat in 2027 de KRWdoelstellingen voor de waterkwaliteit worden gehaald. Hiervoor is het nodig in de periode
2010 tot en met 2015 een groot aantal maatregelen te treffen om vooral de ecologische
waterkwaliteit te verbeteren. Ook het stedelijk gebied zal klimaatbestendig moeten worden
gemaakt. Samen met de gemeenten gaan we in de planperiode verder op de ingeslagen weg
om het waterbergend vermogen van stedelijk water te vergroten en de waterkwaliteit te
verbeteren. Daarnaast geeft het waterschap met de gemeenten verder vorm aan de samenwerking in de afvalwaterketen. Tenslotte wil het waterschap de watercondities voor de natte natuur, zoals Natura-2000 gebieden en verdroogde gebieden, verbeteren en de waterkwaliteit in wateren met aquatische natuurwaarden beschermen en waar mogelijk verbeteren.

10.1 Financiële consequenties
In deze paragraaf geven we globaal inzicht in de financiële consequenties van de uitvoering
van bovenstaande maatregelen. Om de maatregelen van het Waterbeheerplan 2010-2015
in de zesjarige planperiode uit te kunnen voeren is een bedrag van 224 miljoen Euro aan
investeringen nodig. Dit wordt opgenomen als investering in de meerjarenbegroting. Alle
maatregelen die betrekking hebben op de periode 2010-2014 zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2009 en zijn de basis van de berekening van het totaalbedrag aan investeringen.
Voor 2015 zijn de investeringen bepaald op basis van het gemiddelde investeringsniveau
over de jaren 2010-2015 en maken onderdeel uit van het totaalbedrag van 224 miljoen
euro. De meerjarenbegroting wordt jaarlijks geactualiseerd in de planning & controlecyclus
van het waterschap. De verdeling van de investeringen over de thema’s waterkering, watersysteem en waterketen zijn weergegeven in figuur 1. Deze investeringen worden op hoofdlijnen besteed aan:
Waterkeringen
Aanleg en verwerving primaire waterkeringen, legger en beheerregister waterkeringen en
veiligheidstoetsing waterkeringen. De verbeteringswerken aan de primaire waterkeringen
zijn niet opgenomen. Deze kosten worden volledig vergoed door het Rijk. In de meerjarenraming zijn nog geen kosten opgenomen voor de verbetering van regionale keringen.
Watersysteem
Meerjarenbaggerprogramma, NBW- maatregelen, KRW-maatregelen, (uitvoering van)
stedelijke waterplannen, maatregelen ten behoeve van Natura2000gebieden, zwemwateren, TOP-lijstgebieden en HEN wateren/waterparels.
Waterketen
Optimaliseren 6 rwzi’s in kader van KRW, innovatie en energiebesparing, vervangingsinvesteringen.

84,2
22,2

117,6

w

w

Figuur 1: Netto investeringen
waterbeheerplan (x € miljoen)

10.2 Tariefontwikkeling
Het waterbeheerplan beschrijft welke doelen het waterschap nastreeft en met welke maatregelen die doelen worden bereikt. In het waterbeheerplan zijn aanvullende maatregelen
opgenomen die leiden tot extra investeringen ten opzichte van de vorige voorjaarsnota.
Deze extra investeringen hebben onder meer betrekking op maatregelen op het gebied van
Natura 2000, zwemwater, opstellen en uitvoeren 2e generatie waterplannen, waterparels
en het actueel houden van peilenplannen. De kosten van de in het waterbeheerplan opgenomen maatregelen leiden tot een kostenverhoging ten opzichte van de voorgaande planperiode. Deze kostenverhoging komt tot uitdrukking in een stijging van de tarieven van de
waterschapsbelastingen. Deze stijging bedraagt voor de watersysteemheffing 3,9 % per22,2
jaar en voor de zuiveringsheffing 3,0% in 2010 en 1,17 % per jaar in de periode 2011 tot en
met 2015.
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Begrippenlijst
A, B, C watergangen

Alle watergangen in het beheergebied hebben een A, B of C status.
A-watergangen zijn de grotere watergangen die bepalend zijn voor de aan- en afvoer van het water.
A-watergangen zijn in beheer bij het waterschap.
B-watergangen zijn de kleinere watergangen. Het onderhoud van deze watergangen berust op
grond van de Keur bij de aangelanden.
C-watergangen zijn de nog kleinere watergangen. Het onderhoud is niet geregeld in de Keur. De
C-watergangen mogen echter niet verlanden.

Adaptatie

Het verminderen van de (gevolgen van) klimaatverandering door maatregelen te treffen die de
gevolgen daarvan beperken en risico’s verminderen.

