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1 Inleiding en verantwoording
1.1 Inleiding
Het Waterschap Roer en Overmaas is als integraal waterbeheerder in Zuid- en Midden-Limburg
belast met beheer van het totale watersysteem in het werkgebied. Dit houdt in de zorg voor
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de oppervlaktewateren en de waterkeringen langs de
Maas. Het beheer van de rioolwaterzuiveringsinstallaties met de bijbehorende infrastructuur
wordt in opdracht van het waterschap uitgevoerd door het Waterschapsbedrijf Limburg via een
gemeenschappelijke regeling met het Waterschap Peel en Maasvallei.
Het waterschap heeft als regionaal waterbeheerder een eigen verantwoordelijkheid en een
brede kijk op het waterbeheer. Daarbij acht het waterschap zich wel in belangrijke mate
gebonden aan het ruimtelijke en waterhuishoudkundige beleid van rijk en provincie.
Op basis van landelijke en provinciale beleidsuitgangspunten en na afweging van belangen,
is het beleid voor het waterbeheer geformuleerd en geeft het waterschap conform dit beleid
uitvoering aan de waterschapstaken.
Het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010 – 2015 is het centrale beleidsplan
van het waterschap. Het bevat de beleidsvoornemens voor de periode 2010 – 2015.
Daarnaast wordt er een globale doorkijk geboden naar de verdere toekomst.
Het voorliggende plan bestaat uit dit hoofdrapport dat de hoofdlijnen weergeeft met de
belangrijkste beleidswijzigingen ten opzichte van het vorige waterbeheersplan, voorgenomen
maatregelen en de financiële consequenties.
De bijlagen bevatten toelichtingen op en uitwerkingen van het hoofdrapport, waaronder
beschrijvingen van het te continueren beleid.
De missie van het waterschap luidt:
Veilig, duurzaam, kostenbewust en democratisch aangestuurd functioneel waterbeheer
door
proactieve samenwerking, innovatie, klantgerichtheid en goed werkgeverschap.

Gulp te Slenaken.
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1.2 Visie
In onze directe leefomgeving zal het in de toekomst warmer worden. Daarbij zal gedurende
de winter meer neerslag gaan vallen, tijdens de zomermaanden zal het naar verwachting
gedurende lagere periodes droog blijven. Echter zowel ‘s winters als ‘s zomers zullen er
zwaardere (onweers-)buien gaan vallen.
Deze klimatologische veranderingen kunnen leiden tot hogere overstromingsrisico´s en
wateroverlast, maar bijvoorbeeld ook een slechtere waterkwaliteit en watertekorten voor de
natuur en landbouw. Tenminste, als niets gedaan wordt. De klimaatverandering dwingt tot
het nemen van maatregelen!
Het watersysteem moet op de toekomst worden voorbereid. In het Nationaal Bestuursakkoord
Water is afgesproken dat het watersysteem in 2015 op orde moet zijn. Daarvoor moet het
waterschap nog aanzienlijke inspanningen leveren. Voor een belangrijk deel gebeurt dit in de
planperiode van dit beheersplan.
Bij de waterkeringszorg staat veiligheid voorop. De waterkeringen langs de Maas blijven
daarvoor op de afgesproken hoogte en sterkte. Tevens zorgt het waterschap voor een goede
bescherming van de bebouwde omgeving tegen wateroverlast. Een omvangrijke stedelijke
wateropgave maakt hier deel van uit.
Water is ook een belangrijke drager van het landschap en het ecologisch functioneren.
Het waterschap realiseert zich ook ten volle dat een gezond ecosysteem een absolute
randvoorwaarde is, niet alleen voor de leefbaarheid, maar ook voor het economisch belangrijke
toerisme en recreatie. Met onder andere een verdere verbetering van de waterkwaliteit
(zuiveren) en een natuurlijke inrichting van beken wordt getracht om de doelstellingen vanuit
de Kaderrichtlijn Water zoveel mogelijk te realiseren.
In dit beheersplan heeft het waterschap het beleid voor de komende jaren op hoofdlijnen
vastgelegd. Dit is deels een voortzetting van de bestaande aanpak, maar het bevat ook schetsen
van de toekomst en de veranderingen die nodig zijn om daarop in te spelen. Tevens is
aangegeven wat hiervoor gedaan gaat worden. De uitvoering van deze taken is hiervoor
verdeeld in vijf operationele programma’s: Plannen, Watersysteem, Veiligheid, Zuiveren en
Instrumenten.
Waterbeheer is een zaak van de lange termijn. Ook over pakweg 50 jaar moet het watersysteem
optimaal functioneren. Duurzaamheid staat daarom ook hoog in het vaandel. Duurzaam
betekent dat het werkgebied mooi, veilig en vitaal moet worden en blijven en dat wordt
gestreefd naar een organisatie die duurzaam en maatschappelijke verantwoord functioneert.
Het Waterschap Roer en Overmaas is een bijzonder waterschap met twee unieke kenmerken:
het waterschap wordt voor 90 % omgeven door het buitenland en Zuid-Limburg is
heuvelachtig. Het internationale karakter uit zich in een groot aantal contacten met Duitse,
Vlaamse en Waalse partners. Er wordt intensief samengewerkt en gezamenlijk projecten
uitgevoerd.
Het reliëf zorgt ervoor dat overtollig water gaat stromen. In het buitengebied ontstaat
oppervlakkige afstroming van akkers en landerijen, waardoor bodemerosie kan optreden en
water- en modderoverlast op lager gelegen plekken. In de bebouwde omgeving is de
aanwezigheid van hellingen een complicerende factor bij het realiseren van berging in het
systeem van waterafvoer.
De samenhang van water met andere maatschappelijke aspecten zoals wonen, werken,
landbouw, natuur en recreëren is groot. Feitelijk is het waterbeheer onlosmakelijk
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verbonden met het algemeen functioneren van de maatschappij. Het belang van water
neemt in de toekomst verder toe. Dat vraagt om een organisatie die dit belang ten volle kan
behartigen en dat verklaart ook de vooraanstaande rol en positie die het waterschap wil
innemen. Het waterschap als dé waterautoriteit.
De integratie van de taakuitoefening uit zich op verschillende manieren.
Er is op tal van terreinen samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners.
Voortkomend uit al jarenlange praktijk, maar wel met een nieuwe impuls vanuit rijk en
provincie (Wet Inrichting Landelijk Gebied, provinciaal Meerjarenprogramma
Plattelandsontwikkeling 2007 – 2013), neemt het waterschap deel aan het ‘gebiedsgericht werken’. In integrale projecten en de inrichting van gebieden worden diverse doelen
gecombineerd en door samenwerkende partners tot uitvoering gebracht.
Bijzonder is de samenwerking in de waterketen tussen Waterleidingmaatschappij Limburg
(WML), gemeenten en waterschap / Waterschapsbedrijf Limburg, waarbij uitvoering wordt
gegeven aan het Bestuursakkoord Waterketen 2007.
Veel externe contacten verlopen via het spoor van de ruimtelijke ordening en de verschillende
initiatieven en bouwplannen die hieruit voortkomen. Vanuit het uitgangspunt ‘Water als
ordenend principe’ is het waterschap een gebiedsregisseur. Het waterschap stelt voorwaarden
maar wil ook proactief zijn: in de eerste stadia van planvorming meedenken over de kansen die
initiatieven bieden. Dat past ook naadloos in de ambitie om met de nieuwe wet op de
ruimtelijke ordening het belang van de watertoets te versterken en de inbreng van de
waterbeheerder al bij de initiatief fase van ruimtelijke plannen te verzekeren in de vorm van
kaderstelling en invloedsuitoefening.
Dat geldt ook voor initiatieven die de waterschapsbelangen rechtstreeks raken en waarvoor een
vergunning vereist is. Hoewel het veilig functioneren van het watersysteem en het voldoen aan
de functies van de wateren voorop staan en ook voorwaarden kunnen stellen aan
vergunningen, wordt immer beoordeeld of initiatieven wel ingepast kunnen worden of een
meerwaarde kunnen bieden. Het waterschap neemt echter ook de naleving van vergunningen
en andere regels serieus en treedt dus ook waar nodig handhavend op.
De opdracht om te komen tot het watersysteem van de toekomst zal nog grote inspanningen
vergen. Toch is dat de hoofdtaak en de hoofdzaak. Het is uitdrukkelijk beoogd om de werken
uit te voeren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Daarbij is in dit plan uitgegaan van
een kosten- en uitgavenpatroon plus een realistisch investeringsniveau, gebaseerd op het
financieel meerjarenprogramma 2009 – 2013. Echter als de taakuitoefening dat noodzakelijk
maakt, dan is lastenverhoging niet uitgesloten.
1.3 Taakafbakening
Sinds 1 januari 2004 is Waterschap Roer en Overmaas een integraal waterschap met de zorg
voor het watersysteem zowel voor de waterkwaliteit als de waterkwantiteit.
Het waterkwantiteitsbeheer omvat het bieden van bescherming aan inwoners, bebouwing,
landerijen en infrastructuur tegen wateroverlast. Het bieden van veiligheid is ook expliciet de
basis van de waterkeringszorg. Door de instandhouding van waterkeringen is de bescherming
van het grootste deel van de bebouwde omgeving op de dalbodem van het Maasdal tot op
zekere hoogte gegarandeerd.
Het waterschap behartigt eveneens het belang van de waterkwaliteit als onderdeel van een
goed functionerend, veerkrachtig watersysteem. Het watersysteem moet voldoen aan een bepaalde (ecologische) toestand, mede uit oogpunt van duurzaamheid.
Het watersysteem vervult ook een dienende rol.
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Het waterschap is beheerder van alle oppervlaktewateren. Dit betekent echter niet dat ook het
daadwerkelijke onderhoud en de inrichting van alle oppervlaktewateren tot de taak van het
waterschap gerekend dienen te worden. Dit geldt slechts voor die oppervlaktewateren die een
meer dan plaatselijk belang hebben. Van meer dan plaatselijk belang is sprake als voor het
veiligstellen van de functie(s) van het oppervlaktewater uitgebreide waterschapszorg nodig is.
Dit is vooral het geval als de functie door strijdigheid van belangen in het geding komt. Voor
een verdere uitwerking wordt verwezen naar de Notitie Taakopvatting watersysteembeheer
Waterschap Roer en Overmaas die op 24 november 2009 door het algemeen bestuur is
vastgesteld.
Het waterschap heeft vanuit het waterkwaliteitsbeheer ook een taak in (onderdelen van)
de waterketen en in het bijzonder in het transporteren en het zuiveren van afvalwater.
Het Waterschapsbedrijf Limburg voert deze taak voor het waterschap uit.
Oppervlaktewater is een drager voor de landbouw, de natuur, de cultuurhistorie, de recreatie
en nog veel andere belangen. Omdat het waterschap als democratische overheid functioneert
binnen het maatschappelijke krachtenveld, is het gevoerde beleid een resultante van een brede
belangenafweging met een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak. Zowel bij de
beleidsvorming als bij de uitvoering zoekt het waterschap zijn partners bij de provincie, de
gemeenten, landinrichtingscommissies, landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties.
Voor een deel is ook sprake van mede–waterbeheerders (Rijkswaterstaat, gemeenten die
Gemeentelijke waterplannen opstellen). Bij de taakuitoefening wordt samengewerkt in bestuurlijke verbanden en worden meerdere initiatieven gecombineerd. Deze samenwerking gebeurt
vooral via het gebiedsgericht werken.
1.4 Verantwoording en nieuw beleid
Het Waterbeheersplan (WBP) is als juridische planvorm geregeld in de nieuwe Waterwet, die op
22 december 2009 in werking is getreden, en wordt verder uitgewerkt in de Waterverordening
Limburg van de Provincie Limburg. Formeel vloeien uit dit plan voor derden geen rechten of
plichten voort. Het plan is richtinggevend voor het te voeren beleid en beheer. Alleen op grond
van zwaarwegende argumenten mag het waterschap van dit plan afwijken.
Het bestaande beleid, zoals dat is geformuleerd in voorgaande WBP’s en beleidsnota’s wordt in
dit WBP voortgezet. Het voorliggende WBP is echter meer dan een alleen een geactualiseerd
beleidsplan. De uitgangspunten van het Nederlandse waterbeleid zijn de afgelopen jaren
ingrijpend veranderd. Dit WBP volgt de nieuwe beleidscyclus voor het waterbeheer, zoals
deze ook is opgenomen voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het
Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21) / Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
Het beheersplan heeft dezelfde werkingsperiode als de uitwerking van het provinciale
waterbeleid van het Provinciale Waterplan Limburg (PWL) en het Stroomgebiedsbeheersplan
voor de Maas. Deze plannen zijn gelijktijdig opgesteld en op elkaar afgestemd.
In dit WBP is het nieuwe beleid opgenomen dat is voortgekomen uit de KRW en het NBW.
Dit nieuwe beleid wordt in de komende planperiode en de eerstvolgende decennia leidend
voor de taakuitoefening van het waterschap. Deze gevolgen zijn expliciet gemaakt in een apart
hoofdstuk waarin de taakopdracht is samengebracht die voortkomt uit de KRW. Tevens is een
stap gezet in het beter toetsbaar maken van de uitvoering van de beleidsvoornemens.
Voor een adequate verantwoording staan nu centraal: ”Wat we willen bereiken”; “Hoe willen
we dat bereiken” en “Wat mag het kosten”.
Over de voortgang van de uitvoering van het beleid wordt via de jaarrekening ook
gerapporteerd aan de Provincie Limburg. Daarnaast wordt in het verlengde van de
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Overeenkomst over de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma
Plattelandsontwikkeling 2007-2013 gerapporteerd over de voortgang van de projecten
waarin het waterschap participeert.
Het WBP is een plan op hoofdlijnen die behandeld worden in de verschillende programma’s.
Vanuit dit algemene abstractieniveau en het bindende element van de onderscheiden
programma’s, vormen deze programma´s het leidend instrument in de bedrijfsvoeringscyclus
van het waterschap. De onderscheiden programma´s vormen in de uitvoerende zin de basis
voor het meer concrete meerjaren investeringsprogramma en het jaarlijkse
uitvoeringsprogramma. In financiële zin krijgt het WBP zijn doorvertaling in de jaarlijkse
begrotingen. De toetsing of het beleid volgens planning wordt uitgevoerd vindt plaats in een
jaarlijkse rapportage op basis van dezelfde programma´s. Via beleidsplannen en –nota’s kan
het algemeen bestuur zo nodig onderdelen van het beleid uitwerken en/of bijstellen.

Veilige dijken, schoon water, droge voeten en voldoende water.
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2 Plangebied
Het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas omvat het meest zuidelijk deel van
Limburg. Het gebied wordt begrensd door de Maas in het westen, de gemeente Roermond in
het noorden, Duitsland in het oosten en België in het zuiden en maakt deel uit van het
stroomgebied van de Maas. (Zie Kaart 1: Plangebied).
Het gebied kent een groot aandeel stedelijke bebouwing en wordt gekenmerkt door, voor
Nederlandse begrippen, grote hoogteverschillen en unieke landschapstypen.
In Bijlage D wordt een uitgebreide omschrijving gegeven van het werkgebied.
Kerncijfers per 1 januari 2008:
Aantal gemeenten

23

Oppervlakte werkgebied

95.000 hectares

Lengte werkgebied

60 kilometer

Hoogteverschil noord - zuid

16,0 meter +NAP - 323 meter +NAP

Aantal kilometers grens

± 264 kilometer

Aantal inwoners

750.000

Aantal beken in onderhoud

1305

Totale lengte beken

933 kilometer

Aantal plassen

228

Aantal regenwaterbuffers

350

Totale lengte kades

78 kilometer

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

12 installaties met een gezamenlijke
capaciteit van 106 miljoen m³/j

Regenwaterbuffer in de wijk Hazendans te Maastricht.
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3 Programma´s en beleidstabel
3.1 Programma´s
De taken en werkzaamheden van het waterschap zijn uitgewerkt conform de programma´s uit
het meerjarenperspectief. Het programma Watersysteem is verder onderverdeeld naar de negen
belangrijkste hoofdthema’s.
Programma 1 Plannen
Het programma Plannen is gericht op het opstellen van eigen plannen, plannen van andere
partijen met een raakvlak met waterbeheer en overige beleidsaspecten. Ook studie en
onderzoek voor het formuleren van nieuw beleid maken hier deel van uit. Het belangrijkste
beleidsplan is dit waterbeheersplan met zijn nieuwe beleidsaspecten vanuit de KRW,
WB21 / NBW, GGOR en stedelijk waterbeheer. Maar ook hiervan afgeleide werkprocessen en
beleidsplannen, zoals plannen van derden, gebiedsgericht werken, landinrichting, watertoets
en wateradvies, het beheersplan waterkeringen en het calamiteitenplan, het grondbeleid,
recreatief medegebruik, cultuurhistorische waarden, visserij en jacht, enz. worden tot het
programma Plannen gerekend.
Programma 2 Watersysteem
Het programma Watersysteem omvat het realiseren en onderhouden van waterhuishoudkundige werken van het watersysteem. Het omvat de inrichting van stromen de en stilstaande wateren, zowel in het landelijk gebied als in de bebouwde omgeving. Ook beekherstel en maatregelen ten behoeve van de verbetering van vismigratie alsmede duurzaam stedelijk waterbeheer,
waterbodemsanering (baggeren), aanpak diffuse bronnen van watervervuiling en andere
(fysieke) maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit worden hiertoe gerekend.
Verder behoren de inrichting van het watersysteem op basis van de nieuwe normering,
voorkomen van wateroverlast, de aanleg regenwaterbuffers en retentie, de aanpak van
bodemerosie en oppervlakkige afstroming in hellend gebied, het GGOR en het peilbeheer
tot dit programma. Hoewel de waterkeringen formeel ook tot het programma watersysteem
behoren zijn deze in een apart programma Veiligheid opgenomen.

Vispassage nabij de Leeuwenmolen in park te Maastricht.
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Programma 3 Veiligheid
Het programma Veiligheid omvat de waterkeringszorg; de aanleg en het onderhoud van de
waterkeringen plus de hoogwateractiviteiten (o.a. dijkbewaking). Onder deze noemer zijn ook
de maatregelen opgenomen uit het Beheersplan Waterkeringen.
Programma 4 Zuiveren
Het programma Zuiveren omvat de waterketen ofwel het zuiveringsbeheer. Het beheer en
onderhoud van zuiveringstechnische werken (rioolwaterzuiveringsinstallaties) plus de
slibverwerking, het rioleringsbeleid en het rioolwatertransportsysteem maken deel uit van dit
programma. Ook de samenwerking in de waterketen behoort eveneens tot dit programma

RWZI Maastricht - Limmel

Programma 5 Instrumenten
Het Programma Instrumenten omvat een reeks van (beheers)instrumenten die het waterschap
tot zijn beschikking heeft om de taakuitoefening op een adequate manier uit te kunnen voeren.
Hieronder vallen de Keur, de legger, het beheer en de vergunningverlening, de handhaving en
taken in het kader van het grondwaterbeheer. Daarnaast vallen enkele financiële regelingen die
het waterschap ter beschikking staan (subsidies voor afkoppelen en groene berging, regeling
permanent grasland) onder dit programma. Ook de monitoring van het watersysteem wordt tot
dit programma gerekend.
Programma 6 Bestuur, externe communicatie en belastingen
Dit programma heeft betrekking op het bestuur, de externe communicatie en de
belastingheffing. Ook omvat dit programma de financiële consequenties voor de komende
planperiode. De financiële aspecten binnen dit programma zijn nader uitgewerkt in
hoofdstuk 4 Financieel perspectief.
Programma 7 Bedrijfsvoering
Het programma Bedrijfsvoering bevat alle activiteiten die erop gericht zijn om de organisatie
te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen van het waterschap. Dit omvat de
producten uit de planning en controlcyclus. Tevens omvat dit programma de huisvesting,
automatisering, juridische, personele en facilitaire zaken.
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3.2 Beleidstabel
In de onderstaande tabel zijn per programma de belangrijkste nieuwe beleidsaspecten en uit
te voeren werkzaamheden kernachtig weergegeven. Het overzicht met alle voorgenomen
maatregelen is in bijlage A uitgewerkt.
Programma 1 Plannen
1.1

Beleidsaspect/activiteit: Grondbeleid
Uitvoeringstermijn: 2010 – 2011
Omschrijving:
Er wordt een nieuwe nota Grondbeleid opgesteld waarin alle relevante aspecten van
eigendomsverwerving van gronden en alternatieven hiervoor ter bescherming van de
waterhuishoudkundige belangen worden beschreven en in een onderlinge afweging
worden geplaatst.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Voor de verwerving van gronden wordt een apart krediet beschikbaar gesteld dat
flexibel kan worden ingezet. De (financiële) administratie van eigendommen en
kwalitatieve verplichtingen wordt inzichtelijker en overzichtelijker gemaakt.