Afkoppelen

Regenwater dat op verhard oppervlak valt zoals wegen en daken, wordt niet naar de riolering
afgevoerd, maar op oppervlaktewater of in de bodem.

Afspoeling

Het met de neerslag over het oppervlak afvoeren van stoffen naar het oppervlaktewater.

Afwentelen

Het overdragen van waterkwaliteits- en waterkwantiteitsproblemen naar benedenstroomse
gebieden in ruimte of tijd.

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur. Een besluit vastgesteld door de Kroon (koningin en ministers) dat
uitwerking geeft aan een bepaling in een wet.

Basisinspanning rioolstelsels

Maatregelen aan rioolstelsels om de vuiluitworp via overstorten te verminderen. Op landelijk
niveau moet een reductie gerealiseerd worden van tenminste 50% ten opzichte van de situatie in de
jaren negentig.

Beheerregister

Document met alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het behoud van de watergang of het
waterkerende vermogen van een constructie. Ook de feitelijke toestand van de watergang en/of
waterkering zijn omschreven.

Berging

Opslaan van water in een gebied waardoor de afvoer wordt vertraagd.

Boezem(water)

Grotere watergangen met een hoger peil dan de aangrenzende polders, waarop het polderwater
wordt afgevoerd. De boezemwateren voeren het water op hun beurt weer af naar de rivieren.

Compartimentering

Het opdelen van de gronden binnen een dijkring in verschillende vakken die beschermd worden
door een niet primaire waterkering. Hierdoor kunnen gevolgen van een overstroming worden
beperkt.

Debiet

De hoeveelheid water die per tijdseenheid wordt afgevoerd.

Diffuse bronnen

Verspreid voorkomende lozingen die niet op een specifiek punt plaatsvinden, zoals uit- en
afspoeling van meststoffen.

Directe lozing

Lozing van (afval)water rechtstreeks op het oppervlaktewater. Een
indirecte lozing is een lozing via de riolering en een rwzi.

Drooglegging

Het verschil tussen de hoogte van het vastgestelde peil en de hoogte van het maaiveld.

Ecologie

Leer van de relaties tussen levende planten en dieren onderling en met hun omgeving.

Ecologische kwaliteit

Kwaliteit van water of waterbodem uitgedrukt in planten en dieren.

Ecologische verbindingszone

Een zone die het mogelijk maakt dat soorten zich van het ene naar het andere leefgebied
verplaatsen. De bedoeling is de uitwisseling van dier- en plantpopulaties te bevorderen.

Effluent

Uitstromend gezuiverd water uit bijvoorbeeld een rwzi.

Emissie

De uitstoot van stoffen (of geluid).
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Functies

In beleidsdocumenten vastgelegde doelstelling voor het gebruik van een gebied, bijvoorbeeld
landbouw, natuur en stedelijk gebied. Onderscheiden worden ruimtelijke functies en
waterhuishoudkundige functies. Ruimtelijke functies hebben vooral tot doel om gebieden
ruimtelijk te reserveren en/of te beschermen. Waterhuishoudkundige functies worden door de
provincie toegekend en vastgelegd in de provinciale waterplannen. Voor deze functies zijn
doelstellingen geformuleerd waaraan het waterhuishoudkundig systeem moet voldoen. Door de
functietoekenning worden deze doelstellingen gekoppeld aan het ruimtelijke ordeningsspoor en
krijgen de aangewezen gebieden bescherming.

Gebiedsgericht beleid

Beleid dat erop gericht is om via een integrale aanpak de specifieke kwaliteiten van een gebied te
vergroten.

GEP

Goed Ecologisch Potentieel. Het GEP is een (ecologische) kwaliteitsklasse die geldt voor niet
natuurlijke wateren. Voor ieder waterlichaam is deze kwaliteitsklasse vastgelegd in een
zogenaamde maatlat. De waterlichamen dienen in 2027 te voldoen aan deze maatlatten.

GGOR

Gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem.

HEN-water

Zie waterparel.

Hoogwaterberging

Berging van oppervlaktewater tijdens een hoogwaterperiode.

Hoogwaterpeil

Waterstand bij maatgevende afvoer; wordt gemiddeld op een dag per jaar bereikt.

Hoogwaterretentie

Een gebied dat bij hoogwater tijdelijk onder water staat.

Hydraulische belasting

De hoeveelheid water die per tijdseenheid naar een kunstwerk of watergang toestroomt.

Indirecte lozing

Lozing van (afval)water via de riolering en een rwzi. Een directe lozing is een lozing van (afval)water
rechtstreeks op oppervlaktewater.