1.2

Beleidsaspect/activiteit: Waterbeleid en ruimtelijke ordening - watertoets
Uitvoeringstermijn: 2010 – 2011
Omschrijving:
Met de komst van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de eisen die NEN-ISO
certificering stelt aan het proces watertoets, is een verdere optimalisering van de
interne en externe processen nodig. Er zal specifiek aandacht worden besteed aan
het adviseren bij structuurvisies, het reserveren van ruimte voor water bij
stedenbouwkundige ontwikkelingen en aan grensoverschrijdende ontwikkelingen.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Investeringen in automatisering en opleiding zijn noodzakelijk om de digitale
ruimtelijke plannen goed te kunnen verwerken en het serviceniveau van het
waterschap te waarborgen.

1.3

Beleidsaspect/activiteit: Notitie Waterbeleid en cultuurhistorische waarden
Uitvoeringstermijn: 2010-2011
Omschrijving:
Er wordt een beleidsnotitie opgesteld die de relaties beschrijft tussen de
watergebonden cultuurhistorische waarden en het te voeren waterbeheer.
Het betreft hier vooral watermolens met de bijbehorende waterwerken en vijvers bij
kastelen, landhuizen en dergelijke.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
In de notitie kunnen beleidsuitgangspunten worden opgenomen die leiden tot een
andere aanpak van deze oppervlaktewateren, bijvoorbeeld voor vergunningverlening
en onderhoud.

Programma 2 Watersysteem
2.1

Beleidsaspect/activiteit: Maatregelen om aan de WB21-normering te voldoen
Uitvoeringstermijn: 2010-2018
Omschrijving:
Om overal aan de gewenste normering voor wateroverlast te kunnen voldoen zijn
op een aantal locaties maatregelen nodig. Het betreft vooral het vergroten van
regenwaterbuffers. Daarnaast zijn op enkele locaties plaatselijke waterkerende
voorzieningen nodig en voor enkele knelpunten wordt nog nader onderzoek verricht.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Wanneer alle maatregelen zijn gerealiseerd wordt in 2018 overal aan het vereiste
beschermingsniveau voldaan.
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2.2

Beleidsaspect/activiteit: Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water
Uitvoeringstermijn: 2010-2015
Omschrijving:
Om de KRW, inclusief Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000), te
implementeren worden activiteiten uitgevoerd op het gebied van
inrichtingsmaatregelen, aanvullend zuiveren van afvalwater, aanvullende monitoring
en specifiek onderzoek en nationaal en internationaal overleg.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
De uitvoering van de taken is grotendeels een voortzetting van het bestaande beleid.
Daarbij wordt voor een aantal maatregelen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
fasering tot de volgende planperioden.

2.3

Beleidsaspect/activiteit: Onderzoeksbehoefte in relatie tot wateroverlast en bodemerosie
Uitvoeringstermijn: 2010-2015
Omschrijving:
Om beter inzicht in de hydrologische processen te krijgen die leiden tot wateroverlast
is er behoefte aan een aantal onderzoeken:
Kennis van waterstromen in stedelijk gebied bij extreme gebeurtenissen
Verbetering van de kennis van maaiveldhoogten, met name in stedelijk gebied
Monitoring van extreme neerslaggebeurtenissen
In beeld brengen van inundatierisico´s bij regenwaterbuffers en kleine beken in het
Heuvelland
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Voor de uitvoering van deze onderzoeken is naar verwachting versterking nodig van
de hydrologische personele capaciteit bij het waterschap

2.4

Beleidsaspect/activiteit: Periodieke toetsing van het watersysteem
Uitvoeringstermijn: 2012
Omschrijving:
In het NBW-Actueel is aangegeven dat in 2012 het watersysteem opnieuw getoetst
wordt aan de wateroverlastnormering mits nieuwe inzichten in de klimaatsverandering
hebben geleid tot een aanpassing van de huidige klimaatscenario´s
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Nieuwe klimaatscenario´s kunnen leiden tot aanvullende maatregelen om aan de
WB21-normering te blijven voldoen.

2.5

Beleidsaspect/activiteit: Uitvoeren van GGOR-maatregelen
Uitvoeringstermijn: 2010-2015
Omschrijving:
Om het in dit plan opgenomen GGOR te kunnen bereiken zijn met name voor een
aantal Natura2000- en TOP-gebieden maatregelen nodig. Het zijn vooral vernattings
maatregelen, vaak in combinatie met inrichtingsmaatregelen. Een deel van de
maatregelen wordt mogelijk na 2015 gerealiseerd.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Met het realiseren van de maatregelen zal voor de belangrijkste verdroogde natuurge
bieden de verdroging helemaal of voor een groot deel worden opgelost.
Voor het realiseren van de maatregelen dienen middelen te worden vrijgemaakt.

2.6

Beleidsaspect/activiteit: Onderzoeksbehoefte in relatie tot het GGOR
Uitvoeringstermijn: 2010-1015
Omschrijving:
Bij het opstellen van het GGOR zijn enkel leemten in kennis geconstateerd.
Daarom dienen de volgende onderzoeksacties te worden uitgevoerd:
In beeld brengen van de actuele grondwaterstanden (AGOR)
Kennisontwikkeling waterkwaliteit in relatie tot natuurgebieden
(o.a. nitraatproblematiek)
Ontwikkelen van een vlakdekkend grond- en oppervlaktewatermodel (zoals Ibrahym)
voor het Heuvelland
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Duidelijk en betrouwbaar beeld van de grondwaterstanden en meer kennis van het
watersysteem. Voor de uitvoering van deze onderzoeken is naar verwachting
versterking nodig van de hydrologische personele capaciteit bij het waterschap en
dienen middelen te worden vrijgemaakt.
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2.7

Beleidsaspect/activiteit: Opstellen grondgebruiksmogelijkhedenkaart
Uitvoeringstermijn: 2012
Omschrijving:
Een kaart waar op basis van de voorkomende grondwaterstanden wordt aangegeven
voor welke grondgebruiksvormen (grasland, akkerbouw, tuinbouw) de grond geschikt
is. Hierop zal dan ook het peilbeheer worden afgestemd.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Met deze kaart wordt duidelijkheid geboden aan de grondgebruikers over de gebruiks
mogelijkheden en de risico´s die zij lopen wanneer voor hydrologisch kritischer
gewassen wordt gekozen.

2.8

Beleidsaspect/activiteit: sanering vervuilde waterbodems.
Uitvoeringstermijn: start 2012
Omschrijving:
Het saneren van vervuilde stilstaande wateren dient in de planperiode een vervolg te
krijgen. Het betreft hier de sanering van waterbodems daar waar een (chemische)
vervuilingsproblematiek aan de orde is (klasse 3 en 4 specie.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Volgens de huidige inzichten is in de planperiode € 1 miljoen nodig voor de sanering
van (chemisch) vervuilde waterbodems. Voor investeringen voor waterbodemsanering
wordt uitgegaan van 90% bijdrage van het Rijk en 10% voor WRO. Het is echter niet
duidelijk of en hoe de bijdragen van het Rijk in de planperiode worden voortgezet.

2.9

Beleidsaspect/activiteit: achterstallig onderhoud en opschonen waterbodems in
bebouwde omgeving.
Uitvoeringstermijn: start 2012
Omschrijving:
Op landelijk niveau (Unie van Waterschappen en Vereniging Nederlandse gemeenten)
zijn afspraken gemaakt om een stevige impuls te geven aan het saneren en opschonen
van stilstaande wateren in de bebouwde omgeving. Dit is een omvangrijke operatie
waar geoordeeld is dat de gemeenten hier zelfstandig onvoldoende mogelijkheden
voor hebben. Het betreft hier vooral achterstallig onderhoud (klasse 1 en 2 specie).
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Volgens de huidige inzichten zijn hier budgetten mee gemoeid van in totaal
€ 15 miljoen. Vooralsnog is voor de planperiode uitgegaan van € 3 miljoen, waarvan
€ 2 miljoen voor het waterschap. Deze kosten mogen echter niet worden aangemerkt
als investering maar dienen in de exploitatie te worden verantwoord. In het financieel
meerjarenperspectief voor de exploitatie zijn deze € 2 miljoen (ofwel tussen 2012-2015
is dit € 0,5 miljoen/jaar) niet meegenomen.
Over de uitvoering van dit beleidsvoornemen dient in de planperiode nog besluitvorming plaats te vinden, waarbij ook de financiering (herschikking van budgetten of
verhogen lastenheffing) nog te worden geregeld.

Buffers te Noordbeek
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Plaatsen van demontabele kaden tijdens hoog water Maas.

Programma 3 Veiligheid
3.1

Beleidsaspect / activiteit: Taakuitoefening Veiligheid – waterkeringszorg
Uitvoeringstermijn: 2010 – 2015
Omschrijving:
Voor de taakuitoefening van het programma Veiligheid en daarmee voor de
waterkeringszorg is in november 2008 het Beheersplan Waterkeringen 2009 – 2012
vastgesteld. In dit plan wordt voor het gehele taakveld op hoofdlijnen beschreven hoe
het waterschap deze taak uitvoert. Veel van de hierbij betrokken beleidsaspecten zijn
of worden uitgewerkt in aparte notities.

Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
De taakuitoefening voor het programma Veiligheid krijgt een beter geïntegreerde
aanpak binnen de dienst op het niveau van programmamanagement.
De belangrijkste kosten voor het waterschap zijn voorzien voor de uitvoering van de
vijfjaarlijkse Veiligheidstoetsing. De toetsing is financieel-administratief als primair
beheerproduct ondergebracht in het beleidsproduct ‘Beheersinstrumenten
waterkeringen’ van het programma 5 (Instrumenten).
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Programma 4 Zuiveren
4.1

Beleidsaspect/activiteit: Bestuursakkoord Waterketen
Uitvoeringstermijn: 2007- 2011
Omschrijving:
Het Bestuursakkoord Waterketen is in 2007 opgesteld en ondertekend door diverse
koepelorganisaties waaronder de Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse
Gemeenten. Doel van het akkoord is een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van
een meer doelmatige en transparante waterketen, met behoud en versterking van de
goede prestaties op het gebied van volksgezondheid, milieu en leveringszekerheid.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Meewerken aan benchmarking en het inzichtelijk maken van het transparant maken van
kosten die gemoeid zijn met riolerings- en zuiveringsbeheer

4.2

Beleidsaspect/activiteit: Samenwerken in de waterketen
Uitvoeringstermijn: 2008 Omschrijving:
Met alle gemeenten in het werkgebied vindt samenwerking plaats op het gebied van
optimalisatie in de afvalwaterketen (OAS-studies). Deze studies hebben tot doel om
gezamenlijk met de partners in de waterketen (WRO, WBL en gemeenten) tegen de
laagst maatschappelijke kosten te voldoen aan (toekomstige) wet- en regelgeving
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Efficiëntere werking van de RWZI en daarmee lagere kosten voor de burger

4.3

Beleidsaspect/activiteit: Rioleringsbeleid en riooltransportsysteem
Uitvoeringstermijn: 2008 - 2011
Omschrijving:
Het waterschap voldoet momenteel voor 95% aan de afnameverplichting van afvalwater.
Naar verwachting wordt in 2014 voor 100% voldaan aan de afnameverplichting
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Enkele transportleidingen (Airport Maastricht Aachen/Westelijke mijnstreek) worden in
de planperiode aangelegd.

4.4

Beleidsaspect/activiteit: Europese Kaderrichtlijn Water
Uitvoeringstermijn: 2009 – 2015 – 2021
Omschrijving:
Zuiveren van afvalwater
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
De kwaliteit van te lozen effluent van RWZI´s zal in de planperiode afgestemd worden
op de ecologische doelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.
Dit zal gevolgen hebben voor een aantal RWZI´s in het werkgebied.
De RWZI’s van Heerlen en Simpelveld staan op de nominatie om te worden opgeheven.
Als de RWZI van Simpelveld wordt aangesloten op de RWZI van Wijlre, dan zal een
belangrijk deel van de benodigde renovatiewerkzaamheden en KRW maatregelen bij de
RWZI in Wijlre in de planperiode plaatsvinden.
In de RWZI’s Kaffeberg (Kerkrade) en Rimburg (Landgraaf) zullen nitraat en fosfaat verwijdering worden toegepast
(KRW – maatregel). Verder onderzoek zal uitwijzen of en welke RWZI´s gerenoveerd cq uitgebreid dienen te worden in
de periode 2015 – 2027

RWZI te Susteren

15

Programma 5 Instrumenten
5.1

Beleidsaspect/activiteit: Keur en legger
Uitvoeringstermijn: 2010 – 2011
Omschrijving:
Als gevolg van het in werking treden van de nieuwe Waterwet worden ook de keur en
de legger herzien en aangepast. Tevens worden enkele nieuwe aspecten aan de keur
en de legger toegevoegd zoals de reservering van ruimte voor herinrichting van beken
in een keurzone (vgl. beschermingszone), secundair wateren en de inpassing van
lijnvormige elementen (groenstroken / graften).
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
De keur wordt hiermee meer toekomst gericht, waarbij zones ten behoeve van
toekomstige herinrichting en de instandhouding van lijnvormige elementen beter
worden veiliggesteld en er voor handhandhaving hieromtrent meer onderbouwing
beschikbaar is. De al bestaande legger (op grond van de waterschapswet) wordt
gedurende de komende drie jaar uitgebreid om te voldoen aan de vereisten van
artikel 5.1 van de Waterwet.

5.2

Beleidsaspect/activiteit: Waterwet
Uitvoeringstermijn: 2008 - 2010
Omschrijving:
Per 22 december 2009 gaan acht afzonderlijke wetten die betrekking hebben op het
waterbeheer opgegaan in één algemene Waterwet.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Waterwet moet de regelgeving van het
waterschap worden aangepast. Tevens moet het proces vergunningverlening worden
ingericht op de hiermee geïntroduceerde watervergunning.

5.3

Beleidsaspect/activiteit: Vergunningverlening
Uitvoeringstermijn: 2010 – 2015
Omschrijving:
De verlening van vergunningen voor initiatieven van derden krachtens de keur, de
Waterwet en diverse andere wetten en regelgeving (kwaliteit en kwantiteit) zal actueel
worden gehouden en aangepast aan wijzigingen van wet- en regelgeving.
Een belangrijk instrument hierbij zijn de Beleidsregels Vergunningverlening
Consequenties / gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Het proces Vergunningverlening vraagt permanente actualisering van de kennis van
regelgeving en goede interne communicatie en externe contacten met initiatiefnemers
waardoor de vergunningaanvragen zo adequaat mogelijk kunnen worden behandeld.

5.4

Beleidsaspect/activiteit: Financiële regeling Stimuleren toepassing niet-kerende
grondbewerking
Uitvoeringstermijn: 2010-2012
Omschrijving:
Met de landbouw is afgesproken dat zij een substantiële bijdrage leveren aan de
vermindering van bodemerosie en wateroverlast door grootschalig niet-kerende
grondbewerking toe te passen. Vanaf 2013 wordt dit in principe verplicht.
Tot en met 2012 is onder de provinciale subsidieverordening Plattelandsontwikkeling
een stimuleringsregeling van kracht waarbij landbouwers financieel gesteund worden
bij de omschakeling naar het toepassen van niet-kerende grondbewerking.

Geleenbeek in Schinnen.
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Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Door de grootschalige toepassing van niet-kerende grondbewerking hoeven regen
waterbuffers minder vergroot te worden om aan de normering voor wateroverlast te
voldoen. In een aantal gevallen wordt het beschermingsniveau hoger en dus het risico
op wateroverlast kleiner.
Er is voor deze stimuleringsregeling voor 2010 – 2012 jaarlijks € 500.000 vrijgemaakt
in de exploitatie.

5.5

Beleidsaspect/activiteit: Financiële regeling Afkoppelsubsidie
Uitvoeringstermijn: 2009 – 2013
Omschrijving:
Door verhard oppervlak van het (gemengde) rioolsysteem af te koppelen, wordt het
zuiveringsrendement van de rwzi´s verbeterd. Tevens hoeft hierdoor minder
geïnvesteerd te worden in grotere bergingscapaciteit van het rioolstelsel. Ook zal het
rioolstelsel minder vaak overstorten op het oppervlaktewater waardoor de kwaliteit
van het oppervlaktewater verbetert.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Om het afkoppelen door gemeenten, particulieren en bedrijven te stimuleren is een
subsidieregeling ontwikkeld. Hiervoor is in de exploitatie bijna 1,7 miljoen beschikbaar.

5.6

Beleidsaspect/activiteit: Financiële regeling Bijdragen overstortproblematiek
kwetsbare of zeer kwetsbare oppervlaktewateren
Uitvoeringstermijn: 2010 – 2015
Omschrijving:
Door het verkleinen van het aantal riooloverstorten, wordt de kwaliteit van het
oppervlaktewater sterk verbeterd. Het hoogste rendement wordt behaald bij kwetsbare
of zeer kwetsbare beken met een specifiek ecologische functie. Overstorten op KRW
waterlichamen worden bij voorrang aangepakt. Dit streven komt voort uit landelijke
afspraken tussen Unie van Waterschappen en Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Om de inspanningen van de gemeenten voor het verkleinen van de overstortfrequentie
te stimuleren, is een bijdrageregeling in voorbereiding waarbij voor de planperiode een
totaalbedrag wordt overwogen van € 6 miljoen (WRO € 3 miljoen, Provincie Limburg
€ 3 miljoen). Dit bedrag ad € 0,5 miljoen/jaar is nog niet in het meerjarenperspectief
van de exploitatie opgenomen. Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden.
Hierbij wordt overwogen om deze regeling te combineren met de financiële regeling
Afkoppelsubsidie. Bij deze besluitvorming dient ook de financiering (herschikking van
budgetten of verhogen lastenheffing) nog te worden geregeld.

5.7

Beleidsaspect/activiteit: monitoring, onderzoek en rapportage
Uitvoeringstermijn: 2010 – 2015
Omschrijving:
Onderzoeken, analyseren en evalueren van projecten en maatregelen. Tevens vullen
van leemten in kennis over het watersysteem met het oog op de meest (kosten-)
effectieve wijze van waterbeheer en te nemen uitvoeringsmaatregelen.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Verdere optimalisatie van de monitoringsactiviteiten en het uitvoeren van
(verkennende en aanvullende) onderzoeken op het gebied van waterkwantiteit en
waterkwaliteit.

Monitoring nabij molen te Wijlre.
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Programma 6 Bestuur, externe communicatie en belastingen

Beleidsaspect / activiteit: Dit programma bevat in het kader van het waterbeheersplan geen nader omschreven
beleidsvoornemens.

Excursie op een zuivering.

Programma 7 Bedrijfsvoering
7.1

Beleidsaspect/activiteit: Duurzaam functioneren van de organisatie
Uitvoeringstermijn: 2010 – 2015
Omschrijving:
Het waterschap hap naar klimaatneutraliteit in 2015.
Consequenties/gevolgen voor de taakuitoefening van het waterschap:
Het duurzaam functioneren van het waterschap en zijn projecten wordt gedurende de
planperiode nader uitgewerkt in concrete maatregelen.
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4 Financieel perspectief
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk omvat slechts die delen van het totaal aan aspecten die behoren tot het
programma Bestuur, externe communicatie en belastingen, die relevant zijn voor dit
beheersplan. Dit zijn de paragrafen Financieel meerjarenperspectief, communicatie en
belastingen en de risicoanalyse voor de uitvoering van dit plan.
4.2. Financiële kaders
In het plan wordt op hoofdlijnen het financieel meerjarenperspectief 2010 – 2015 voor de
taakuitoefening van het waterschap gepresenteerd. Daarbij zijn de taken watersysteembeheer
en het zuiveringsbeheer onderverdeeld in zes inhoudelijke of operationele programma’s, die
ook in de begroting worden onderscheiden. Het zevende programma (bedrijfsvoering) is niet
gespecificeerd omdat dit geen waterhuishoudkundig beleidsmatige aspecten bevat, maar alleen
interne ondersteunend is. Het programma Watersysteem is nader onderverdeeld naar negen
hoofdthema’s.
Het financiële kader en het hierbij gepresenteerde financiële meerjarenperspectief geven inzicht
in de financiële mogelijkheden voor de uitvoering het beleid zoals dat is geformuleerd in dit
WBP voor de planperiode 2010 - 2015.
Het financiële perspectief is gegeven voor zowel de voorgenomen investeringen als de
exploitatiekosten. Er is uitgegaan van een voortzetting van het algemene financiële beleid en
de daarbij horende financiële kaders. Wel zijn er vanzelfsprekend verschuivingen vanwege
aanpassingen in de taakuitoefening per programma.
De uitwerking van het financieel meerjarenperspectief geschiedt via de jaarlijkse begroting en
het Meerjaren Investeringsprogramma. Met de indeling in de programma’s en de koppeling
aan de bedrijfsvoeringscyclus is de mate van uitvoering transparanter en beter controleerbaar
gemaakt.
4.3 Het meerjarenperspectief voor de voorgenomen investeringen
Het meerjarenperspectief voor de investeringen is primair gebaseerd op de in de planperiode
voorgenomen maatregelen die zijn verdeeld over de programma’s. Hierbij is gestreefd naar
een evenwichtig uitvoeringsniveau tussen de programma’s, waarbij ook afstemming heeft
plaatsgevonden met de beleidsvoornemens, die voortkomen uit het Provinciaal Waterplan
2010 - 2015 en de Europese Kaderrichtlijn Water (Stroomgebiedbeheersplan Maas).
De kosten voor de maatregelen waarover zal worden gerapporteerd aan de Europese Unie
in het kader van de KRW zijn expliciet aangegeven.
Er heeft echter een afweging moeten plaatsvinden op basis van haalbaarheid en
betaalbaarheid van de te nemen maatregelen. Volgens de huidige inzichten wordt dit
meerjaren financieel perspectief na deze afweging beschouwd als haalbaar en realiseerbaar
binnen de planperiode. Echter, hier is ook sprake van een groot aantal aannames die het
concreet plannen over een dermate lange termijn bemoeilijken. In de uitvoering van projecten
is derhalve een zekere mate van flexibiliteit noodzakelijk.
De beleidsvoornemens die betrekking hebben op de uitvoering van de maatregelen voor de
KRW dienen daarbij als het meest “hard” te worden beschouwd.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van fasering tot de periode na 2015.
De voor de planperiode opgenomen KRW – maatregelen in het Stroomgebiedbeheersplan
Maas 2010 – 2015 zullen ook daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, tenzij er
zwaarwegende belemmeringen optreden. Het betreft hier vooral de deelprogramma’s
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Inrichting oppervlaktewateren landelijk gebied en Vismigratie van het programma
Watersysteem.
Voor de niet – KRW maatregelen biedt volgens de huidige inzichten het financiële kader slechts
ten dele perspectief op uitvoering. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat er bij de uitvoering tussen
concrete projecten verschuivingen optreden binnen een stroomgebied en/of programma.
Ook wordt de mogelijkheid opengelaten dat er overheveling plaatsvindt tussen programma’s.
En er kunnen vanwege stagnatie of versnelling projecten worden uitgewisseld tussen de
planperiode en de naplanperiode, waarbij het totale uitvoeringsniveau wel min of meer gelijk
blijft. Alle hier genoemde wijzigingen van het meerjaren financieel perspectief geschieden via
expliciete besluiten via de begrotingscyclus.
Het financieel meerjarenperspectief is gebaseerd op de volgende randvoorwaarden die ook
weer zijn gehanteerd op basis van de inzichten van dit moment en die ook in de loop van de
tijd kunnen veranderen:
• De verwachte te maken kosten voor de uitvoering op projecten is gedaan op basis van
ervaringsgegevens. Echter, het zijn daarmee kostenramingen, waarbij in de toekomst
verschuivingen kunnen optreden.
• Het totale investeringsvolume voor de planperiode en daarmee de jaarlijkse eigen
middelen voor investeringen zijn bepaald op basis van het huidige investeringsvolume zoals
dat is opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma 2010 – 2014 (vastgesteld door
het algemeen bestuur op 30 juni 2009).
• Het investeringsvolume voor het jaar 2015 is bepaald op basis van een extrapolatie van het
Meerjaren Investeringsprogramma 2010 – 2014 naar de planperiode 2010 – 2015.
• Dit plan gaat daarbij uit van het wel realiseren van het investeringsvolume en het daarbij
inzetten van de hiervoor beschikbare eigen middelen.
• Er is in dit WBP, buiten de voorkeursvariant KRW, geen rechtstreekse koppeling gemaakt
tussen middelen per programma en de daadwerkelijke uitvoering. Om deze uitvoering
optimaal te laten verlopen, is er een zekere flexibiliteit noodzakelijk waarbij projecten
uitwisselbaar moeten zijn tussen de planperiode en de naplanperiode.
• Het investeringsvolume voor het zuiveringsbeheer (programma Zuiveren) heeft
betrekking op de geplande investeringen van het Waterschapsbedrijf Limburg in het
werkgebied van WRO. De kosten voor investeringen voor Limburg-brede projecten zijn hier
voor 2/3 in meegenomen.
• De maatregelen ten behoeve van de verwijdering van fosfor en stikstof voor de
rioolwaterzuiveringsinstallaties in Kerkrade – Kaffeberg en Rimburg zijn opgenomen in de
aangemelde KRW maatregelentabel voor 2010 - 2015. Dit WBP gaat uit van het
opheffen van de RWZI’s Simpelveld en Heerlen, waarbij het vuil water zal worden
aangesloten op de RWZI’s van respectievelijk Wijlre en Hoensbroek. De KRW-maatregelen
zullen eveneens tot uitvoer worden gebracht in de RWZI’s van Wijlre en Hoensbroek.
• In het investeringsvolume van het programma Zuiveren zijn de kosten voor de KRW –
maatregelen van de RWZI’s Kaffeberg, Rimburg en Wijlre op dit moment slechts beperkt
opgenomen. Dit geldt ook voor het naar voren halen van de kosten voor het renoveren van
de RWZI Wijlre als gevolg van het beëindigen van de RWZI in Simpelveld. De kosten van
deze investeringen worden in het eerstvolgende Meerjaren investeringsprogramma van het
Zuiveringsbedrijf opgenomen (zie ook de opmerking bij de exploitatie van het WBL).
• De doorrekening van kosten van het Waterschapsbedrijf Limburg aan het Waterschap Roer
en Overmaas is niet rechtstreeks gekoppeld aan de investeringen binnen het werkgebied
van WRO. In de exploitatie worden alle kosten verdeeld tussen de beide Limburgse
Waterschappen op basis van de algemene verdeelsleutel met het Waterschap Peel en
Maasvallei: WRO 2/3 – WPM 1/3.
• In de kolommen “bruto” zijn de totale investeringkosten opgenomen. Voor het verkrijgen
van bijdragen van derden is uitgegaan van de percentages zoals deze zijn opgenomen in het
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Provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 2007 – 2013.
Het zijn vooral bijdragen voor beekherstel en daarvoor benodigde verwerving
van gronden die zijn gelegen in de ecologische hoofdstructuur / provinciale
ontwikkelingszone groen.

		
		

Zie nu de onderstaande tabel van het financieel meerjarenperspectief investeringen
voor de verdeling van kosten over de programma’s.

Financieel meerjarenperspectief investeringen

Programma's en deelprogramma’s
1. Plannen

Bruto
totaal kosten
planperiode

Netto WRO
totaal kosten
planperiode

Bruto
afweging kosten
planperiode

Netto WRO
afweging kosten
planperiode

Netto WRO
kosten
per jaar

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

250.000

26.900.000

18.350.000

18.900.000

12.900.000

2.150.000

3.800.000

3.250.000

2.500.000

2.100.000

350.000

25.000.000

25.000.000

17.100.000

17.100.000

2.850.000

2.000.000

1.000.000

1.200.000

600.000

100.000

15.300.000

15.300.000

12.000.000

12.000.000

2.000.000

2. Watersysteem
Inrichting oppervlaktewateren landelijk gebied
Vismigratie
Voorkomen wateroverlast/nieuwe normering
GGOR + overige verdrogingsbestrijding
Inrichting oppervlaktewateren stedelijk gebied
Sanering vervuilde waterbodems
Watersysteem totaal

1.000.000

100.000

1.000.000

100.000

20.000

74.000.000

63.000.000

52.700.000

44.800.000

7.470.000

900.000

900.000

900.000

900.000

150.000

400.000

400.000

400.000

400.000

70.000

76.800.000

65.800.000

55.500.000

47.600.000

7.940.000

49.680.000

8.280.000

3. Veiligheid
Maatregelen Beheersplan Waterkeringen

5. Instrumenten
Veiligheidstoets waterkeringen
Totaal plannen, watersysteem + veiligheid
(incl. Veiligheidstoets)
Beschikbaar investeringsvolume

49.690.000

4. Zuiveren afvalwater
Investeringen RWZI's + slibverwerking

72.200.000

72.200.000

72.200.000

72.200.000

12.000.000

Investeringen rioolwatertransportsysteem

29.600.000

29.600.000

29.600.000

29.600.000

4.900.000

Waterketen / overige zuiveringsbeheer

13.300.000

13.300.000

13.300.000

13.300.000

2.200.000

Beschikbaar investeringsvolume

115.100.000

115.100.000

115.100.000

115.100.000

19.200.000

Waterbeheer totaal

191.920.000

180.920.000

170.620.000

162.720.000

27.140.000

Totaal zuiveren afvalwater
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In het beheersplan zijn oorspronkelijk fors meer investeringen opgenomen dan wat haalbaar
wordt geacht uit oogpunt van beschikbare middelen en realisatietempo van de betreffende projecten. Voor investeringsprojecten in het watersysteem is volgens de huidige meerjarenramingen
voor de planperiode ongeveer € 47 miljoen beschikbaar. Dit leidde tot een afweging tussen het
uitvoeringsniveau conform plan en het maximaal haalbare en betaalbare uitvoeringsniveau. In
de voorgaande tabel heeft deze afweging plaatsgevonden.
Bij deze afweging is meegewogen dat de KRW-maatregelen volgens de voorkeursvariant voor
de planperiode ook financieel uitvoerbaar zijn (zie ook de tabel Investeringen ten behoeve van
de KRW). Voor de maatregelen in het kader van NBW / WB21 geldt dat er een behoorlijke
mate van fasering naar de naplanperiode dient plaats te vinden. Volgens de huidige inschatting
zal ongeveer 70 % van de benodigde maatregelen in de planperiode worden gerealiseerd.
Dit leidt tot een verlenging van de benodigde tijdperiode voor de realisatie van de WB21maatregelen tot ongeveer 2018.
Buiten de KRW-maatregelen en -projecten is bij de meeste programmadelen (inrichting
stromende wateren, vismigratie en GGOR) de uitvoering van andere projecten maar zeer
beperkt mogelijk. Voor de overige maatregelen geldt dus dat het naar beneden toe bijstellen
van het investeringsvolume tot gevolg heeft dat deze maatregelen worden gefaseerd, ofwel
naar de naplanperiode worden verschoven. Of er nog binnen de planperiode projecten worden
uitgevoerd en zo ja welke, hangt mede af van de haalbaarheid van de betreffende projecten.
In beginsel kunnen er nog verschuivingen in deze bedragen optreden. Daarbij kan ook het
uitgangspunt van passen binnen de huidige meerjaren – exploitatie worden losgelaten en
worden gekozen voor meer inkomsten uit de waterschapsheffing. Dit vergt een besluit van het
algemeen bestuur.
Tabel: investeringen ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water:
Totaal kosten

Kosten WRO

Totaal kosten

Kosten WRO

2010 - 2015

2010 - 2015

2016 - 2027

2016-2027

19.500.000

12.500.000

14.000.000

8.600.000

2.500.000

2.100.000

1.550.000

1.350.000

12.000.000

12.000.000

pm

pm

1.200.000

600.000

pm

35.200.000

27.200.000

15.550.000

totaal kosten

kosten WBL

totaal kosten

kosten WBL

2010 - 2015

2010 - 2015

2016 - 2027

2016 - 2027

Investeringen RWZI's

25.363.000

25.363.000

58.340.000

58.340.000

KRW maatregelen totaal
Zuiveringsbeheer

25.363.000

25.363.000

58.340.000

58.340.000

KRW maatregelen totaal Waterbeheer

60.563.000

52.563.000

73.890.000

68.290.000

KRW maatregelen
Inrichting stromende wateren landelijk
gebied
Doorgankelijkheid wateren / vismigratie
Inrichting stromende wateren stedelijk
gebied
GGOR in Natura 2000 gebieden
KRW maatregelen totaal Watersysteem

pm
9.950.000

De investeringskosten van het WBL voor de KRW-maatregelen (inclusief Wijlre) zijn in de
bovenstaande tabel opgenomen.
In het investeringsvolume van het Programma 4 Zuiveren zijn de kosten voor de KRW
maatregelen, waaronder het naar voren halen van de kosten voor het renoveren van de
RWZI Wijlre, slechts beperkt opgenomen. Deze kosten zullen in volgende Meerjaren
investeringsprogramma’s van het Zuiveringsbedrijf worden meegenomen. Hierbij wordt de
randvoorwaarde gesteld dat de investeringen die ten behoeve van de KRW worden gedaan,
dienen te passen binnen de beschikbare totaal investeringsbudgetten voor ‘Zuiveren
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afvalwater’. Deze investeringen mogen niet leiden tot een verhoging van het totaal beschikbare
investeringsbudget binnen 2010-2015. Dit met als beoogd doel dat de tarieven van de
zuiveringsheffing hierdoor niet worden verhoogd. Derhalve worden andere werken naar de
naplanperiode verschoven.
4.4 Het meerjarenperspectief voor de exploitatie van de programma’s
In het meerjarenperspectief voor de exploitatie is een overzicht op hoofdlijnen opgenomen van
de kosten die het waterschap per programma in de planperiode zal maken.
Dit overzicht bevat ook een onderverdeling in exploitatiekosten per programma.
De kosten zijn geraamd uitgaande van de technische uitgangspunten begroting 2010 en
Meerjarenraming 2010-2014 zoals die op 17 februari 2009 zijn vastgesteld door het Algemeen
Bestuur. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn deze gegevens geëxtrapoleerd.
De kosten van het programma Bedrijfsvoering zijn over de overige programma’s verdeeld.
De kosten van het WBL zijn in deze exploitatie inbegrepen. Hierbij dient wel te worden
opgemerkt dat de kosten voor de KRW-maatregelen nog slechts beperkt zijn meegenomen in
de totale investeringskosten en dus in de te verwachten exploitatie (€ 9 miljoen voor de periode
2010 – 2012 voor heel Limburg). Aan het WBL wordt in de planperiode slechts een beperkte
stijging van de totale kosten toegestaan en daarmee aan de totale jaarlijkse bijdrage van het
waterschap aan het waterschapsbedrijf van maximaal 2 % voor de periode 2011-2014.
Omdat de KRW-maatregelen voorrang krijgen, dienen (bij een bereikt investeringsplafond en
de daarbij horende exploitatiekosten) de overige te nemen maatregelen te worden gefaseerd.
Zie de volgende tabel van het financieel meerjarenperspectief exploitatie voor de verdeling van
kosten over de programma’s. Deze tabel is gebaseerd op de meerjarenraming 2010 – 2015.
Totaal netto kosten

500.580

83.430

Meerjarenperspectief voor de exploitatie van de programma’s 2010 - 2015
Programma's

planperiode

gemiddeld/jaar

Plannen

20.400

3.400

Watersysteem

90.120

15.020

Veiligheid

5.940

990

284.460

47.410

Instrumenten

42.420

7.070

Bestuur ca

58.210

9.880

502.620

83.770

-2.040

-340

Zuiveren

Totaal programma's
Onvoorzien en dividend
Bedragen in € 1.000

In deze exploitatie zijn de kosten van het WBL inbegrepen.
De kosten van het programma bedrijfsvoering zijn over de overige programma's verdeeld.
In deze exploitatie zijn twee financiële regelingen opgenomen:
Afkoppelingregeling

2010 - 2011

600.000

300.000

Stimuleringsregeling NKG

2010 - 2012

1.500.000

500.000

De geprognosticeerde kosten voor het WRO deel van de Bijdrageregeling overstorten ad
€ 3.000.000, de voortzetting van de Afkoppelregeling 2012-2015 ad € 1.200.000 en de
mogelijke bijdrage in de kosten voor het opschonen van stilstaande wateren in de bebouwde
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omgeving ad € 2.000.000 voor de planperiode, zijn niet in het meerjarenperspectief voor de
exploitatie opgenomen.
4.5 Gevolgen van het financieel meerjarenperspectief voor de lastenheffing
In het recente verleden is het lastenniveau voor de waterschapsheffing voor het
watersysteembeheer niet gestegen. Dit is vooral mogelijk gemaakt door het niet realiseren
van de voorgenomen investeringsvolumes maar onder andere ook door het verwerven van
subsidies. Het hierbij gepresenteerde financieel meerjarenperspectief voor de investeringen
en de exploitatie is uitvoerbaar binnen de randvoorwaarden van de (geëxtrapoleerde)
Meerjarenraming 2010 – 2014 en de hierin gepresenteerde prognose van de belastingopbrengsten van de waterschapsheffingen (vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 juni
2009). Hierbij is rekening gehouden met een verantwoorde inzet van de ‘egalisatiereserves voor
tariefsegalisatie’, waardoor het mogelijk is om een opbrengststijging te realiseren die onder het
niveau van het inflatiepercentage ligt, waarvan normaal wordt uitgegaan.
Deze cijfers zijn voor het jaar 2015 geëxtrapoleerd, waarbij de belangrijkste kosten gelijk zijn
gehouden.
Tabel ontwikkeling waterschapslasten – stijgingspercentages
Totaal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,1 %

2,1 %

2,1 %

1,8 %

1,8%

1,8%

Watersysteemheffing

4,0 %

2,1 %

2,0 %

1,5 %

1,5%

1,5%

Zuiveringsheffing

1,1 %

2,1 %

2,1 %

2,0 %

2,0%

2,0%

Overigens zal naar verwachting de zuiveringsheffing in 2010 niet stijgen. Daardoor wordt ook
de totale lastenontwikkeling voor 2010 nog wat minder dan de hierboven aangegeven 2,1 %.
De prognose voor de Zuiveringsheffing is inclusief de in de planperiode te nemen KRW –
maatregelen.

RWZI te Hoensbroek
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4.6 Financieel perspectief voor na de planperiode
Er wordt geen financieel perspectief gepresenteerd voor na de planperiode. Over het algemeen
zullen voor de verschillende programma’s ook na 2015 vergelijkbare kosten moeten worden
gemaakt. Wat investeringen betreft, is nu al voorzien dat na de planperiode nog veel
maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld KRW – maatregelen, WB21 –
maatregelen, inrichting van enkel stedelijke trajecten en mogelijkerwijze het saneren van
vervuilde waterbodems in stedelijk gebied. Andere ontwikkelingen die van invloed zullen zijn,
zijn de bevolkingsprognoses en de vrijval van kapitaalslasten van dan afgeschreven
investeringen.
4.7 Risicoanalyse
Het waterbeheersplan is een plan op hoofdlijnen. De uitvoering van dit plan bevat nogal wat
onzekerheden. In deze risicoparagraaf wordt hier nader op ingegaan. Er wordt hierbij
onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en operationele onzekerheden en financiële risico’s.
Er is hierbij echter geen garantie voor volledigheid. Voorgesteld wordt om op korte termijn een
meer volledige risicoanalyse te maken voor de taakuitoefening van het waterschap. Hierbij
worden tevens aanbevelingen gedaan om deze risico’s te monitoren en tijdig maatregelen te
nemen.
Het waterschap Roer en Overmaas heeft in vergelijking met de andere waterschappen een
relatief kleine ambtelijke organisatie. In verhouding tot de taakuitoefening is de ambtelijke
capaciteit aan de krappe kant. Zo kunnen knelpunten in de organisatie ontstaan die hun
doorwerking hebben in de uitvoering waardoor onvolledige uitvoering van de beleidsvoornemens en maatregelen kan optreden. Om dit risico te kunnen verkleinen is uitbreiding van het
aantal formatieplaatsen een optie. Dit zal wel tot hogere kosten leiden.
Operationele risico´s
De belangrijkste beleidsmatige en operationele risico’s zijn gelegen in het tempo van realisatie
en in het bijzonder de vertraging van concrete projecten. Voor een deel is dit te ondervangen
door het inbouwen van flexibiliteit in de uitvoering. Belangrijke oorzaken van vertraging zijn;
• De afhankelijkheid van andere partners en integratie van doelstellingen
(onder andere binnen het gebiedsgericht werken / plattelandsontwikkeling).
• Het ontbreken van voldoende maatschappelijk draagvlak en overeenstemming met
belanghebbenden.
• Onvoldoende beleidsonderbouwing.
• Stagnatie in grondverwerving.
• Langdurige procedures met planologische belemmeringen.
• Trage vergunningverlening,.
• Onvoldoende ambtelijke capaciteit.
Voor een deel kan op deze oorzaken worden ingespeeld:
• De beleidsonderbouwing dient waar nodig te worden geactualiseerd zodat uitvoering daar
niet op hoeft te wachten of dat anderszins risico’s worden gelopen. Voorbeelden zijn een
actuele normering en inrichtingseisen voor wateren bij beekherstel en lijnvormige elementen.
• Vertraagde uitvoeringsprojecten vervangen door projecten die voor een latere fase zijn
gepland.
• Indien er bij grote projecten vertraging ontstaat omdat de grondverwerving voor klein deel
niet op minnelijke wijze lukt, is het eventueel mogelijk de beschikbare instrumenten voor
onteigening in te zetten.
• Bij grote integrale gebiedsprojecten worden ook medewerkers van de eigen dienst ingezet.
• Er wordt tijdelijk extra menskracht ingehuurd en in geval van structurele knelpunten wordt
de formatie uitgebreid.
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Financiële risico´s
Financiële risico’s zijn meer algemeen van aard. De begrotingen en meerjarenramingen zijn
over het algemeen sluitend, het weerstandsvermogen wordt voldoende geacht en de algemene
reserve is, conform de norm, minstens 5 % van het begrotingstotaal conform de financiële
uitgangspunten.
Algemene risico’s zijn bijvoorbeeld een verhoging van inflatie of de rentepercentages. Jaarlijks
zal een sluitende begroting worden gepresenteerd waarbij de financiële randvoorwaarden mede
bepalend zijn voor het uitgavenniveau.
Bij het opstellen van het financiële meerjaren perspectief voor de investeringen is bij het kwantificeren van de te verwachten kosten per maatregel uitgegaan van normbedragen en ervaringsgegevens. Bij de daadwerkelijke uitvoering blijkt meestal pas wat de werkelijke kosten zijn. Als
over het algemeen de kosten toenemen, kan dat leiden tot het uitstellen van andere projecten
of dat anderszins de voorgenomen projecten niet volledig worden uitgevoerd.
Voor enkele uitvoeringsmaatregelen, zoals beekherstel, vismigratie en GGOR, is uitgegaan van
te verwachten bijdragen vanuit het provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling
2007 - 2013. Deze bijdragen staan niet vast, maar zijn onderhevig aan bestuurlijke beslissingen
van het rijk en provincie. Als bijdragen van derden en subsidies achterblijven bij de prognoses,
kan dit leiden tot het vertragen of faseren van projecten. Ook kan dan worden overwogen
om deze verminderde bijdragen van derden te compenseren door het verhogen van de eigen
bijdrage in de kosten. Dit kan bij een algemene verhoging van de uitgaven leiden tot een extra
verhoging van de waterschapslasten.
Een factor van belang specifiek in het zuiden van Limburg, is de demografische ontwikkeling
(minder mensen, vergrijzing, meer eenpersoonsgezinnen). Deze ontwikkeling kan leiden tot een
verlaging van het belastingdraagvlak (aantal belastingplichtigen, aantal inwonerequivalenten).
Deze daling kan niet onbeperkt gecompenseerd worden door extra stijging van de tarieven. Op
een bepaald moment wordt een omslagpunt bereikt waarbij de uitgaven moeten worden gematigd omdat de opbrengst van de waterschapsheffingen stagneert.