Inspanningsverplichting

Aanduiding dat betrokkenen zich maximaal zullen inspannen om de beoogde doelen ook
daadwerkelijk te realiseren. Betrokkenen kunnen echter niet worden ‘afgerekend’ als ze de doelen
niet (geheel) behalen. De tegenhanger hiervan is resultaatsverplichting.

Inwonerequivalent (i.e.)

Hoeveelheid vervuilende stoffen die per etmaal wordt geloosd door een persoon per dag.

Keur

Verordening met gebods- en verbodsbepaling van een waterschapsbestuur als bevoegd gezag. De
keur bevat onder meer bepalingen over de afmetingen en het onderhoud van watergangen en
kunstwerken.

Klimaatscenario’s

Voorspellingen van de aard en de ernst van de effecten van klimaatverandering in de tijd.

KRW

Europese Kaderrichtlijn Water.

Legger

Een door het waterschap bijgehouden register van percelen waarop verplichtingen rusten, zoals de
minimum afmetingen van de watergangen. Heeft betrekking op watergangen en waterkeringen.

LNC

Landschappelijke- , natuur- en cultuurhistorische waarden.

Maatgevende afvoer

Afvoer waarop het ontwerp van een watersysteem wordt gebaseerd.

Middenscenario klimaatverandering

Zie ook bij klimaatscenario’s. Bij de eerste normenstudies die in 2006 zijn uitgevoerd is gebruikt
gemaakt van het middenscenario (van de drie uitgewerkte scenario’s).

Milieubeschermingsgebied

Gebied waar bepaalde vormen van gebruik aan strengere regels zijn gebonden, zodat een hogere
omgevingskwaliteit kan worden bereikt.

Mitigatie

Het verminderen van de (gevolgen van) klimaatverandering door maatregelen te treffen aan de
bron. Dat wil zeggen door er voor te zorgen dat er minder broeigassen vrijkomen.

MTR

Maximaal Toelaatbaar Risico: de minimumkwaliteit waaraan alle wateren in Nederland moeten
voldoen. Is in principe een inspanningsverplichting.
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NBW

Nationaal Bestuursakkoord Water.

Noodretentie

Een gebied waar bij uitzonderlijke hoogwatersituaties water geborgen wordt. Door de lage
gebruiksfrequentie voor waterberging heeft het gebied vaak een hoofdfunctie als natuur,
landbouw of recreatie.

Nutriëntengehalte

De hoeveelheid voedingsstoffen voor planten en algen die in het milieu aanwezig is.

NW4

Vierde Nota waterhuishouding.

OAS

Optimalisatiestudie afvalwatersystemen.

Onderbemaling

Peilbeheer in een gebied waar het peil lager wordt gehouden dan in het omliggende gebied. Het
(afval)water kan dus niet onder vrij verval afgevoerd worden. Het te bemalen gebied kan zowel een
rioleringsgebied als een deel van het stedelijk of landelijk gebied omvatten.

Overige waterkeringen

Nederland kent primaire waterkeringen (door rijk aangewezen zeer belangrijke keringen), regionale
keringen (door provincies aangewezen belangrijke keringen) en overige keringen (door
waterschappen aangewezen).

Overstort

Een constructie in een rioleringsstelsel waardoor met regenwater verdund rioolwater uit de
riolering kan overstorten op oppervlaktewater. Meestal ligt de frequentie tussen drie tot vijf keer
per jaar, afhankelijk van de functie van het ontvangende oppervlaktewater.

Peilgebied

Een ruimtelijk begrensd gebied waarin hetzelfde peil wordt nagestreefd.

PlanMER

Milieueffectrapportage over (strategische) plannen. Het doel van de PlanMER is er voor te zorgen
dat bij strategische keuzen het milieubelang vroegtijdig volwaardig wordt meegewogen.

POP

Provinciaal Omgevingsplan.

Primaire waterkering

De dijken, duinen en kunstwerken zijn afhankelijk van hun ligging en functie ingedeeld naar ver
schillende categorieën: categorie a, b, c en d.
•	Waterkeringen uit de categorie a (a-keringen) zijn keringen die behoren tot stelsels die dijk
ringgebieden – al dan niet met hoge gronden – omsluiten en direct buitenwater keren.
•	Waterkeringen uit de categorie b (b-keringen), zijn keringen die voor dijkringgebieden zijn
gelegen of dijkringgebieden verbinden en direct buitenwater keren.
•	Waterkeringen uit de categorie c (c-keringen) zijn keringen die behoren tot stelsels die dijk
ringgebieden – al dan niet met hoge gronden – omsluiten en niet bestemd zijn tot directe kering
van buitenwater.
•	Waterkeringen uit de categorie d (d-keringen) zijn keringen die behoren tot stelsels die dijk
ringgebieden – al dan niet met hoge gronden – omsluiten (als categorie a en c) of die voor
dijkringgebieden zijn gelegen of dijkringgebieden verbinden (als categorie b), maar gelegen
buiten de landsgrenzen.

Prioritaire stoffen

Stoffen waarvan de emissie met voorrang moet worden teruggedrongen.

Puntbron

Een lozing die geconcentreerd is op een bepaalde plaats. Tegengestelde is diffuse bron.

Regionale waterkering

Onder een regionale waterkering wordt verstaan een niet-primaire waterkering die is opgenomen
in de legger of keur van het waterschap en / of is aangewezen op basis van een provinciale
verordening. Daaronder vallen niet alleen de ‘natte’ (kade langs bijvoorbeeld boezemwater), maar
ook de ‘droge’ waterkeringen. Er wordt onderscheid gemaakt in drie groepen regionale
waterkeringen:
•	Zomerkades en voorlandkeringen (keringen die buitenwater keren, maar geen primaire
waterkering zijn); bij hoge rivierwaterstanden kan het voorkomen dat zomerkaden overstromen;
•	Boezem- en polderkaden, dijken langs regionale rivieren, kanalen en wateropslagbekkens
(keringen, die ander water keren (geen buitenwater);
•	Secundaire dijken, slaperdijken, compartimenteringsdijken en landscheidingen (droge
waterkeringen).
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Regionale waterkering

Onder een regionale waterkering wordt verstaan een niet-primaire waterkering die is opgenomen
in de legger of keur van het waterschap en / of is aangewezen op basis van een provinciale
verordening. Daaronder vallen niet alleen de ‘natte’ (kade langs bijvoorbeeld boezemwater), maar
ook de ‘droge’ waterkeringen. Er wordt onderscheid gemaakt in drie groepen regionale
waterkeringen:
•	Zomerkades en voorlandkeringen (keringen die buitenwater keren, maar geen primaire
waterkering zijn); bij hoge rivierwaterstanden kan het voorkomen dat zomerkaden overstromen;
•	Boezem- en polderkaden, dijken langs regionale rivieren, kanalen en wateropslagbekkens
(keringen, die ander water keren (geen buitenwater);
•	Secundaire dijken, slaperdijken, compartimenteringsdijken en landscheidingen (droge
waterkeringen).

Resultaatsverplichting

Aanduiding dat betrokkenen verplicht zijn om de beoogde doelen ook daadwerkelijk te realiseren.
De tegenhanger hiervan is inspanningsverplichting.

Retentie

Voorkomen dat water tot afvoer komt om wateroverlast op een andere plaats te beperken.

Retentiebekkens/-gebieden

Gebied dat structureel onderdeel is van het watersysteem, bedoeld om voldoende
bergingscapaciteit te creëren en te voldoen aan de gestelde normen. Om de waterstanden te
verlagen tot beneden het maatgevende hoogwaterpeil, wordt hier water geborgen in tijden van
hoge afvoer.

Robuust

Solide, sterk, stevig.

Rwzi

Rioolwaterzuiveringsinstallatie.

SED-water

Wateren met specifieke aquatische natuurwaarden. Deze wateren worden door menselijk handelen
beïnvloed, maar zijn toch waardevol.

Schouw

Controle van de bepalingen uit de keur over het beheer en onderhoud van watergangen, water
keringen en kunstwerken.

Sterk veranderd waterlichaam

Een status van een waterlichaam dat van nature aanwezig is geweest, maar door menselijke
invloeden sterk is aangetast; bijvoorbeeld genormaliseerde en gekanaliseerde beken.

Stofbalans

Vergelijking van de hoeveelheid van een chemische stof die betrokken is bij de toevoer, afvoer,
processen en verandering in berging binnen een bepaald gebied.

STOWA klasse 3

Door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer ontwikkelde normering voor de biologische
waterkwaliteit. Klasse 3 wordt in Nederland veelal gebruikt als norm voor oppervlaktewater zonder
specifieke waterhuishoudkundige functies.

Stroomgebied

Grondgebied waarvan het water op een bepaald oppervlaktewater wordt afgevoerd.

Synergie(projecten)

Projecten waarbij het samengaan van verschillende deelprojecten meer oplevert dan de som der
delen van die projecten.

Telemetriesysteem

Systeem waarbij gemalen, stuwen en dergelijke op een centraal punt via telefoonverbindingen
kunnen worden gecontroleerd en bestuurd.

TOP-lijst

Lijst van gebieden waar de bestrijding van verdroging tot 2015 prioriteit heeft.