Buffer Valkenburgerweg.

Vistrap in de Hambeek

26

5 Europese Kaderrichtlijn Water
In Nederland is afgesproken dat de bouwstenen voor de landelijke
Stroomgebiedbeheersplannen worden aangeleverd vanuit de afzonderlijke
waterbeheerders. Dit zijn het Rijk (beheersplannen Rijkswateren), de provincies (provinciale
waterhuishoudingsplannen, de gemeenten (gemeentelijke rioleringsplannen, waterplannen en
dergelijke) en de waterschappen (waterbeheersplannen).
5.1 Stroomgebiedbeheersplan Maas 2010-2015
Het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas maakt onderdeel uit van het
stroomgebied van de Maas. Voor de Maas is in nauwe samenwerking met de andere
waterbeheerders in het stroomgebied een stroomgebiedbeheersplan (SGBP) voor het
Nederlandse deel van de Maas opgesteld. Het gezamenlijk opstellen van een SGBP betekent
voor de Maasregio een extra impuls om een samenhangend, haalbaar en betaalbaar
maatregelenpakket op te stellen. Doel van het plan is een verdere verbetering van de
waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de ecologische toestand in de Maasregio.
De afgelopen jaren zijn al diverse bouwstenen voor het SGBP opgeleverd. Deze onderdelen
zijn vastgelegd in het zogenaamde Basisdocument Maas en andere achtergronddocumenten.
Hierin zijn de karakteristieken van het stroomgebied van de Maas en de methoden voor het
afleiden van doelen, maatregelen, kosten en baten beschreven.
Naast de KRW zijn, voor zover mogelijk, ook aspecten meegenomen vanuit andere
wateropgaven zoals Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en het Gewenst Grond- en
Oppervlaktewater Regime (GGOR). Er is tevens synergie gezocht met de verschillende opgaven
vanuit ecologie, natuur en landschap zoals Natura 2000, de Ecologische Hoofdstructuur en de
Reconstructie. Het Basisdocument Maas is een adviesnota voor het opstellen van het
Stroomgebiedbeheersplan Maas 2010-2015 en dient als onderbouwing van de planvorming
voor de afzonderlijke waterbeheerders. Alle achtergronddocumenten zijn via internet in te zien
op de site www.kaderrichtlijnwater.nl. Ook de site van de Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer bevat tal van achtergronddocumenten en Stowa-rapporten over de KRW, die
kunnen worden geraadpleegd (zie www.stowa.nl).
Ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water zijn de plannen van Rijk, provincie, waterschappen en
gemeenten dusdanig opgesteld dat er zo weinig mogelijk overlap optreedt. Dit betekent dat
telkens wordt verwezen naar de boven- of onderliggende plannen, zoals het Provinciaal
Waterplan Limburg 2010-2015 of het Stroomgebiedbeheersplan Maas 2010-2015 (SGBP).

Bever.
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5.2 Uitwerking voor Waterschap Roer en Overmaas
Het voorliggende waterbeheersplan van Waterschap Roer en Overmaas bouwt voort op de
KRW-doelen die zijn opgenomen in het Provinciale Waterplan Limburg. Het beheersplan bevat
het pakket aan maatregelen dat nodig is om de doelen van de KRW te halen. Het opgenomen
maatregelenpakket voldoet aan de landelijk gemaakte afspraken. De maatregelenprogramma´s
zijn weergegeven op Kaart 5 en in bijlage C. De programma´s van alle waterbeheerders in de
Maasregio zijn door het Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland (CSN) verzameld en
samengevat opgenomen in het SGBP Maas voor de rapportage naar de Europese Commissie.
In de plannen is tevens de onderbouwing van de fasering van de KRW-maatregelen
weergegeven. In bijlage 5 van het Provinciaal Waterplan Limburg is dit per waterlichaam
uitgewerkt.
Waterlichamen
De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht niet tot het benoemen en rapporteren over alle
afzonderlijk oppervlaktewateren. De richtlijn stelt dat de te rapporteren wateren een bepaalde
minimale omvang dienen te hebben. Deze zogenaamde rapportage-eenheden worden
“waterlichamen” genoemd. De waterlichamen zijn door de provincie Limburg vastgesteld in het
Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015 en zijn opgenomen in het Stroomgebiedbeheersplan
Maas 2010-2015 (zie bijlage C1).
Status en type
De KRW verplicht het toekennen van een “status” en type aan de onderscheiden
waterlichamen. Status heeft in deze context betrekking op de hoedanigheid van het
waterlichaam: is het een kunstmatig water, een sterk veranderd water of is het in een nog
min of meer natuurlijke hydromorfologische toestand (status “natuurlijk”).
In het werkgebied zijn de kunstmatige waterlichamen beperkt tot de Rijkswateren zoals het
Julianakanaal. Aan de meeste regionale waterlichamen is de status “sterk veranderd”
toegekend. De reden voor toekenning van deze status is dat als gevolg van
hydromorfologische veranderingen in het verleden (normalisatie, aanleg stuwen,
verstedelijking en de aanleg van drainages) de goede ecologische toestand (= GET) van een
of meerdere biologische kwaliteitselementen (fytobenthos, macrofyten, macrofauna en vis)
in 2015 waarschijnlijk niet wordt gehaald. Deze waterlichamen zijn “at risk”.
Aan drie waterlichamen is de status “ natuurlijk” toegekend omdat de hydromorfologische
veranderingen relatief gering zijn en het behalen van alle ecologische doelstellingen in 2015
haalbaar worden geacht.
De waterlichamen zijn qua type te onderscheiden in wateren die niet stromen (de stagnante
wateren) en de wateren die wel stromen. Binnen deze tweedeling zijn de wateren verder
onderscheiden op basis van de grootte (stagnante wateren) en stroomsnelheid, ondergrond
en grootte (stromende wateren). In het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas zijn
uitsluitend stromende waterlichamen aangewezen. In bijlage C2 zijn de watertypen beschreven
en toegelicht. De toekenning van status en type van de waterlichamen is eveneens opgenomen
in het Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015 en het Stroomgebiedbeheersplan Maas
2010-2015.
Doelstellingen en (landelijk) beleidskader waterkwaliteit
De doelstellingen en normen voor de goede chemische toestand zijn voor de zogenaamde
prioritaire stoffen vastgelegd in de KRW zelf. Normen en doelstellingen voor de ecologie
ondersteunende stoffen zijn voor natuurlijke wateren opgenomen in de landelijke AMvB Doelstellingen. Voor sterk veranderde en kunstmatige wateren zijn deze in het Provinciaal
Waterplan 2010-2015 hiervan afgeleid en opgenomen als voorlopige werknorm. Dit laatste
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is gedaan omdat het niet tijdig gelukt is om de doelen voor de ondersteunende stoffen van
het Goede Ecologische Potentieel (GEP) goed te onderbouwen. Hiervoor wordt een de
planperiode nader onderzoek verricht, zodat in de volgende planperiode gewerkt kan worden
met definitieve normen. In bijlage C3 zijn de huidige toestand en de fysisch-chemische
(voorlopige) doelstellingen weergegeven voor de waterlichamen in het werkgebied. Voor de
algemene fysisch-chemische parameters blijkt dat chloride, watertemperatuur, zuurgraad en
zuurstofgehalte veelal reeds te voldoen aan de vermelde doelstellingen. Bij een groot deel van
de waterlichamen blijken echter de fosfaat- en nitraatgehalten de werknormen te overschrijden.
Voor waterlichamen met de status sterk veranderd geldt als ecologische doelstelling niet de
Goede Ecologische Toestand (GET), maar het hiervan afgeleide Goede Ecologische Potentieel
(GEP) en bijbehorende Maximale Ecologische Potentieel (MEP). De ecologische doelstellingen
worden op basis van soortensamenstelling en talrijkheid van soorten rekenkundig berekend
als “streepje op een maatlat” (Ecologische Kwaliteitsratio (EKR)) en uiteindelijk in een
beoordelingsklasse uitgedrukt (slecht, ontoereikend, matig, goed of zeer goed). De hoogste
klasse is alleen van toepassing bij de status “natuurlijk”.
De ecologische doelstellingen voor de waterlichamen zijn opgenomen in het Provinciaal
Waterplan Limburg 2010-2015. Uit bijlage C4 blijkt dat de drie waterlichamen met de status
natuurlijk op dit moment al vrijwel voldoen aan de aan deze status verbonden ecologische
doelstellingen. Daarnaast blijkt dat een aantal andere waterlichamen op basis van de huidige
maatlatten c.q. beoordelingssystematiek al deels voldoet aan de GET.
Voor de verbetering van de waterkwaliteit worden maatregelen ingezet op basis van twee
elkaar aanvullende (landelijke) beleidskaders van het preventieve waterkwaliteitsbeleid.
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). Een aanvullend beleidskader dat zich specifiek richt op de waterlichamen met oog
op uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Voor een nadere beschrijving van deze beleidskaders en de bijbehorende getalswaarden
wordt verwezen naar het Nationaal Waterplan en de ‘Leidraad Kaderrichtlijn Water voor de
vergunningverlening en handhaving in het kader van de WVO’, inclusief de wijzigingen die
voortvloeien uit de aanpassing van deze Leidraad.
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5.3 Maatregelen
Om de doelstellingen te behalen en op langere termijn te waarborgen is per afzonderlijk
waterlichaam een selectie gemaakt van haalbare en effectieve maatregelen.
Hierbij zijn Maasbreed dezelfde uitgangspunten gehanteerd, die vastgelegd zijn in de diverse
achtergronddocumenten . De belangrijkste typen van maatregelen worden in onderstaand
kader kort toegelicht.

Putbeek.

Inrichting waterlopen: totaalpakket beekherstel
Deze maatregelen hebben betrekking op het verbeteren van de hydromorfologische
randvoorwaarden voor de aquatische levensgemeenschappen, in de vorm van verwerving en
inrichting van inrichtings- en meanderstroken, ecologisch beekherstel, de aanleg en
ontwikkeling van gevarieerde bodemstructuur, natuurvriendelijke oevers en natuurlijke
begroeiing van water en oevers, etc. In de plantekst wordt in dit kader gesproken van een
totaalpakket beekherstel. Naast de hiervoor vermelde morfologische verbeteringen ter
vergroting van de structuurdiversiteit en natuurlijke processen, wordt ook de doorgankelijkheid van de waterlichamen bevorderd door middel van het verwijderen of passeerbaar maken
van aanwezige migratiebarrières
Vismigratie
Deze maatregelen hebben tot doel het doorgankelijk maken van beken voor visdoelsoorten,
door het vispasseerbaar maken van kunstwerken, het verwijderen van barrières en het treffen
van inrichtingsmaatregelen om wateren aan de eisen voor vissen aan te passen (o.m. paai- en
leefgebieden).
Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze maatregelen hebben een verdere verbetering van de effluentkwaliteit van RWZI’s tot
doel. Deze maatregelen komen bovenop de verplichtingen vanuit de richtlijn stedelijk afvalwater, met name daar waar het effluent van de rioolwaterzuivering een groot deel van het
debiet van de waterloop bepaalt.
Waterbeheer
Deze maatregelen hebben betrekking op peilaanpassingen, het vasthouden/omleiden/scheiden van water, het doorspoelen, het verondiepen van watersystemen en aanpassing van
(grond-) wateronttrekkingen.
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Beheer flora en fauna
Het gaat hier om maatregelen in de beheerssfeer (actief visstand-, vegetatie-, en
maaibeheer), die effecten hebben op de waterecologie. Voorbeelden zijn het aanpassen
van het maairegime en het uitvoeren van gedifferentieerd onderhoud.
Baggeren en saneren
Dit betreft het verwijderen en saneren van verontreinigde waterbodems. Het baggeren richt
zich vooral op het verbeteren van water aan- en afvoermogelijkheden, waardoor ook de
eutrofiering verminderd wordt, waardoor ook de zuurstofhuishouding verbetert. Het saneren
omvat het verwijderen van verontreinigingen uit de waterbodem van ondermeer zware
metalen, PAK´s, PCB´s en andere anorganische vervuilingen.
Stedelijk afvalwater
Dit betreft maatregelen gericht op het verminderen van de vervuiling vanuit gemeentelijke
rioolstelsels. Een specifieke maatregel is het afkoppelen van neerslagwater van het
vuilwaterriool. Deze maatregel kent twee voordelen:
- Omdat regenwater het rioolstelsel niet belast, treden minder riooloverstorten op die
het water vervuilen
- Door de verminderde aanvoer van schoon regenwater naar de rwzi, wordt het
zuiveringsrendement van de RWZI beter.
Uitvoering van deze maatregelen zijn met name voor de verantwoordelijkheid van de
gemeenten.
Immissie buitengebied
Uitvoering van maatregelen op het gebied van diffuse bronnen (o.a. bestrijdingsmiddelen,
milieuvreemde stoffen, overbemesting) wordt in eerste instantie van het Rijk verwacht.
Daarvoor dient landelijke wet- en regelgeving te komen of te worden aangepast.
Eventueel aanvullende regionale kwaliteitsmaatregelen zijn alleen in beeld indien daar (door
de provincie of door derden) vanuit de gebiedsprocessen invulling aan wordt gegeven. Het
waterschap draagt hieraan bij door het uitvoeren van maatregelen die onder het totaalpakket
beekherstel vallen (verwerving, inrichting en beheer van brede inrichtings- en meanderstroken).
In dit waterbeheersplan zijn per waterlichaam de maatregelen vermeld die door het waterschap
in de planperiode en daarna zullen worden uitgevoerd (bijlage C6). Het waterschap richt zich
voor het bijdragen aan de KRW doelen op drie thema´s: inrichtingsmaatregelen, het opheffen
van vismigratieknelpunten en de verbeteringen van het effluentkwaliteit van RWZI´s.
Andere maatregelen op het gebied van waterbeheer, zoals het beheer van flora en fauna
(o.a. gedifferentieerd maaibeheer en afvoeren van maaisel) en baggerwerkzaamheden, zijn
de afgelopen jaren al door het waterschap in de reguliere werkzaamheden ingepast.
Daarnaast worden in het KRW-programma (antiverdrogings- en kwaliteitsverbeterende)
maatregelen opgenomen voor de Natura 2000 gebieden.
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Handmatig maaien Ruischerbeek te Schinveld.

Inrichtingsmaatregelen
De twintig waterlichamen in het werkgebied hebben een totale lengte van zo´n 254 kilometer.
Ongeveer 46 kilometer is beperkt in de mogelijkheden voor hermeandering of herinrichting
vanwege de ligging in stedelijke gebied of de aanwezigheid van infrastructuur.
Drie waterlichamen liggen vrijwel volledig in stedelijke gebied: de Maasnielderbeek
benedenloop, de Keutelbeek en de Caumerbeek.
Van de 208 kilometer waterlichaam in landelijk gebied voldoet momenteel 114 kilometer al aan
de gewenste morfologische inrichting. Deze trajecten zijn nooit grootschalig genormaliseerd
(zoals bv. De Rode beek Meinweg, bovenloop Bosbeek en de Gulp) of zijn in de afgelopen
periode al ecologisch heringericht. De waterlichamen die van oudsher over grote delen vrij
kunnen meanderen worden voorzien van meanderstroken met een natuurlijke begroeiing en
natuurvriendelijk beheer. Dit gebeurt in het kader van de Landinrichting Mergelland-Oost onder
andere langs de Eijserbeek, de Selzerbeek en de Geul (van de grens met België tot Gulpen).
Voor beken buiten de landinrichting wordt dit afgestemd met de realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), zoals bij de Roer, de Gulp en de Jeker.
Van de resterende circa 100 kilometer aan genormaliseerde landelijke waterlichaamtrajecten
wordt in deze planperiode over circa 54 kilometer grootschalige herinrichting uitgevoerd.
Daarnaast vinden in enkele stedelijke trajecten over zo´n acht kilometer herinrichtingen plaats
door het ontkluizen van beektrajecten. Na de planperiode voldoen dan elf van de zeventien
waterlichamen in het landelijk gebied aan de morfologische doelstellingen.
De resterende kilometers beek worden in de volgende planperioden heringericht. Het gaat
daarbij onder meer om grensscheidende beektrajecten, zoals de Rode Beek vanaf Millen tot
Susteren en de Worm. Hiervoor is een nadere afstemming met Duitse instanties nodig.
Maatregelen aan rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI´s)
Een aantal RWZI´s bepaalt in sterke mate het basisdebiet (en kwaliteit) van het ontvangende
waterlichaam. De RWZI Simpelveld loost op het waterlichaam Eijserbeek en de RWZI Kaffeberg
loost op de Anselderbeek. De RWZI´s Heerlen en Rimburg hebben door het slechte
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zuiveringsrendement van deze installaties een sterk negatief effect op de waterkwaliteit van
het ontvangende waterlichaam, respectievelijk Geleenbeek en Worm. Voor deze installaties
zijn maatregelen voorzien in de 1e planperiode.
Vier RWZI´s lozen hun effluent niet op een regionaal waterlichaam, maar (vrijwel) direct op de
Maas. Het betreft de RWZI´s Maastricht Bosscherveld, Maastricht Heugem, Maastricht Limmel
en Stein. De RWZI Roermond loost vlak voor de monding in de Maas in de benedenloop van de
Maasnielderbeek en beïnvloedt dit waterlichaam niet significant. Op dit moment ligt er vanuit
Rijkswaterstaat geen afwentelingsopgave voor zodat een eventuele verbetering van de kwaliteit
van deze effluentlozingen niet is opgenomen in het 1e SGBP.
Vismigratie
Het opheffen van vismigratiebelemmeringen gebeurt gelijktijd met het uitvoeren van de
herinchtingsmaatregelen in landelijk of stedelijk gebied. Daar waar geen herinrichting nodig
of mogelijk is worden de knelpunten in aparte projecten opgeheven door het aanleggen van
vispassages. De doorgankelijkheid van de meeste waterlichamen zal in de 1e planperiode
worden gerealiseerd.

Vistrap in de Jeker nabij de Nekummermolen.

Maatregelen Natura 2000-gebieden
In het werkgebied van het waterschap liggen dertien beoogde Natura 2000 gebieden waarvoor
de procedures lopen of afgerond zijn om te worden aangewezen als Natura 2000-gebied
(zie bijlage C7). In enkele gevallen gaat het om een complex van vele kleinere verspreid
liggende natuurterreinen die onder één noemer zijn gebracht, zoals het Geleenbeekdal en het
Geuldal. Een groot deel van de benoemde natuurdoelen is niet (direct) afhankelijk van water
of grondwaterregime, zoals bepaalde typen Zuid-Limburgse hellingbossen, kalkgraslanden,
vleermuizen of vlinders, en zijn derhalve niet opgenomen in de waterbeheersplannen.
Conform de KRW moeten de water- en grondwaterafhankelijke natuurdoelstellingen wel
opgenomen worden in de KRW-stroomgebiedbeheersplannen.
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Tevens is in dit verband een planMER opgesteld: PlanMER Waterplan en Waterbeheersplannen
Limburg. Deze milieueffectrapportage heeft gelijktijdig met het ontwerp WBP ter visie gelegen.
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 27 maart 2009 haar toetsingsadvies
over de planMER uitgebracht.
Het waterschap is samen met het Ministerie van LNV, de provincie en de terreinbeheerders
begonnen met het opnemen en uitwerken van maatregelen in de verschillende beheersplannen.
Daarbij is afgesproken dat de maatregelen voor verdrogingsbestrijding van
grondwaterafhankelijke natuur uitgewerkt en geconcretiseerd zullen worden in het
gebiedsproces in het kader van GGOR. Voor enkele gebieden is dit proces afgerond.
Voor de overige gebieden zal het GGOR-proces gecombineerd worden met het proces om
te komen tot de N2000-beheerplannen. Omdat de concrete maatregelen die uit dit proces
voortkomen niet voor 2010 duidelijk zullen zijn, wordt in het SGBP de onderzoeksmaatregel
opgenomen “Opstellen Beheerplannen N2000-gebieden”.
Een aantal N2000-gebieden is tevens benoemd als waterlichaam. De N2000-doelen op het
gebied van vissen en watervegetaties komen overeen met de doelstellingen vanuit de KRW.
De bijbehorende maatregelen (het opheffen van vismigratieknelpunten,
waterkwaliteitsverbetering en beekherstel) zijn daarom concreet benoemd. Bij de verdere
uitwerking zal ook duidelijk worden in hoeverre het behalen van de doelen (mede-) afhankelijk
is van maatregelen die door het rijk, de provincie, gemeenten, terreinbeheerders en het
buitenland genomen dienen te worden.
5.4 Planning en fasering
Onderbouwing van fasering
Om de doelen in alle waterlichamen voor 2015 te kunnen behalen zouden alle
maatregelen vóór 2015 in alle waterlichamen c.q. N2000-beken moeten zijn uitgevoerd.
Dit wordt maatschappelijk niet haalbaar geacht. Op grond van Maasbrede en landelijke
argumenten is ingezet om de KRW-maatregelen voor een deel in de volgende SGBP´s op te
nemen (o.a. Argumentatielijn Fasering - Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas en bijlage 5 van
het Provinciaal Waterplan Limburg). Op basis hiervan is per waterlichaam een fasering van
maatregelen voorgesteld op het gebied van beekherstel, vismigratie en verbetering RWZI´s
(zie bijlage C6).
Onevenredige kosten: te hoge lasten
Op basis van het regionale beleid worden ook buiten de KRW-waterlichamen
waterstaatkundige en kwaliteitsmaatregelen uitgevoerd als uitwerking van de reguliere
waterschapstaak: inrichtingsmaatregelen voor bronzones en kleine bron- en bovenloopjes,
herstelprojecten van vennen en oude meanders, verdrogingsbestrijding, stedelijk waterbeheer
en maatregelen in het kader van de het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW/WB21).
Met name de aanleg van regenwaterbuffers en erosiebestrijding vormt een belangrijke taak van
het waterschap.
Het totaal beschikbare jaarlijkse netto investeringsvolume van het waterschap bedraagt circa
€ 8,3 miljoen euro. Voor de gehele planperiode zijn de benodigde investeringen voor KRW
-maatregelen (exclusief investeringen in RWZI´s) geraamd op € 35.200.000. Dit is inclusief
bijdragen van derden. De kosten voor het waterschap zijn geprognosticeerd op € 27,2 miljoen.
Dit bedrag kan nog 10-20% hoger worden indien er mogelijkheden blijken te zijn voor het
opheffen van grote knelpunten in stedelijk gebied, zoals de overkluisde Caumerbeek,
de stedelijke benedenloop van de Maasnielderbeek en de sifon van de Geleenbeek onder
het Julianakanaal.
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De investeringen voor het realiseren van het GGOR in de planperiode bedragen ca. € 2 miljoen
(waarvan € 1.2 miljoen voor Natura 2000-gebieden). Dit bedrag heeft uitsluitend betrekking op
de benodigde waterstaatkundige antiverdrogingsmaatregelen.
Voor alle maatregelen in het kader van WB21 (normering wateroverlast en erosiebestrijding)
zijn de kosten voor het waterschap geraamd op circa € 25 miljoen. Daarvan is € 17,1 miljoen
geraamd in de planperiode. Daarnaast investeert het waterschap in stedelijk waterbeheer, zijn
er kosten voor beheer en onderhoud en zijn subsidiemaatregelen (o.a. afkoppelen) beschikbaar
gesteld. Verder is nieuw beleid voorzien voor baggerwerkzaamheden en waterbodemsanering.
Voor een totaal overzicht van de financiële inspanningen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
Al deze maatregelen vergen van het waterschap een dusdanig grote financiële inspanning dat
het uitvoeren van alle KRW-maatregelen vóór 2015 tot onevenredig hoge kosten en daarmee
te hoge lastenstijging zou leiden.
Haalbaarheid
Naast de technisch haalbaarheid van sommige maatregelen zijn er ook zaken als
grondverwerving, maatschappelijk draagvlak en uitvoeringscapaciteit die zullen bepalen in
welke mate en in welk tempo de maatregelen uitgevoerd kunnen worden.
- De uitvoerbaarheid van de inrichtingswerken is mede afhankelijk van de mate van
grondverwerving. Daarbij is men (vooralsnog) afhankelijk van vrijwillige medewerking van
grondeigenaren of het realisatietempo van de EHS. Overwogen kan worden om hiervoor het
onteigeningsinstrument in te zetten.
- Het maatschappelijk draagvlak voor een aantal maatregelen is nog niet vastgelegd in de
gebiedsprocessen. Dit draagvlak moet nog gevonden worden in de gebiedscommissies
Reconstructie, Maastricht-Mergelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad.
- Voor de meeste beekherstelprojecten moeten nog voorlichtingsbijeenkomsten en
inspraakprocedures plaatsvinden.
- Diverse waterlichaamtrajecten zijn grensscheidend, waardoor er nog overleg moet
plaatsvinden met Duitsland.

Aanleg van buffer Dorplossing te Oud-Valkenburg.
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5.5 Monitoring
De Europese Kaderrichtlijn Water kent een aantal verplichtingen ten aanzien van monitoring
van de waterkwaliteit, hydromorfologie en biologische kwaliteitselementen van waterlichamen.
Voor de uitvoering van projecten bij regionale oppervlaktewaterlichamen neemt het
waterschap zijn verantwoordelijkheid op basis van daartoe opgestelde landelijke instructie,
alsook het voortschrijdend inzicht op basis van opgedane ervaringen en internationale calibratie.
Voor het bijhouden van de toestand en langjarige trend is sinds 2007 een aantal waterlichamen
geselecteerd voor het zogenaamde Toestands- en Trendmeetnet. Daarin worden de chemische
parameters (prioritaire stoffen en overige relevante stoffen), alle biologische kwaliteitselementen
(macrofauna, macrofyten, fytobenthos, vis en hun ondersteunende stoffen, zoals zuurstof,
stikstof en zuurgraad) en hydromorfologie gemeten (bijlage C8). Bij waterlichamen waar
maatregelen zijn voorzien wordt het effect hiervan gemeten door middel van een zogenaamd
Operationeel meetnet. Hiervoor is een beperkter aantal parameters geselecteerd, namelijk
alleen die parameters die het meeste zeggen over de aanwezige negatieve indrukken en ook
het snelst reageren op verbeteringen (bijlage C9). Ook worden in het operationeel meetnet de
normoverschrijdende prioritaire en overige relevante stoffen gemonitord. Daarnaast wordt de
hydromorfologische toestand gemonitord. Tot slot zullen door middel van zogenaamde
Onderzoeksmonitoring kennishiaten in beeld worden gebracht en wordt duidelijk gemaakt
welke maatregelen in of na de eerste planperiode moeten worden uitgevoerd om de
doelstellingen te halen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat uit het beschikbaar stellen van menskracht en financiële
middelen voor de uitvoering van de monitoring. Om zo kosteneffectief mogelijk te werken,
wordt samenwerking gezocht met andere (water-)beheerders. De interpretatie van de
verzamelde gegevens geschiedt conform de Europese, landelijke en provinciale richtlijnen en
normen. Op termijn kan aandacht worden besteed aan tendensen. De vastlegging en
presentatie zal geschieden door middel van het instrumentarium dat hiervoor landelijk is en
wordt ontwikkeld, zoals de verschillende KRW-portals en de Aquakit. De toestand van de
biologische kwaliteitselementen wordt vastgelegd in toestandsklassen, terwijl voor de
chemische parameters getoetst wordt aan het wel of niet voldoen aan de norm.
De huidige toestand van de waterlichamen staat weergegeven in de bijlagen C3 en C4.
Voor de status en het type waterlichaam wordt verwezen naar bijlage C2.
De monitoringsresultaten kunnen worden gebruikt voor rapportages aan de EU en voor het
opstellen van de volgende Stroomgebiedbeheersplannen.

Monitoring in Jeker.
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6 Grensoverschrijdende aspecten
6.1 Algemeen
Watersystemen trekken zich niks aan van landsgrenzen. Nergens is dit zo evident als in het
Zuiden van Limburg, waar het werkgebied van het Waterschap Roer en Overmaas voor maar
liefst 90% aan België en Duitsland grenst. Van de door de beken afgevoerde waterhoeveelheden
is circa 90% afkomstig van het bovenstrooms gelegen buitenland. Het waterschap werkt dan
ook aan een groot aantal grensoverschrijdende en grensscheidende beken. Overleg tussen de
waterbeheerders en instanties aan weerszijden van de grens ligt dan ook voor de hand.
Het belangrijkste (nationale) overlegorgaan is de Internationale Maascommissie. Daarnaast zijn
er enkele (sub)commissies of andere overlegstructuren met Duitsland (Nordrhein Westfalen) en
België (Wallonië en Vlaanderen) aanwezig. De laatste jaren richten deze zich onder meer op de
gezamenlijke implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water.
In de Notitie Buitenlandbeleid (Bijlage E) is onderscheid gemaakt in drie verschillende thema`s.
1. Grensoverschrijdende stroomgebieden
		
Dit betreft met name bilaterale afstemming en samenwerking tussen waterschap en
		
Duitse of Belgische waterbeheerders.
2. Europese beleidsvorming en wetgeving
		
De inzet op dit gebied vindt met name plaats via de Unie van Waterschappen.
		
Er vindt regelmatig overleg plaats met de Unievertegenwoordiging in Brussel over
		
actuele dossiers. Voor Waterschap Roer en Overmaas zijn contactpersonen aangewezen
		
om de Unievertegenwoordiger in Brussel waarnodig te ondersteunen op specifieke
		
terreinen. Te denken is hierbij aan prioritaire stoffen, de hoogwaterrichtlijn en de
		
dienstenrichtlijn.
3. Internationale samenwerking
		
Dit thema omvat alle overige internationale mogelijkheden tot kennisuitwisseling
		
(FLAPP, Internationale erosiebestrijding, NOAH-Fliwass, FLOODWICE, AMICE,
		
LOGO-East Roemenie, Internationale congressen zoals KRW congres Unie, Twinning
		
met Turkije, Kenia)
6.2 Grensoverschrijdende stroomgebieden
Duitsland
Het overleg met Duitsland vindt plaats in de subcommissie Maas-Roer van de permanente
Nederlands-Duitse commissie voor grensoverschrijdende onbevaarbare waterlopen, opgericht
in 1967. Samen met de Duitse instanties worden grenswaterrapportages over de kwaliteit van
het oppervlaktewater opgesteld. Als uitwerking van de Kaderrichtlijn Water is een gezamenlijk
meetpunt in de Roer bij Vlodrop ingericht.
Op operationeel- en projectniveau vindt regelmatig overleg plaats met het Wasserverband
Eifel-Rur (WVER) en de aangrenzende gemeenten of gewesten (Kreise). Onderwerpen zijn het
vismigratieknelpunt bij de ECI in Roermond, het “Euregionale 2008 Lebendige Wurm”,
uitmondend in o.a. het herinrichtingsproject Worm, gezamenlijke onderzoeken en overleg met
gemeenten in verband met grensoverschrijdende zuivering van afvalwater. Ook op het gebied
van muskus- en beverrattenbestrijding vindt samenwerking met WVER plaats.
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Wallonië en Frankrijk
Het bilaterale overleg tussen Nederland en Wallonië is onder meer van belang voor de Jeker
en de Geul. Jaarlijks wordt door Directoraat Generaal Water (DGW), Provincie en waterschap
overleg gevoerd met het Directoraat Generaal van het Waalse Ministerie voor Natuur en Milieu
(DGRNE). Er wordt informatie en gegevens uitgewisseld m.b.t. de waterkwaliteit en -kwantiteit,
milieucalamiteiten, etc.
Het stroomgebiedcomité Geul met Wallonië is feitelijk nooit actief geworden. Op 24
september 2009 is door de Euregio Maas-Rijn (EMR) wel het Interreg IV project Aquadra
goedgekeurd. In het project Aquadra wordt samengewerkt tussen Wallonië, Vlaanderen en
Nederlands Limburg (waaronder de Provincie Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas).
Doel van het project is onderzoek naar de mogelijkheden voor en invoeren van permanente
overlegstructuren per (deel)bekken, opstellen van samenwerkingsconvenant per (deel)bekken
(informeel ‘riviercontract’), het ontwikkelen van praktische instrumenten voor
grensoverschrijdend waterbeheer en het uitvoeren van verschillende pilootprojecten die de
waterkwaliteit verbeteren en wateroverlast voorkomen in vier deelbekkens van de Maas (de
Jeker, de Voer, de Berwijn en de Geul).
Vlaanderen
Het waterschap heeft zitting in de Bilaterale Nederlands-Vlaamse Maascommissie, waarin de
praktische zaken m.b.t. de Grensmaas worden behandeld. Daarnaast is het waterschap de
vertegenwoordiger van de Zuid-Nederlandse waterschappen in de Internationale MaasCie
(IMC). Met Vlaanderen vindt structureel overleg plaats in het Stroomgebiedcomité
Thornerbeek, Jeker en Voer dat sedert 1992 actief is. Er wordt hierbij gesproken over
gezamenlijk onderzoek, rapportages over waterkwaliteit, informatie uitgewisseld over beleid
in beide landen, etc.

Geul bij Mechelen.
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Programma 1 Plannen
A.1 Eigen plannen en overige beleidsaspecten
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de in de planperiode op te stellen uitwerkingen van
dit waterbeheersplan en de hieruit voortkomende beleidsnotities. Tevens omvat dit hoofdstuk
een opsomming van de onderzoeken en voorbereidingen ten behoeve van nieuw beleid en in
het bijzonder het waterbeheersplan 2016 – 2021.
A.1.1 Beheersplan waterkeringen en het Calamiteitenplan
Het Beheersplan Waterkeringen is op 24 november 2008 door het algemeen bestuur vastgesteld. Er is een nieuw calamiteitenplan in voorbereiding, dat uitgaat van een calamiteitenzorgsysteem dat naar verwachting in 2010 zal worden vastgesteld. Zie voor een meer uitvoerige
beschrijving het programma 3 Veiligheid.
A.1.2 Grondbeleid
In principe streeft het waterschap het eigendom na van alle waterhuishoudkundige werken.
Eigendom biedt de beste garantie om gerealiseerde werken duurzaam in stand te houden, te
beheren en te onderhouden en heeft dan ook de voorkeur boven andere regelingen.
Voor het realiseren van waterhuishoudkundige projecten is meestal grond nodig. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van regenwaterbuffers, dijkverbeteringen en beekherstelprojecten. Ook het
vrij kunnen meanderen van beken vraagt om het beschikbaar zijn van de aanliggende grond.
Tevens vindt er grondverwerving plaats daar waar risico’s bestaan op bodemerosie.
Het waterschap voert een actief grondbeleid waarbij de grondverwerving al in een vroeg stadium van planvorming start. Bij nieuwe projecten worden gronden bijna altijd op vrijwillige basis
van de eigenaren gekocht. Daar waar verwerving in den minne niet slaagt en de betreffende
gronden toch noodzakelijk zijn, komt onteigening in beeld, waarbij de hiervoor beschikbaar
zijnde instrumenten kunnen worden toegepast.
In landinrichtingsprojecten wordt de grond aan het waterschap toegewezen of toegedeeld.
Grond is schaars en vaak niet eenvoudig te verwerven. Belangrijk onderdeel van het grondbeleid is het aankopen van ruilgronden die vervolgens aan grondeigenaren en pachters ter
compensatie worden aangeboden. Hierbij bestaat overigens de mogelijkheid om gronden aan
te kopen die pas op een langere termijn inzetbaar zijn voor projecten of als ruilgrond. De investeringen voor strategische grondaankopen worden apart in de financiële administratie opgenomen. Aankopen zullen via een project met een eigen krediet plaatsvinden.
In een aantal gevallen is het eigendom van de grond geen absolute beleidsvoorwaarde, maar
kan volstaan worden met andere regelingen. Dit in goede afstemming met de andere beheersinstrumenten van het waterschap.
Bij meanderende beken bestaat voor grond die door oeverafkalving wordt bedreigd een schaderegeling die voorziet in het aankopen van deze grond. In geval van bronbeken en meanderstroken kan de grond in eigendom zijn van een natuurbeschermingsorganisatie. Dit geldt ook voor
particuliere eigenaren van aanliggende gronden in de ecologische hoofdstructuur (EHS), of particulieren die een natuurgebied hebben gecreëerd met behulp van de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN). Bij dit particulier natuurbeheer wordt in het kader van de SN een overeenkomst
afgesloten. In deze overeenkomst is een kwalitatieve verplichting opgenomen dat de betreffend
gronden blijvend (eeuwig) de functie natuur houden. Het waterschap draagt meanderstroken
alleen over als er op de aangrenzende gronden particulier natuurbeheer wordt uitgevoerd met
een SN - overeenkomst.
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Erosieremmende maatregelen in de vorm van grasbanen worden zoveel mogelijk door het
waterschap in eigendom verworven. Groenstroken kunnen ook in eigendom zijn van derden,
meestal de aanliggende eigenaren. In dat geval wordt met de eigenaar een beperkt recht
overeengekomen waarin wordt vastgelegd dat hij de erosieremmende maatregel in stand
houdt. In deze notariële overeenkomst wordt geregeld dat de betreffende grond permanent
grasland blijft. Een agrariër mag deze gronden gebruiken, mits deze het functioneren van
groenstrook garandeert.
Gronden die zijn aangekocht om risico’s op bodemerosie te verminderen worden in permanent
grasland omgezet. Daar wordt een kwalitatieve verplichting aan toegevoegd voor de
handhaving van dat grasland. Omdat deze gronden minder gebruiksmogelijkheden hebben,
worden ze zo nodig afgewaardeerd.
A.1.3 Notitie Taakopvatting watersysteembeheer
Het waterschap is beheerder van het gehele watersysteem (grond- en oppervlaktewater in
kwantitatieve en kwalitatieve zin). Omdat echter niet alle onderdelen van het watersysteem van
even groot belang zijn wordt bij de taakinvulling onderscheid gemaakt tussen de verschillende
onderdelen. In de door het Algemeen Bestuur in 2009 vast te stellen “Notitie Taakopvatting
watersysteembeheer Waterschap Roer en Overmaas” wordt hier nader invulling aan gegeven.
Voor het oppervlaktewaterbeheer wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen primaire,
secundaire en overige wateren. Voor de primaire wateren ligt het volledige beheer en onderhoud bij het waterschap, voor de secundaire wateren worden beperkte regels gesteld en over
de overige wateren ligt geen beheerstaak. In de notitie worden de criteria aangegeven op grond
waarvan bepaald wordt of een oppervlaktewater tot de primaire, secundaire of overige
wateren behoort. Bij de toetsing of een oppervlaktewater tot de primaire wateren behoort is in
de meeste gevallen de hoeveelheid water die bij extreme gebeurtenissen tot afvoer kan komen
bepalend. Daarnaast kunnen er ook ecologische overwegingen zijn om een waterloop primair te
maken. Het onderscheid tussen secundaire en overige wateren wordt gemaakt op basis van de
samenhang met de primaire wateren en de invloed op het grondwatersysteem.
Voor het grondwaterbeheer is vooral een beleidsmatig onderscheid gemaakt tussen de
taakinvulling van het waterschap in relatie tot die van provincie, gemeenten en particulieren.
In de notitie zijn tevens berekeningsuitgangspunten opgenomen voor het ontwerp en de
dimensionering van de primaire oppervlaktewateren. In de Legger van het waterschap is
vastgelegd wat de primaire en secundaire wateren zijn.