T=xx

Norm met betrekking tot wateroverlast. Het betreft de maximale frequentie waarmee gronden
mogen inunderen. Als voorbeeld T=10 voor grasland wil zeggen dat grasland volgens de
berekeningen één keer in de 10 jaar mag inunderen.

Uitspoeling

Stoffen die met de grondwaterbeweging uit de bodem in het oppervlaktewater terechtkomen. De
problemen liggen op het terrein van uitspoeling van nutriënten zoals bijvoorbeeld fosfor en stikstof
en bestrijdingsmiddelen uit land- en tuinbouwgronden.

Veerkracht

Het vermogen van watersystemen om zo te reageren op veranderde omstandigheden of
verstoringen dat essentiële kenmerken hersteld worden.
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Veiligheidsketen

De veiligheidsketen is een concept voor risicobenadering en risicobeperking die gebaseerd is op de
volgende kernbegrippen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
•	Proactie: het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid ter voorkoming van het
ontstaan daarvan. Hierbij wordt het thema veiligheid vroegtijdig in de eerste stadia mee
genomen bij de ontwikkeling van bepaalde situaties. Voorbeelden van deze situaties zijn
ruimtelijke ontwikkelingen, infrastructuur, situaties met betrekking tot het milieu etc.
•	Preventie: bij preventie worden maatregelen genomen om de onveiligheid in de al ontwikkelde
situaties te voorkomen. Hierbij worden de risico’s zo klein mogelijk gehouden en de gevolgen
beperkt.
•	Preparatie: bij preparatie gaat het om de resterende risico’s die onvermijdelijk zijn om weg te
nemen en waarop men zich voorbereid. In de preparatiefase vindt de voorbereiding plaats op de
te nemen acties bij mogelijke rampen, crises en ongevallen die voortkomen uit die risico’s.
•	Repressie: de daadwerkelijk bestrijding van rampen, beheersing van crisis en ongevallen.
•	Nazorg: te nemen acties om terug te keren naar de normale situatie.

VHR-gebied

Gebied dat is aangewezen op grond van de vogelrichtlijn (1979) en/of habitatrichtlijn (1992). Beide
Europese richtlijnen hebben zowel betrekking op bescherming van soorten als van gebieden.

VR Verwaarloosbaar risico

Een per chemische stof vastgestelde norm (streefwaarde) die geldt als doelstelling voor de lange
termijn.

Waterakkoord

Een overeenkomst tussen twee of meer waterbeheerders over de aan en afvoer van water.

Waterbalans

Vergelijking van de hoeveelheden water betrokken bij toevoer, afvoer, onttrekking en verandering
in berging binnen een bepaald gebied.

Waterkansenkaart

Kaart die het beheergebied onderverdeelt in geschiktheidklassen voor functies als waterberging,
stedelijk gebied, landbouw en natuur.

Waterketen

Het achtereenvolgens winnen en distribueren van proces- of drinkwater, het inzamelen van afvalen regenwater in de riolering, het transporteren naar zuiveringsinstallaties, het zuiveren ervan en
het lozen van het effluent op het oppervlaktewater.

Waterkwaliteitsspoor

Pakket van maatregelen boven de basisinspanning, noodzakelijk om een hogere waterkwaliteit te
kunnen realiseren.

Waterlichaam

De basiseenheid waarmee de KRW werkt. Voor deze gebieden worden doelen en maatregelen
vastgesteld.

Waternatuur

Zie waterparel.

Wateroverlast

Verzamelnaam voor schade en ongemak door hoge waterstanden ten gevolge van overvloedige
regenval en/of onvoldoende ontwatering.

Waterparagraaf

Onderdeel van het bestemmingsplan waarin de gemeente aangeeft welke invloed dit plan op het
watersysteem heeft en op welke wijze negatieve invloeden worden voorkomen of worden
gecompenseerd.

Waterparel

Wateren met een bijzondere actuele of potentiële aquatische natuurwaarde.

Watersysteem

Samenhangend geheel van grond- en oppervlaktewater, inclusief de ruimte die nodig is voor het
functioneren van dit systeem en de daarbij behorende ecologische component.

Watertekort

Verzamelnaam voor schade en ongemak als gevolg van het onvoldoende beschikbaar zijn van zoet
oppervlaktewater als gevolg langdurige periodes van droogte.

Watertoets

Verplichting om bij het maken van (ruimtelijke) plannen de gevolgen voor het water expliciet in
beeld te brengen; het betreft voornamelijk plannen van gemeenten en provincies.

WB21

Waterbeheer 21e eeuw.

Wvo

Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
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