Rode Beek nabij Brunssummerheide.
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A.1.4 Recreatief medegebruik
In de AB vergadering van 30 juni 2008 is Nota Recreatief Medegebruik vastgesteld. In deze
nota is verwoord op welke wijze het waterschap om wil gaan met het recreatief medegebruik
van waterschapeigendommen. Kernpunt van de nota is dat de strategie van het waterschap
inzake recreatief medegebruik wordt omgebogen van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits. Op hoofdlijnen
komt het er op neer dat de onderhoudspaden in eigendom van het waterschap opengesteld
worden voor recreatief gebruik. Hiertoe zijn een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden
opgesteld.
Uitgangspunten
• Het waterschap neemt een actieve houding aan in het openstellen van
waterstaatsobjecten ten behoeve van recreatief medegebruik;
• Het waterschap realiseert met een (pro)actieve benadering op eigen initiatief en in
samenwerking met anderen recreatieve voorzieningen, zoals wandelroutes en
z.g. ´wandelleerpaden´;
• Het waterschap zoekt contact met belangenorganisaties en het onderwijs om recreatief
medegebruik te stimuleren;
• Bij initiatieven van derden reageert het waterschap in beginsel positief, tenzij belangen
zich er tegen verzetten;
• Zo nodig vinden er aanpassingen plaats in het onderhoud voor recreatief medegebruik
om het terrein toegankelijk te houden;
• Bij de inrichting houdt het waterschap zoveel mogelijk rekening met recreatief medegebruik.
Randvoorwaarden
• Het recreatieve belang is ondergeschikt aan de primaire taken van het waterschap:
het beheer van waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterkeringen;
• Veiligheidrisico’s voor de recreant worden vermeden;
• Er ontstaat geen overlast voor het waterschap of derden;
• Het recreatief medegebruik moet passen binnen de randvoorwaarden die de gemeentelijke
bestemmingsplannen stellen;
• Honden aan de lijn;
• Bij begrazing met vee kunnen opengestelde trajecten waar nodig tijdelijk worden afgesloten
om verstoring door honden te voorkomen;
• De natuur of het landschap wordt niet aangetast en de recreatieve druk past bij de
ecologische draagkracht;
• De nota wordt tijdig geëvalueerd.
A.1.5 Nota Stedelijk Waterbeleid Waterschap Roer en Overmaas
In de AB vergadering van 15 oktober 2007 is de Nota Stedelijk Waterbeleid Waterschap Roer en
Overmaas vastgesteld. In deze nota is het beleid ten aanzien van het waterbeheer in bebouwd
gebied verwoord.
De nota beschrijft en verduidelijkt de taken en verantwoordelijkheden van de partijen die
betrokken zijn bij stedelijk waterbeheer. Ook wordt de samenhang tussen de verschillende
beleidsthema’s inzichtelijk gemaakt. De nota vormt een uitwerking van het actuele Europese en
landelijke beleid en sluit aan bij het in 2006 vastgestelde Provinciaal beleidskader stedelijk waterbeheer. De nota kan worden beschouwd als een verdieping en concretisering van het provinciale beleid. Onder paragraaf A.2.6 Stedelijk waterbeheer wordt verder op de nota ingegaan.
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A.1.6 Beleidskader Actief Bodembeheer Roer
Op 4 april 2006 heeft het Dagelijks Bestuur het beleidskader Actief Bodembeheer Roer vastgesteld. Door dit beleidskader beschikken waterschap en gemeenten in het Roerdal over meer
mogelijkheden voor het hergebruik van verontreinigde grond uit het Roerdal. Hierdoor hoeft
minder snel en minder ver gesaneerd te worden dan in de voorafgaande situatie. Het beleidskader is goedgekeurd door de provincie Limburg. Dit kader vergroot de mogelijkheden om, met
inachtneming van geldende voorschriften, grondverzet uit te voeren in het Roerdal.
A.1.7 Cultuurhistorische waarden
De belangrijkste relaties tussen waterbeheer en cultuurhistorische waarden en objecten bestaan
uit beschermde monumenten, historische buitenplaatsen en stads- of dorpsgezichten met oppervlaktewater in de directe omgeving (vijvers, slotgrachten en dergelijke) Te denken is hierbij
aan watermolens met hun stuwen, molenvijvers en molenrechten en bijbehorende peilen. Veel
voorkomende problemen zijn dichtgeslibde vijvers en vervuilde waterbodems.
In samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek wordt gezocht naar mogelijkheden om binnen een algemene belangenafweging maatwerkoplossingen zorg te dragen voor de bescherming van cultuurhistorische
en archeologische waarden bij de uitvoering van waterhuishoudkundige werken.
In diverse Zuid-Limburgse beken bevinden zich monumentale watermolens. Deze watermolens
vertegenwoordigen niet alleen een hoge cultuurhistorische waarde, maar zijn ook aantrekkelijk
voor recreanten.

Leeuwenmolen.

A.1.8 Visbeheer
In verband met een eenduidig visserijkundig beheer zijn de visrechten zoveel mogelijk verhuurd
aan hengelsportfederaties of – combinaties. De hengelsportverenigingen houden dagelijks
toezicht op de door hen gepachte wateren en leveren ondersteuning bij eventuele calamiteiten
(bijvoorbeeld grootschalige vissterfte).
Aan het beheren van de visstand, als onderdeel van het behoud en herstel van een ecologisch
gezond watersysteem, wordt een bijdrage geleverd door de visstandbeheerscommissies, waarmee het waterschap naar tevredenheid samenwerkt.
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A.1.9 Faunabeheer
Langs wateren, regenwaterbuffers, waterkeringen en op andere eigendommen van het waterschap komen ook bejaagbare diersoorten voor. Het beleid van het waterschap voor de jacht,
beheer en schadebestrijding is vastgelegd in de ‘Notitie Verhuur jachtrechten, beheer en schadebestrijding’, bijlagen DB 2002-4/11-158 a en b, vastgesteld op 4 november 2002 door het
dagelijks bestuur van het waterschap).
Voor het waterschap staat daarbij het zoveel mogelijk handhaven / bevorderen van het natuurlijke evenwicht van het watersysteem en zijn directe omgeving voorop. Voor het beheer
van dierpopulaties en het voorkomen en bestrijden van schade door dieren zijn in Limburg drie
faunabeheereenheden opgericht waarvan er twee actief zijn in het werkgebied. Het waterschap
zal in het vervolg voor de waterschapseigendommen voor zover dit gewenst is voor het beheer
van het watersysteem inspraak te vragen in de faunabeheerplannen die door de faunabeheereenheden zijn opgesteld.
A.1.10 Gebiedsgericht werken
Gebiedsgericht werken
Gebiedsgericht werken is een integrale aanpak van het landelijk gebied die enkele jaren geleden
is geïnitieerd door de provincie Limburg. Het vormt een instrument om economische,
waterhuishoudkundige, ruimtelijke en milieukwaliteiten te verbeteren en zo de leefbaarheid van
het landelijk gebied duurzaam te vergroten. De belangrijkste werkterreinen van
plattelandsontwikkeling zijn: landbouw, natuur en bos, landschap en cultuurhistorie, waterhuishouding en duurzaam bodemgebruik (aanpak bodemerosie), recreatie en toerisme, leefbaarheid
en stad – landrelaties. Beleidsinhoudelijk is met name aangesloten bij het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL).
De essentie van de werkwijze is een vergaande samenwerking in de gebiedscommissies en
het gezamenlijk uitvoeren van integrale projecten waarin meerdere doelen binnen een gebied
worden opgepakt. In het werkgebied van het waterschap zijn vier gebieden onderscheiden; Ons
Waardevol Cultuurlandschap in de regio Roermond – Echt, de Westelijke Mijnstreek, Maastricht
en Mergelland en Parkstad Limburg.
De participatie van het waterschap in het gebiedsgericht werken heeft vorm gekregen door
het lidmaatschap van waterschapsbestuurders in de gebiedscommissies. Ook wordt er in projectgroepen deelgenomen aan ambtelijke overleggen voor het verwezenlijken van integrale
projecten en landinrichtingen “nieuwe stijl”. In de integrale projecten worden de waterhuishoudkundige doelen opgenomen uitgevoerd. Het is aannemelijk dat er in toenemende mate
waterschapsprojecten worden uitgevoerd via het gebiedsgericht werken.
Het gebiedsgericht werken bouwt verder op de Reconstructie in Noord- en Midden-Limburg
en het proces Vitaal Platteland in Zuid-Limburg. Met het in werking treden van de Wet Inrichting Landelijk gebied per 1 januari 2007, heeft het gebiedsgericht werken een stevige impuls
gekregen. Het Rijk heeft operationele doelen gesteld en middelen van het Investeringsbudget
Landelijk Gebied naar de provincies overgeheveld. De provincie Limburg heeft aanvullend op de
rijksoperationele doelen provinciale operationele doelen geformuleerd in het provinciale
Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 2007 – 2013 (pMJP).
De belangrijkste operationele waterhuishoudkundige doelen zijn beekherstel, vismigratie, de
bestrijding van bodemerosie en wateroverlast, verdrogingsbestrijding en waterbodemsanering.
Daarnaast is de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en provinciale ontwikkelingszone groen van belang, omdat in deze gebieden veel waterhuishoudkundige projecten worden
uitgevoerd. Voor projecten die uitvoering geven aan de meeste van deze operationele doelen
zijn in het pMJP subsidies in het vooruitzicht gesteld.
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Het waterschap wil een vooraanstaande partner zijn in het gebiedsgericht werken. Op 10
september 2007 is een Overeenkomst tussen provincie Limburg en het waterschap Roer en
Overmaas voor de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling
(MjPP) 2007 – 2013 gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren waterhuishoudkundige maatregelen. Met dit nieuwe beheersplan en het provinciaal Waterplan Limburg
worden deze afspraken weer geactualiseerd.
Om een voortvarende uitvoering van de waterhuishoudkundige onderdelen van integrale
projecten te bevorderen, zet het waterschap in toenemende mate eigen ambtelijke menskracht
in. Daarnaast vindt er door het waterschap, vooruitlopend op aankoop door het Bureau
Beheer Landbouwgronden (BBL), grondverwerving van toekomstige natuurgebieden plaats.
Deze gronden worden na realisatie van het project doorverkocht aan BBL zodat de eindbestemming, natuur, kan worden gerealiseerd.
Landinrichting
De landinrichting is als instrument voor de uitvoering van het waterhuishoudkundig beleid en
de bijbehorende werken uitermate belangrijk. In het verleden zijn binnen het werkgebied vele
landinrichtingen geweest en daarbinnen ook talrijke waterhuishoudkundige werken aangelegd.
Daarbij is met name in Zuid-Limburg ook de aanpak van wateroverlast en bodemerosie een
gedeelde zorg. In landinrichtingsverband worden dan ook veel regenwaterbuffers, de leegloopvoorzieningen en ook lijnvormige elementen (graften, groenstroken) en grasbanen / toevoervoorzieningen aangelegd. Op dit moment zijn de meeste traditionele landinrichtingen gereed
of nagenoeg gereed. Bij de landinrichting Centraal Plateau vindt het belangrijkste moment (de
kavelovergang) plaats op 1 januari 2009, bij de landinrichting Mergelland-Oost is dat per
1 januari 2010.
Met het in werking treden van de Wet Inrichting Landelijk Gebied is de traditionele landinrichting volgens de oude Landinrichtingswet vervangen door “landinrichting nieuwe stijl”.
Bij landinrichting nieuwe stijl is de herinrichting van een heel gebied in een keer volgens een
vastgestelde procedure verlaten. Er vindt nu een aanpak plaats in deelgebieden of modules. De
“vrijwillige kavelruil” is nu het voornaamste landinrichtingsinstrument. De al in voorbereidingen
zijnde herinrichtingen Beek en Ransdalerveld zijn nu omgezet in een landinrichting nieuwe stijl.
Deze landinrichtingen zijn inmiddels in het gebiedsgericht werken ondergebracht.
Integraal waterbeheer en het realiseren van gezamenlijke of op elkaar aansluitende doelen
worden gezamenlijk opgepakt. Aansluitend op het gebiedsgericht werken en de landinrichtingsprojecten en in samenhang met de aard van de aan de orde zijnde problematiek, zijn er
veel contacten en samenwerkingsverbanden met tal van partners. Voorbeelden zijn collegaoverheden zoals de Unie van Waterschappen en Waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en de gemeenten. Voor natuur en waterbeheer Staatsbosbeheer,
de Bosgroep, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, Stichting het
Limburgs Landschap en de Vereniging Natuurmonumenten. Er zijn intensieve contacten met
de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. En vanzelfsprekend worden vele individuele burgers,
verenigingen en instellingen die belang hebben bij de werken van het waterschap of er belangstelling voor hebben betrokken bij de uitvoering van waterschapswerken.
Waterbeheer en ruimtelijke ordening
De Nota stedelijk waterbeleid (oktober 2007) omschrijft de visie van het waterschap op het
thema ruimtelijke ordening. Waterhuishouding dient goed te worden meegewogen binnen
(nieuwe) ruimtelijke plannen en besluiten waarbij het belang van water verankerd wordt in de
ruimtelijke ordening. Belangrijke kernpunten zijn het opnemen van de ruimtelijke aspecten van
het watersysteem en de zuiveringstechnische werken in ruimtelijke plannen, het reserveren van
ruimte voor water, alsmede het beoordelen van de gevolgen van nieuwe ruimtelijke ontwikke-
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lingen (bijv. woongebieden, sportcomplexen, bedrijventerreinen, infrastructuur, gebiedsgerichte
plannen) voor de waterhuishouding. In paragraaf 1.2.6 Stedelijk Waterbeheer wordt dit beleid
verder toegelicht.
Wet ruimtelijke ordening 2008
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Met deze wet worden de wettelijke planprocedures aanmerkelijk verkort en blijft het bestemmingsplan (provincie
en rijk inpassingsplan) het plan voor de planologisch – juridische verankering van de waterbelangen. Behalve bestemmingsplannen en inpassingplannen kunnen gemeenten, regio’s, provincies en rijk voor een gebied of initiatief een structuurvisie vaststellen die meestal een strategisch
karakter hebben (locatiekeuzen).
Vanaf 1 juli 2009 worden alle ruimtelijke plannen digitaal opgesteld volgens de standaard
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO), Deze digitale plannen zijn rechtsgeldig en voor
iedereen beschikbaar via internet (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen, DURP).
Watertoets
Met de wettelijke invoering van de watertoets in november 2003, heeft water een belangrijke
plaats gekregen in de ruimtelijke ordening. De watertoets is feitelijk geen toets maar het gehele
proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van dit proces is om de
waterbelangen vroegtijdig mee te laten wegen in nieuwe plannen. Daarbij worden alle waterhuishoudkundige aspecten meegewogen (waterkeringen, kwaliteit en kwantiteit grond- en
oppervlaktewateren, inundatiegebieden, meander- en herinrichtingszones, RWZI’s en leidingen
enz.). Via de watertoets wordt ook uitvoering gegeven aan duurzaam stedelijk waterbeheer
(o.a. het zogenaamde afkoppelen van regenwater). Daarbij worden niet alleen de knelpunten
maar ook de kansen voor water inzichtelijk gemaakt.
Watertoetsloket
Voor het snel en efficiënt doorlopen van de watertoets hebben de Limburgse waterbeheerders
(Rijkswaterstaat, Waterschapsbedrijf Limburg, provincie en waterschappen) op 30 juni 2004
twee centrale loketten opgericht, het Watertoetsloket Roer en Overmaas en het Watertoetsloket Peel en Maasvallei. Deze loketten zijn uniek in Nederland. Via deze loketten vindt een
centrale aanmelding en behandeling van ruimtelijke plannen plaats en wordt een integraal wateradvies afgegeven (behalve voor aspecten die betrekking hebben op rijkswateren).
De werkzaamheden voor het uitvoeren van de watertoets zijn sinds december 2006 volgens het
NEN-ISO 9001:2000 kwaliteitssysteem gecertificeerd. Dit houdt in dat de gehele watertoetsprocedure binnen het waterschap volgens gestandaardiseerde processen verloopt. Hiervoor zijn een
aantal hulpmiddelen beschikbaar: de WaterAtlas, de brochure Regenwater schoon naar beek en
bodem/voorkeurstabel afkoppelen, de notitie Voorbeeldvoorschriften water in bestemmingsplannen, het Stroomschema toetsingsbereik watertoets en de notitie Ondergrens watertoets).
Begin 2008 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en tijdigheid van
de wateradviezen. De respondenten zijn over het algemeen tevreden over het werken met vaste
contactpersonen, regelmatige overleggen en kwaliteit van de wateradviezen. Inmiddels zijn een
aantal verbeterpunten (kleine administratieve en technische aanpassingen) doorgevoerd.
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Planologisch – juridische procedures
Algemeen doel van het watertoetsproces is een goede afstemming van waterhuishoudkundige
met ruimtelijke belangen en een goed relatiebeheer met collega-overheden. Als echter een
wateradvies niet wordt opgevolgd of een plan een negatief wateradvies over directe waterhuishoudkundige belangen blijft houden, dan zal het waterschap meestal de formele planologisch –
juridische procedure volgen en wordt gebruik gemaakt van bewaar- en beroepsmogelijkheden.
Ontwikkelingen
• Bij structuurplannen is het betrekken van het watertoetsloket niet verplicht, terwijl de
gevolgen voor de waterhuishouding ingrijpend kunnen zijn. Het waterschap wil daarom afspraken maken met de overheden om de watertoets ook toe te passen bij structuurplannen.
• Daar waar significante waterhuishoudkundige belangen aan de orde zijn maar geen
vergunningverlening of eigen werken, wordt onderzocht of de betrokkenheid van de water
beheerders bij de uitvoering van ruimtelijke plannen vergroot dient te worden.
• In wateradviezen wordt voor nieuwe ruimtelijke plannen stringenter vastgehouden aan de
reservering van een oppervlakte van10 tot 15% van het nieuwe verharde oppervlak voor
water. Deze richtlijn, die voortkomt uit praktijkervaring, zou vastgelegd moeten worden in
een provinciale verordening. In gebieden met weinig ruimte wordt ingezet op meervoudig
ruimtegebruik, bijvoorbeeld combinaties van waterberging met groen, wonen of verkeer.
Voor het afkoppelen van bestaande bebouwing zijn maatwerkoplossingen nodig.
• Het structurele ambtelijke watertoetsoverleg tussen gemeenten en waterschap wordt
uitgebreid naar alle watergerelateerde onderwerpen die in de gemeente spelen. Ten minste
één keer in de twee jaar zal een afstemming op bestuurlijk niveau plaatsvinden.
• Om de effectiviteit van de watertoets te verbeteren, dienen de interne werkprocessen
watertoets, vergunningverlening en handhaving inhoudelijk beter op elkaar afgestemd te
worden. Ook in het kader van de aankomende wetswijzigingen op het gebied van water en
ruimtelijke ordening, zoals een water- en omgevingsvergunning, is afstemming noodzakelijk.
• Omdat grensoverschrijdende samenwerking en contacten steeds belangrijker zullen worden,
is ook vanuit de ruimtelijke ordening een betere afstemming van de gezamenlijke
waterbelangen en samenwerking met de Belgische en Duitse collega´s gewenst.
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Programma 2 Watersysteem
A.2 Watersysteem
Het watersysteem omvat het waterkwantiteitsbeheer, het waterkwaliteitsbeheer en de waterbodem. In dit programma worden deze onderdelen uitgewerkt.
Taken en rolverdeling
Water, waterbodem, grondwater en oevers hangen nauw met elkaar samen en vormen samen
het watersysteem. Het watersysteem kan per gebied sterk verschillen en is afhankelijk van aanwezige hoogteverschillen, bodemsoort, het oppervlak verhard oppervlak, enzovoorts. Het waterschap stemt het waterbeheer op de lokale omstandigheden en belangen af. Er vindt hierover
regelmatig overleg plaats met andere overheden en belangenorganisaties.
De provincie is verantwoordelijk voor het regionale water- en het diepere grondwaterbeleid.
In het Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015, dat als aanvulling een onderdeel is van het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2006) wordt aangeven hoe er met het water in de
provincie moet worden omgegaan. De Waterleidingmaatschappij Limburg zorgt voor het drinkwater en Rijkswaterstaat heeft zeggenschap over de rijkswateren: het water van de Maas, de
hiermee in verbinding staande Maasplassen en het Julianakanaal.
Het waterschap is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van het oppervlaktewatersysteem en het ondiepe grondwater. Deze verantwoordelijkheid omvat zowel de kwantiteit als
de kwaliteit (chemie en ecologie) van het water. Het waterschap zorgt voor droge voeten en
voldoende water van een goede kwaliteit in de beken, plassen, vennen en bronnen. Dit geldt
ook voor periodiek watervoerende stelsels, zoals wegwatergangen (grubben), droogdalen en
regenwaterbuffers.
Voor het zogenaamde primaire oppervlaktewatersysteem geldt een directe beheersverantwoordelijkheid (zie kaart 2: Waterhuishoudkundig systeem), voor de overige oppervlaktewateren
is deze indirect. De taken van het waterschap komen in vele werkzaamheden tot uiting; de
inrichting en het onderhoud van beken, de bestrijding van wateroverlast en bodemerosie, het
zuiveren van afvalwater en de bestrijding van muskusratten.

Inspectie vangkooi.
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In het gebied ten noorden van Roermond is Waterschap Peel en Maasvallei verantwoordelijk
voor het waterbeheer. De gezamenlijke Limburgse waterschappen werken in een Limburg brede
uitvoeringsorganisatie, het Waterschapsbedrijf Limburg, samen op het gebied afvalwaterzuivering en de inning van de belastingen.
Waterkwaliteit
De kwaliteit van het oppervlaktewater en ondiepe grondwater wordt bepaald door een combinatie van natuurlijke en menselijke factoren. Het noordelijk deel van het werkgebied bestaat uit
van nature vooral voedselarme zandgronden. De (grond-) waterkwaliteit is hier relatief voedselarm. Alleen de beek- en rivierdalen zijn relatief voedselrijk. In het Zuid-Limburgse Heuvelland
zijn de beken veelal voedsel- en kalkrijk van karakter door de aanwezigheid van voedselrijke
lössgronden en mergel.
De mens heeft door ingrepen in het watersysteem van oudsher grote invloed op de kwaliteit
van het water. Dit betreft zowel verandering in de inrichting van wateren (normaliseren van beken, plaatsing van stuwen), veranderingen in de waterhuishouding (verandering van de aan- en
afvoermogelijkheden van water), lozingen van stoffen en onttrekkingen van water.
De huidige kwaliteit van het oppervlaktewater is per gebied sterk verschillend. Er zijn relatief
onbeïnvloede watersystemen in natuurgebieden, maar ook sterk beïnvloede systemen in landbouw en stedelijke gebieden. Deze invloed doet zich ondermeer gelden in de aanwezigheid
van hoge concentraties nutriënten, bestrijdingsmiddelen, zware metalen en andere stoffen. De
herkomst van deze stoffen is vaak diffuus (landbouw en verkeer) maar ook specifiek zoals effluentlozingen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en rioolwateroverstorten. In verschillende
gebieden treedt verdroging op door de sterke ontwatering, waardoor de aanwezige ecosystemen sterk verarmen.
Waterkwantiteit
In het relatief vlakke, noordelijk deel van het werkgebied is sprake van een duidelijke relatie
tussen grondwaterstanden en grondgebruiksmogelijkheden. In het verleden is de waterhuishouding in dit gebied daarom zodanig ingericht dat het gebied maximaal benut kon worden
voor met name mensgerichte functies als landbouw en bebouwing. Dit heeft echter geleid tot
verdroging van waardevolle natuurgebieden maar ook tot droogteschade in de landbouw en
beperkte mogelijkheden voor de ontwikkeling van levensgemeenschappen in de beken. Inmiddels wordt een aantal jaren aan herstel van een meer natuurlijk watersysteem gewerkt. De
aanpak van verdroging in natuurgebieden, actief peilbeheer en beekherstel zijn dan ook al jaren
belangrijke aandachtspunten van het waterschap in dit gebied.
In het zuidelijke, glooiende deel van het werkgebied is als gevolg van intensieve bebouwing en
het glooiende karakter sprake van een watersysteem dat snel en heftig reageert op neerslag,
waardoor het voorkomen van wateroverlast een belangrijk aandachtspunt is.
A.2.1 Functietoekenning
In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) van 2001 en 2006 wordt onderscheid gemaakt tussen ecologische en mensgerichte functies voor oppervlaktewatersystemen.
Deze functies zijn overgenomen in het Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015. De nadere
uitwerking per oppervlaktewater is in het POL 2001 overgedragen aan de beide Limburgse
waterschappen. In het Waterbeheersplan Roer en Overmaas 2004-2007 is voor alle oppervlaktewateren een gedetailleerde functietoekenning opgenomen. Deze functies zijn richtinggevend
voor de taakuitvoering en inspanningen van de waterbeheerders en de overige bij het waterbeheer betrokken partijen. De toekenning heeft plaatsgevonden op basis van de beleidslijnen die
in de provinciale plannen staan vermeld.
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Binnen de mensgerichte functies zijn de functies industriewater, drinkwater, agrarisch water,
vis- en hengelsportwater, energieopwekking en zwemwater toegekend. Binnen de ecologische
functie wordt onderscheid gemaakt in de specifiek ecologische functie (SEF), waar de nadruk
ligt op hogere natuurwaarden en de algemeen ecologische functie (AEF), waar de nadruk ligt
op het realiseren van een algemene basiskwaliteit. De functie agrarisch water is toegekend aan
wateren die in de huidige situatie gelegen zijn in land- en tuinbouwgebieden die liggen binnen
de POL perspectieven 2, 3, 4 en 5. De functie agrarisch water is alleen van toepassing als er
agrarisch in gebruik zijnde gronden, niet zijnde natuurgerichte landbouw, in de directe nabijheid
van het betreffende oppervlaktewater liggen of dat het peilbeheer rechtstreeks invloed heeft op
de grondwaterstand.
In het Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015 zijn ten opzichte van het POL2001enkele veranderingen in de functietoekenning doorgevoerd. Aan de Caumerbeek in Heerlen is de specifiek
ecologische functie toegekend. Hiertoe kan worden overgegaan omdat binnen afzienbare tijd
de Caumerbeek gescheiden zal worden van het vuilwaterverzamelriool (overkluizing) en dan
een inrichting krijgt die overeenkomt met de specifiek ecologische functie. Tevens opent de SEF
ook meer subsidiemogelijkheden vanuit het provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling. De functie van de droogdalen en grubben in Zuid-Limburg is veranderd van SEF naar
AEF. Deze functiewijzigingen zijn in dit WBP overgenomen. Voor het overige zijn in dit plan de
functies uit het vorige beheersplan grotendeels overgenomen. De functietoekenning is wel
geactualiseerd voor nieuwe primaire wateren. Voor een nadere toelichting en uitwerking per
watersysteem wordt verwezen naar Tabel 1 Wateren met functietoekenning, Bijlage F en kaart 3.
A.2.2 Inrichting van wateren in het landelijk gebied
De inrichting van permanent watervoerende AEF-wateren en (periodiek) droogvallende wateren heeft vooral een mensgerichte functie. Binnen de beschikbare mogelijkheden en op lange
termijn wordt ook voor de AEF wateren gestreefd naar functiecombinaties en synergie, zoals
waterconservering en natuurvriendelijke oevers.
Voor vrijwel alle oppervlaktewater met een specifiek ecologische functie (SEF) wordt een natuurlijke of bijna natuurlijke inrichting en onderhoud nagestreefd. Indien de gewenste inrichting
nog niet aanwezig is, wordt deze door middel van actief beekherstel of spontane natuurlijke
ontwikkeling nagestreefd. Het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas omvat circa
530 km watervoerende beken en bronbeekjes met een specifiek ecologische functie.
De provincie streeft in het provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015 een realisatietermijn na
tot het jaar 2023.
Om de gewenste inrichtingsmaatregelen te kunnen uitvoeren, zijn voor alle beken herinrichtingzones en/of meanderzones aangewezen. Er wordt daarbij in eerdere beheersplannen onderscheid gemaakt drie categorieën: 3 tot 5 meter (gemiddeld 4 m), 5 tot 15 meter (gemiddeld
10 m) en 5 tot 25 meter (gemiddeld 15 m) meter aan weerszijden van de beekoevers. Deze
maatvoering wordt ook in de komende planperiode gehanteerd. De ligging van de betreffende
trajecten is op hoofdlijnen weergegeven in kaart 2
De exacte begrenzing en ligging van de daadwerkelijk benodigde strookbreedte kan pas bij de
daadwerkelijke planvoorbereiding in beeld worden gebracht. Soms zijn bredere stroken nodig
(bijvoorbeeld vanwege capaciteitsvergroting), soms kan volstaan worden met een smallere
strook. In een aantal gevallen kan de loop volledig verlegd worden indien bijvoorbeeld het oorspronkelijke beektraject gebruikt kan worden. Volledige verlegging is ook mogelijk indien een
alternatief traject grotere kansen biedt om de gewenste functies te realiseren. De aanleg van
droge ecologische verbindingszones langs beken wordt niet tot de primaire taak van het waterschap gerekend.
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Beken die aan de criteria van de Europese Kaderrichtlijn Water voldoen (stroomgebied > 10
km²), dienen in 2015 een goede ecologische toestand (c.q. een goed ecologisch potentieel)
bereikt te hebben. Het is onder voorwaarden mogelijk termijnverlenging voor het realisatie van
deze doelstelling aan te vragen. (Zie ook hoofdstuk 5 Hoofdrapport Europese Kaderrichtlijn
Water).
Beekherstel en herstel stilstaand wateren 2010-2027
Beekherstel heeft vrijwel altijd betrekking op permanent watervoerende beken en niet op
langdurig droogvallende afwateringsstelsels, droogdalen en grubben. Bij beekherstel wordt niet
alleen gekeken naar de vorm en de ligging van de beek. Het herstel omvat, waar mogelijk, het
hele watersysteem, inclusief het (grond-) waterpeil, de (grond-) waterstroming, de kwaliteit van
het water en (water-)bodemkwaliteit en mogelijkheden voor vismigratie.
Het waterschap voert al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw beekherstelprojecten uit.
In figuur A.2.2 is het beekherstel weergegeven dat gerealiseerd is in de periode 2000-2009 en
de globale planning voor de volgende drie beheersplannen. In tegenstelling tot de voorgaande
beheersplannen wordt geen onderscheid meer gemaakt in grootschalig en kleinschalig herstel.
Uit de figuur valt af te lezen dat, na een aarzelend begin in de jaren negentig, de ecologische
herinrichting van beken vanaf 2000 redelijk op gang is gekomen.
De maatregelen die in het kader van de Landinrichtingen Centraal Plateau en Mergelland-Oost
in uitvoering zijn, zullen in het begin van de planperiode afgerond worden. Het gaat hierbij
om de ecologisch verbetering van circa 110 km aan beken, bronbeken en bronzones. Hierdoor
wordt een groot deel van de totale herinrichtingsopgave gerealiseerd. De resterende opgave
wordt verdeeld over de komende planperioden. De betreffende beken en beektrajecten zijn
weergegeven in kaart 5. Op deze kaart staan ook de beken die nooit zijn genormaliseerd en
waarvoor dus geen (grote) herinrichtingsmaatregelen nodig zijn. In veel gevallen hoeft alleen
maar invulling te worden gegeven aan het verwerven, ecologisch inrichten en onderhouden van
de meanderstroken.
Beekherstel SEF- beken buiten landinriching CP en MO

Beekherstel Landinr. Centraal Plateau (2009) en Mergelland-Oost (2010-2015)
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Figuur A.2.2. Indicatie van het aantal gerealiseerde kilometer beekherstel SEF- beken in landelijk gebied en de planning
voor de komende perioden
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De volgende punten kunnen een belemmering vormen bij de voortgang van het herstel van
beken: verontreinigde waterbodems en oude stortplaatsen op naast de beek gelegen gronden
(deze kunnen tot vertraging in uitvoering leiden of tot onvoorziene hoge kosten als gevolg van
waterbodemsanering), de bereidheid om gronden voor beekherstel af te staan, nieuwe landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen die tot conflicterende belangen kunnen
leiden, verdrogingsbestrijding en vernatting van gronden ten opzichte van waterafvoer en landbouwkundig gebruik, plaatsing van stuwen ten opzichte van het opheffen van vismigratiebelemmeringen; de aanwezigheid van archeologische en cultuurhistorische waarden ten opzichte
van herstel van oude beeklopen of nieuw te graven beektrajecten; natuurwaarden ten opzichte
van recreatief medegebruik.
Ten aanzien van venherstel en opschoning van oude meanders wordt in samenspraak met de
terreinbeheerders en eigenaren doorgegaan met maatregelen om de gevolgen van verdroging,
eutrofiering of vergaande vervuiling op te heffen. Een deel hiervan is al aangepakt in het kader
van Regiwa- of GeBeVe-projecten of in voorbereiding genomen (Roermeanders).
A.2.3 Vismigratie
Algemeen
In de meeste beken zijn barrières aanwezig voor vissen en andere waterorganismen. Voor zover
dit van belang is voor de natuurlijke levensgemeenschappen worden deze belemmeringen bij
beekherstelprojecten of door middel van aparte maatregelen opgeheven. Daarbij geldt dat niet
alle beken van even groot belang zijn voor kenmerkende beek- of trekvissen. Daarom is een
aantal hoofdbeken en zijbeken aangewezen als leefgebied dat voor vissen duurzaam en permanent vrij passeerbaar moet zijn (zie Tabel 1)
De noodzaak voor goede visoptrekvoorzieningen bij molens wordt groter als deze molens permanent in gebruik zijn voor opwekking van elektriciteit. Voor zover oude watermolens worden
omgebouwd tot elektriciteitscentrales, worden de eventueel nog aanwezige vismigratiebelemmeringen door de stuw- en molenwerken zoveel mogelijk opgeheven via het reguliere programma, wat meestal gekoppeld is aan beekherstelprojecten. Indien er nieuwe watermolens
worden overwogen, dan zal de realisatie altijd gepaard moeten gaan met adequate voorzieningen die de belemmering van vismigratie zo veel mogelijk teniet doen.
Vismigratie 2010-2027
De afgelopen jaren zijn tijdens de beekherstelprojecten veel barrières verwijderd, omleidingen
gemaakt of zijn er vistrappen aangelegd. De grootste ingreep heeft plaats gevonden bij de
ECI-centrale in Roermond. Door de aanleg van een nieuwe vistrap en de verbetering van de
bestaande vistrap in de Hambeek, is het stroomgebied van de Roer en zijbeken weer volledig
toegankelijk geworden voor trekvissen vanuit de Maas en Noordzee. Daarnaast zijn de afgelopen jaren tientallen barrières opgeheven door het aanleggen van vispassages bij watermolens of
het verwijderen van stuwen in het kader van ecologische beekherstelprojecten. In figuur A.2.3
staat een overzicht van de geleverde inspanningen in de periode voor 2000-2009 en de geplande inspanning tot 2027.

Vistrap Rode Beek.
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Op termijn zullen alle nog aanwezige migratiebarrières verwijderd of passeerbaar gemaakt. Vanaf 2010 zijn in totaal nog ruim 120 knelpunten aanwezig. In de planperiode wordt onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden rondom de sifon van de Geleenbeek onder het Julianakanaal-A2
en de verbinding tussen de bovenloop van de Maasnielderbeek met de Maas.
De prioriteit voor het opheffen van knelpunten ligt bij de beken die zijn aangewezen als waterlichaam voor de KRW (zie hoofdstuk 7, bijlage G en kaart 5).

Aantal vismigratieknelpunten
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Figuur A.2.3. Aantal opgeheven vismigratieknelpunten en de planning voor de komende perioden

A.2.4 Voorkomen wateroverlast en aanpak bodemerosie
Normering wateroverlast (WB21)
Bij de dimensionering van het primaire watersysteem geldt het voorkomen van wateroverlast
als vanouds als één van de belangrijkste uitgangspunten. Om de burger duidelijkheid te bieden
over de risico´s op wateroverlast vanuit het regionale watersysteem (de beken en regenwaterbuffers die onder de primaire zorg van het waterschap vallen), zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) en in de actualisatie daarvan in 2008 (NBW-Actueel) afspraken
gemaakt om te komen tot een normering voor wateroverlast. Daarbij is afgesproken dat de
waterschappen een normeringsvoorstel maken en dat de provincie deze normering vaststelt in
de provinciale waterverordening.
Op basis van deze afspraken heeft het waterschap de risico´s op wateroverlast gebiedsdekkend
in beeld gebracht en op basis daarvan een concept-normering met bijbehorend maatregelenpakket opgesteld. Deze conceptnormering is in een gebiedsproces met de streek besproken,
waarna de Provincie Limburg deze heeft opgenomen in de omgevingsverordening die in 2009
door Provinciale Staten is vastgesteld.

A, pagina
14.
De normering is gebaseerd op de landelijkBijlage
afgesproken
referentienormen.
Deze zijn vervolgens
vertaald naar een normering die gerelateerd is aan de provinciale POL-perspectieven:
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POL perspectief:

Te realiseren beschermingsniveau

P1 (EHS)

Geen norm

P2 (Provinciale Ontwikkelingszone Groen)

1:10

P3 (ruimte voor veerkr. watersyst., vooral beekdalen)

1:10

P2 en P3 in combinatie met SEF-beek

Geen norm

P4, P5 (landbouw)

1:25

P6, e.v. (stedelijk gebied)

1:100

In een aantal gevallen is hiervan afgeweken omdat deze normering kosten-batentechnisch niet
haalbaar is of omdat om andere redenen een andere normering gewenst is.
In het Heuvelland wordt bijvoorbeeld voor bebouwd gebied grotendeels een beschermingsniveau voor bebouwing van 1:25 geboden in plaats van 1:100. Dit omdat een hoger beschermingsniveau zou leiden tot zeer hoge, maatschappelijk onwenselijke investeringen. Bovendien
zouden de maatregelen een drastische ingreep in het landschap betekenen omdat nagenoeg
alle regenwaterbuffers sterk vergroot zouden moeten worden.
Omdat nog niet overal aan de normering wordt voldaan, zijn op een aantal locaties maatregelen nodig. In het Heuvelland betreft dit vooral het treffen van bronmaatregelen en het vergroten van regenwaterbuffers om wateroverlast als gevolg van oppervlakkige afstroming te beperken. Verder zijn langs enkele beken lokale maatregelen nodig ter voorkoming van wateroverlast
en dient nog nader onderzoek te worden verricht naar de wateroverlastrisico´s en eventuele
maatregelen langs de Geul en de Geleenbeek.
Op basis van de afspraken uit het NBW en NBW-Actueel dient het watersysteem in 2015 aan
de normering te voldoen en dienen de maatregelen dus ook uiterlijk in 2015 gerealiseerd te zijn.
Dit wordt mogelijk niet volledig gehaald omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor
uitvoering. Naar verwachting is volledige realisatie in 2018 haalbaar.
In bijlage G en op kaart 5 worden de maatregelen nader gespecificeerd. Onder programma 6:
Bestuur, externe communicatie en belastingen zijn de geraamde kosten weergegeven.
Op kaart 6: normering regionale wateroverlast, wordt vlakdekkend aangegeven welk beschermingsniveau tegen regionale wateroverlast door het waterschap wordt geboden. Voor het
grootste deel van het gebied betreft dit de reeds bestaande situatie, daar waar WB21-maatregelen zijn gepland betreft dit de situatie na uitvoering van de maatregelen
Aanpak wateroverlast en bodemerosie in hellend gebied
Inherent aan het reliëfrijke landschap van Zuid-Limburg is dat als het hevig regent het regenwater over het bodemoppervlak gaat afstromen. Daar waar de bodem onvoldoende is beschermd worden door het afstromende water bodemdeeltjes meegevoerd (bodemerosie). Door
de glooiingen in het terrein concentreert het afstromende water zich in stroombanen. Hierdoor
kan op wegen en in laag gelegen delen van de bebouwde omgeving water- en modderoverlast
ontstaan.
Het voorkomen van bodemerosie is enerzijds nodig om de bodemvruchtbaarheid in stand te
houden, voor het waterschap is het anderzijds vooral belangrijk om aanslibbing in regenwaterbuffers en water- en modderoverlast tegen te gaan.
Het verminderen van de hoeveelheid oppervlakkig afstromend water en bodemerosie is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De provincie heeft hierin een coördinerende taak en geeft
hier vanuit het ruimtelijke beleid voor het buitengebied via het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, het gebiedsgericht werken en het provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling invulling aan. De taakuitoefening van het waterschap omvat ondermeer aanleg, beheer en
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onderhoud van regenwaterbuffers, leegloopvoorzieningen, toevoervoorzieningen en lijnvormige
elementen.
De gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor het oplossen van lokale knelpunten.
Deze knelpunten houden vaak verband met plaatselijke wateroverlast en problemen met de
gemeentelijke infrastructuur.
De agrarische sector heeft een grote verantwoordelijkheid bij de aanpak van wateroverlast en
bodemerosie omdat met name op landbouwgronden op hellingen de bron van het probleem
ligt. De landbouw kan de afstromende hoeveelheid water en modder beperken door het nemen
van teelttechnische maatregelen.

Grasbaan.

Betrokken partijen streven bij de aanpak van de wateroverlast en erosie naar een duurzame
aanpak met name gericht op het treffen van bronmaatregelen. Deze zorgen ervoor dat het
regenwater beter wordt vastgehouden op de plaats waar het valt, zodat een groter deel in de
bodem infiltreert en minder oppervlakkige afstroming optreedt.
De meest effectieve bronmaatregel op akkers is niet-kerende grondbewerking met de toepassing van een bodembedekking die in het voorjaar niet wordt ondergewerkt (mulchen).
Met de betrokken partijen is afgesproken dat deze werkwijze vanaf 2013 verplicht wordt, tenzij
alternatieve maatregelen genomen worden die vergelijkbaar effectief zijn. Dit is ook zo opgenomen in de Erosieverordening van het Productschap Akkerbouw. Tot en met 2012 wordt niet-kerende grondbewerking met bodembedekking gestimuleerd door de meerkosten (gemiddeld € 50
per hectare per jaar) te vergoeden (zie programma 5 Instrumenten). Tevens wordt in de periode
2009 - 2011 een Interregproject BodemBreed uitgevoerd met als een van de doelen de verbetering van het werken en de vergroting van het areaal met niet-kerende grondbewerking plus
de verdere verspreiding van de kennis en ervaring van deze goede landbouwpraktijk. Daarnaast
heeft het waterschap twee adviseurs ingehuurd die agrariërs op individuele basis advies geven
over het praktisch inpassen van niet-kerende grondbewerking met mulch in hun bedrijfsvoering.
Daar waar veel akkerland aanwezig is, zijn lijnvormige elementen (groenstroken en graften)
nodig om diffuus oppervlakkig afstromend water af te remmen en/of te geleiden. Als er wordt
geploegd, dan dienen via de Erosieverordening door de agrariër onderaan akkers groenstroken
of groenvlakken te worden aangelegd. Het waterschap legt groenstroken aan of bevordert de
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aanleg en instandhouding van groenstroken als deze een meer dan plaatselijk belang hebben.
Deze groenstroken hebben een meer robuuste vorm en krijgen meestal een dammetje of profiel
om water extra af te remmen of af te leiden. Waar water geconcentreerd afstroomt, wenst het
waterschap grasbanen aan te leggen om geul- en stroombaanerosie in akkers te voorkomen.
De grasbaan functioneert als een veilige toevoervoorziening naar regenwaterbuffers toe. Daar
waar de hoeveelheid afstromend water voldoet aan de normen van het waterschap, zullen deze
grasbanen primaire wateren worden. Anders worden het secundaire wateren. De overige lijnvormige elementen zullen ook in een legger worden opgenomen en er zullen daartoe bestemde
keurbepalingen op van toepassing zijn.
Een andere effectieve brongerichte maatregel is het uitbreiden van het areaal grasland. Vooral
op steile hellingen bovenstrooms van bebouwing en op dalbodems is dit zeer effectief. Als hier
opnieuw behoefte aan is, dan overweegt het waterschap om met financiële ondersteuning van
de Provincie Limburg de regeling Permanent grasland aan voor weilanden en lijnvormige elementen voort te zetten.
Hoewel bovenstaande maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van
overlast kan deze niet volledig voorkomen worden. Daarom heeft het waterschap (voor een
belangrijk deel in landinrichtingsverband) ongeveer 300 regenwaterbuffers aangelegd en worden in de planperiode nog eens ca. 25 regenwaterbuffers aangelegd. Bij hevige neerslag bergen
deze tijdelijk het oppervlakkig afstromende water zodat wateroverlast voorkomen wordt.
Om het risico op geulerosie in stroombanen die het water naar de buffers toe leiden te beperken is op veel plaatsen de aanleg van adequate toevoervoorzieningen, vooral in de vorm van
grasbanen, noodzakelijk.
Met de realisatie van de genoemde maatregelen voldoen de watersystemen in 2018 aan de
normering voor wateroverlast. Doordat bij het toetsen van de dimensionering van de regenwaterbuffers aan de vereiste normering kon worden uitgegaan van een verplichte toepassing
van niet-kerende grondbewerking, werd de grotere hoeveelheid water die in regenwaterbuffers
geborgen zou moeten worden om aan de normering te voldoen sterk verminderd. De uitgaven
voor noodzakelijke investeringen in de vergroting van regenwaterbuffers wordt daardoor verminderd van bijna € 40 miljoen naar circa 15 miljoen.
Bodemerosie heeft ook gevolgen voor de waterkwaliteit en het te halen streefbeeld van het oppervlaktewater omdat het oppervlakkig afstromende water (ook als het via de regenwaterbuffers een beek bereikt) naast slibdeeltjes vaak ook nutriënten en bestrijdingsmiddelen bevat. De
relatie tussen het nemen van maatregelen ter voorkoming van bodemerosie en de opgestelde
streefbeelden voor de oppervlaktewateren dient nog nader te worden onderzocht. Tevens moet
worden bezien of dit kan leiden tot een bijstelling van de te nemen maatregelen en in het bijzonder de prioritering naar gebieden waar ze vanuit dit oogpunt het meest effectief zijn.
Klimaatverandering
Klimaatverandering speelt ook bij de werkzaamheden van het waterschap een belangrijke rol.
Met aan de ene kant meer neerslag in korte tijd en aan de andere kant langere droge perioden
neemt de kans op extreme omstandigheden toe. Het waterschap anticipeert daar uiteraard op.
Zo wordt bij de dimensionering van beken en regenwaterbuffers rekening gehouden met een
toename van de neerslag met 10%, wat is gebaseerd op de verwachte klimaatverandering in
2050.
Naar verwachting zullen in 2012 nieuwe klimaatscenario´s beschikbaar komen. In het NBWActueel is afgesproken dat, indien deze nieuwe klimaatscenario´s daar aanleiding toe geven, het
watersysteem opnieuw getoetst zal worden op wateroverlastrisico´s. Indien nodig zal het beleid
daarop worden aangepast.
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Leemten in kennis
Op het gebied van het voorkomen van wateroverlast en bodemerosie is op een aantal punten
nog behoefte aan verdere kennisontwikkeling:
• Kennis van waterstromen in stedelijk gebied bij extreme gebeurtenissen.
Bij kortstondige zware regenbuien in stedelijk gebied kan op zeker moment het water niet
meer door de riolering verwerkt worden en ontstaan “water op straat-situaties”. In hellend
gebied is dan vaak onduidelijk wat er met dat water gebeurt, waar het naar toe stroomt en
waar het al dan niet in het oppervlaktewatersysteem terechtkomt en of het wateroverlast
veroorzaakt. Door middel van gedetailleerde pilotstudies zal in de planperiode een analyse
worden uitgevoerd om hier meer inzicht in te krijgen. Dit inzicht is met name van belang voor
de dimensionering van regenwaterbuffers die gevoed worden door stedelijk water.
• Verbetering van kennis van maaiveldhoogten in stedelijk gebied.
De betrouwbaarheid van de beschikbare hoogtegegevens in stedelijk gebied is momenteel
beperkt, onderzocht zal worden hoe deze is te verbeteren.
• Monitoren van extreme gebeurtenissen, inundaties vastleggen.
Vooral bij korte, heftige buien is behoefte aan hydrologische informatie. Met name over de
hoeveelheid water die tot afstroming komt is onvoldoende bekend.
• Het in beeld brengen van inundatierisico´s nabij regenwaterbuffers en kleine beken
in het Heuvelland.
Op dit moment is vaak onduidelijk waar wateroverlast ontstaat als regenwaterbuffers of de
kleinere beken overstromen. Om dit in beeld te brengen dient zeer gedetailleerd geïnventariseerd te worden waar problemen ontstaan. In de planperiode zal onderzocht worden of een
dergelijke inventarisatie zinvol en haalbaar is. Indien dit inderdaad het geval is zal deze worden
uitgevoerd.
• Er dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de gevolgen van oppervlakkige
afstroming en de hierin meegevoerde bodemdeeltjes, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van met name akkers voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
A.2.5 GGOR en verdrogingsbestrijding, droogte en peilbeheer
GGOR en verdrogingsbestrijding
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de waterschappen
uiterlijk in 2010 een gebiedsdekkend beeld van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) hebben opgesteld.
Het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime GGOR is een beschrijving van de gewenste
en praktisch haalbare toestand van het watersysteem na afweging van alle bij de waterhuishouding betrokken belangen. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van de grondwaterstanden
en grondwaterkwaliteit in het landelijk gebied. Andere aspecten van het watersysteem (oppervlaktewaterkwaliteit, overstromingsrisico´s, stedelijk waterbeheer, ed) zijn in andere kaders
uitgewerkt (KRW, WB21).
In Limburg is afgesproken dat voor de belangrijkste verdroogde natuurgebieden (TOP-gebieden) reeds in 2008 een GGOR zal zijn opgesteld. Vanwege de interactie tussen de verdroogde
gebieden en de rest van het werkgebied is er voor gekozen om het GGOR in één keer gebiedsdekkend op te stellen.
Het GGOR bestaat uit een vlakdekkende kaart en een bijbehorend maatregelenpakket. De
tijdshorizon voor het daadwerkelijk bereiken van het GGOR is 2015. Dit betekent dat het
GGOR dan bereikt moet zijn en dat de maatregelen dus ook uitgevoerd moeten zijn.
Voor het opstellen van een GGOR dat haalbaar en betaalbaar is en gedragen wordt door de
streek is in een aantal deelgebieden een gebiedsproces doorlopen waarbij alle belanghebbende
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partijen zijn betrokken. Met name in het WCL-gebied, waar het GGOR een bepalende rol speelt
bij de inrichting van het landelijk gebied, heeft de Gebiedscommissie Ons WCL een belangrijke rol gespeeld. Met behulp van het hydrologisch modelinstrumentarium Ibrahym zijn effecten van mogelijke maatregelen doorgerekend en is in werkgroepen de haalbaarheid bepaald.
Maatregelen zijn met name geformuleerd rondom de Natura2000- en TOP-gebieden. Het gaat
dan vooral om het verondiepen, afdammen, stuwen, dempen of verleggen van beken die een
verdrogend effect hebben op de natuurgebieden en het creëren van de mogelijkheden om deze
maatregelen uit te voeren (grondverwerving, uitruil, natschadevergoedingen, etc.).
In het Heuvelland heeft het GGOR-proces zich vooral gefocust op de grondwaterstandsafhankelijke natuurgebieden en met name op realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in de
Natura2000-gebieden. Voor deze gebiedjes zullen de maatregelen vooral bestaan uit lokale
hydrologische ingrepen (o.a. verondiepen bronbeekjes, verwijderen brondrainages) en beheersmaatregelen (verwijderen populieren, maaien/afvoeren etc.). De totale set van maatregelen zal
uiterlijk in 2010 worden vastgesteld. In hoofdstuk 5 van het hoofdrapport wordt nader ingegaan op de maatregelen voor de Natura2000-gebieden omdat deze onderdeel uitmaken van de
KRW.
Voor het Heuvelland wordt geen vlakdekkende GGOR-kaart vastgesteld. Omdat er (buiten de
grondwaterstandsafhankelijke natuurgebieden) nauwelijks een relatie is tussen grondwaterstanden en grondgebruiksmogelijkheden wordt dit niet zinvol geacht.
In het GGOR-proces is geconstateerd dat de waterkwaliteit voor veel natuurgebieden onvoldoende is. Met name de nitraatverrijking in het Heuvelland wordt als problematisch gezien.
Over de bronnen van verontreinigingen, gevolgen en het effect van maatregelen is nog onvoldoende bekend. Bovendien is nitraatverrijking een probleem dat met name vraagt om generieke maatregelen die alleen door het Rijk kunnen worden opgelegd. In het GGOR proces zijn
daarom slechts globale stroombaananalyses uitgevoerd en zijn alleen waar eenduidige relaties
te leggen zijn suggesties voor maatregelen gegeven. Voor het bepalen van concrete en haalbare
oplossingsmaatregelen dient kennisontwikkeling plaats te vinden en dient aanvullend instrumentarium beschikbaar te komen. Daarom wordt samen met andere partijen (WPM, provincie,
Rijk) ingezet op nader onderzoek en het uitwerken van pilots om meer inzicht in het probleem
en om mogelijke maatregelen in beeld te krijgen.
Met het geheel aan GGOR-maatregelen worden de verdrogingsproblemen in de belangrijkste
natuurgebieden hydrologisch grotendeels opgelost. De (grond-) waterkwaliteit zal in veel gebieden tot na de planperiode een probleem blijven.
Op kaart 5 zijn de voorgenomen GGOR-maatregelen aangegeven. Op kaarten 7a en 7b wordt
het GGOR weergegeven. De maatregelen komen ten dele voor rekening van het waterschap.
Het betreft vooral de inrichtingsmaatregelen en eventueel de toepassing van natschadevergoedingen. De overige maatregelen zoals kavelruil, grondaankoop binnen EHS, etc. zullen vooral
gefinancierd worden uit het ILG-budget. Uitvoering van de maatregelen zal voor een groot deel
plaatsvinden onder de paraplu van de Integrale Projecten. Vanwege een mogelijk gebrek aan
financiële middelen in de planperiode wordt een deel van de uit te voeren maatregelen mogelijk
na 2015 gerealiseerd.
Tijdens het GGOR-proces is geconstateerd dat er onvoldoende kennis is van de huidige grondwaterstanden. Daarom zal in samenspraak met de Nederlandse kennisinstituten op dit gebied,
onderzocht worden hoe een beter beeld van de actuele grondwaterstanden kan worden gekregen.
Verder wordt in de planperiode ook voor het Heuvelland een Ibrahym-achtig modelinstrumentarium ontwikkeld om ook voor dit gebied meer inzicht te krijgen in de optredende hydrologische processen.
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Voor een nadere beschrijving van het GGOR-proces en de resultaten wordt verwezen naar de
deelgebiedrapportages.
Droogte en watertekorten
Tijdens perioden van langdurige droogte kunnen de afvoeren van de beken zodanig afnemen
dat dit problemen leidt. Te lage waterstanden en stroomsnelheden in combinatie met hoge
watertemperaturen en droogval van beken kunnen leiden tot vissterfte. Omdat er binnen het
werkgebied nauwelijks mogelijkheden zijn om water van elders aan te voeren zijn er weinig
maatregelen mogelijk om deze problemen te voorkomen. Wel kunnen er beheersmatige maatregelen getroffen worden zoals het instellen van onttrekkingverboden om de problemen niet
erger te laten worden dan ze al zijn. In de Notitie Droogte en watertekort wordt hier verder op
ingegaan.
Peilbeheer
In het gebied ten noorden van Sittard worden beekpeilen deels gereguleerd met behulp van
stuwen om oppervlakte- en grondwaterstanden zo goed mogelijk af te stemmen op de grondgebruiksfuncties. Waar in het verleden vooral zomer- en winterpeilen werden gehanteerd,
wordt thans een grondwatergestuurde aanpak gevolgd waarbij stuwpeilwijzigingen gebaseerd
zijn op de grondwaterstanden in de omgeving van de stuwen. Om in de Pepinusbeek en Putbeek vismigratie mogelijk te houden wordt in deze beken het peil gereguleerd met behulp van
de vegetatieontwikkeling in de beken.

Stuw in Gekkengraaf.

In de planperiode zal voor dit gebied een grondgebruiksmogelijkhedenkaart worden opgesteld.
Op deze kaart wordt op basis van de voorkomende grondwaterstanden aangegeven voor welke
grondgebruiksvormen (grasland, akkerbouw of tuinbouw) de grond geschikt is. Hierop zal dan
ook het peilbeheer worden afgestemd. Hiermee wordt duidelijkheid geboden voor de grondgebruikers over de gebruiksmogelijkheden en de risico´s die zij lopen wanneer voor hydrologisch
kritischere gewassen wordt gekozen. Om deze kaart te maken is gedetailleerde en betrouwbare
informatie over de actuele grondwaterstanden onontbeerlijk (zie hierboven).
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A.2.6 Stedelijk waterbeheer
In de bebouwde omgeving is vaak maar zeer beperkt ruimte overgebleven voor beken. Beken
zijn veelal gekanaliseerd en zelfs regelmatig overkluisd om zo weinig mogelijk ruimte in beslag
te nemen. Ook liggen op sommige trajecten de tuinen en gebouwen tot direct bij de beek.
Plaatselijk is zelfs tot op de kades en zelfs over de beek gebouwd. De inrichting van deze beken
is vaak niet meer conform de functie of de visie van deze tijd. Daarbij wordt de functie van
beken als ecologische verbinding in het stedelijk gebied vaak belemmerd door de aanwezige
infrastructuur. Aanpassingen van de huidige inrichting is niet eenvoudig vanwege het ruimtegebrek, de zware eisen die aan oeverbescherming worden gesteld en de hoge kosten van dergelijke projecten.
Het waterschap heeft in de planperiode de herinrichting van enkele stedelijke trajecten in uitvoering.
• De afronding van werkzaamheden aan de Geul in Valkenburg
• Het ontkluizen van de Strijthagerbeek in Kerkrade.
• Het ontkluizen van de Rode Beek in Schinveld
• De herinrichting van de Keutelbeek in Beek
Enkele grote projecten worden tijdens de planperiode in voorbereiding genomen: de daadwerkelijke uitvoering zal naar verwachting in de volgende planperiode plaatsvinden. Dit geldt met
name voor het uit de overkluizing halen van grote delen van de Caumerbeek en de herinrichting van de Keutelbeek te Sittard. Tevens wordt overwogen om bij Brunssum de mijnsteenberg
af te graven daar waar de Rode beek hier in een overkluizing onderdoor stroomt.
Op het gebied van stedelijk water hebben de afgelopen jaren grote ontwikkelingen plaatsgevonden. Nieuwe wetten en regelgeving vragen om een voortvarender aanpak van urgente
problemen. Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) heeft aan gemeenten en waterbeheerders de opdracht gegeven om de wateroverlastproblematiek in beeld te brengen en aan te
pakken. De Europese Kaderrichtlijn Water heeft de lidstaten een resultaatverplichting opgelegd
ten aanzien van het ecologische herstel van grond- en oppervlaktewater. De nieuwe Wet gemeentelijke watertaken (Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken) definieert een aparte zorgplicht voor afvalwater, grondwater en regenwater.

Herstel kadewerken in Valkenburg.
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Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, is in 2007 de Nota stedelijk waterbeleid vastgesteld door het algemeen bestuur. In deze nota is verwoord hoe het waterschap om zal gaan
met water in het stedelijk gebied. Belangrijke aspecten uit de nota vormen de omgang met
lozingen uit riooloverstorten en de verdergaande samenwerking tussen waterschap en gemeenten in de waterketen en ruimtelijke ordening. De in deze nota genoemde acties en beleidsvoornemens worden onverkort overgenomen in dit beheersplan.
Belangrijke acties uit de nota zijn:
• Het invoeren van een doelmatigheidstoets ten aanzien van afkoppelen
• Het opstellen van beleidsregels ten aanzien van afkoppelen en lozen van regenwater
• Het vergroten van de rol van het Waterschap ten aanzien van de ruimtelijke ordening.
• Gestreefd wordt naar een uitbreiding van het Watertoets instrument.
Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de genoemde nota.
A.2.6.1 Afkoppelen
Gemeenten hebben op basis van het provinciale beleid een verantwoordelijkheid om duurzaam
om te gaan met hemelwater. In het Provinciaal Waterplan Limburg is opgenomen dat maximaal
afgekoppeld wordt, mits doelmatig. Hierbij wordt de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd:
hergebruik, infiltratie in de bodem, afvoer naar oppervlaktewater, afvoer naar de riolering. Bij
afvoer via de riolering wordt de voorkeur gegeven aan een verbeterd gescheiden stelsel. Afkoppelen van verhard oppervlak levert de nodige voordelen op, zoals minder riooloverstortingen,
een betere werking van zuiveringsinstallaties, een natuurlijker afvoerregime van de beken, aanvulling van het grondwater en een vermindering van kosten door schoon hemelwater niet meer
te transporteren en te zuiveren.
Afhankelijk van de lokale mogelijkheden, aard en gebruik van het oppervlak en mogelijke
verontreinigingen, wordt bepaald wat de meest duurzame oplossing is voor de afvoer van het
hemelwater. Zo gelden voor industrieterreinen andere oplossingen dan voor woonwijken. In de
stroomgebiedsvisies zijn op basis van beek- en vochtige-natuurdoelstellingen gebieden aangewezen waar in bestaand stedelijk gebied prioriteit aan het afkoppelen en infiltreren gegeven
dient te worden. Voor het afkoppelen van bestaande bebouwing zijn maatwerkoplossingen
nodig. Ten aanzien van het afkoppelen van regenwater is in 2007 een nieuwe subsidieregeling
van kracht geworden “Stimuleringsregeling afkoppelen van verhard oppervlak 2007-2012” die
gemeenten, bedrijven en particulieren stimuleert om af te koppelen.

Wijk Hoogveld “zaag de regenpijp door!”
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A.2.6.2 Planfiguren
De gemeenten dienen volgens de nieuwe Wet ´Verankering en bekostiging van gemeentelijke
watertaken´ hun rioleringsbeleid vast te leggen in een verbreed gemeentelijk rioleringsplan, het
GRP+. De ´plus´ staat hierbij voor een visie op stedelijk water en concrete afspraken over ambities, maatregelen en de doorwerking van het stedelijk water binnen de inrichting van de openbare ruimte.
Daarnaast wordt het opstellen van waterplannen gestimuleerd om een volledig dekkende
wateropgave binnen de gemeente, planmatig vast te leggen. Voor het in beeld brengen van
bijvoorbeeld de openbare hemelwaterstructuur is het gemeentelijk waterplan het instrument bij
uitstek. Om sneller tot resultaat te komen wordt gewerkt aan een waterplan nieuwe stijl. Hierbij
is het resultaat belangrijker dan het proces. Het uitvoeringsprogramma en deelproducten als
waterkansenkaarten staan centraal. Ook kan de hemelwaterstructuur als onderdeel van een volgend GRP worden meegenomen. Het waterschap geeft echter de voorkeur aan een gemeentelijk waterplan, omdat juist hierin het aspect ruimte voor water een plaats kan krijgen.
Het waterschap zal in de planperiode de gemeente die nog geen waterplan hebben opgesteld
stimuleren een dergelijk waterplan op te stellen, alsmede daar waar een nieuw GRP(+) opgesteld wordt, om dit gezamenlijk op te pakken.
A.2.6.3 Basisinspanning
Ten aanzien van de basisinspanning wordt het huidige beleid onverkort gehandhaafd. Dat betekent dat de gemeenten de basisinspanning conform de gemaakte afspraken moeten realiseren, tenzij in overleg met het waterschap hiervan af wordt geweken indien hier zwaarwegende
argumenten voor zijn (bijvoorbeeld een combinatiemaatregel van realiseren basisinspanning en
extra groene berging).
A.2.6.4 Aanvullende maatregelen
Overstorten zijn de aanhaakpunten van de waterketen op het watersysteem. Overstortgebeurtenissen hebben door de kortdurige piekbelasting een negatief effect op het ontvangend watersysteem doordat organismen en planten wegspoelen c.q. vergiftigd worden door de uitstoot
van verdund afvalwater. Conform de Europese Kaderrichtlijn Water is het streven dat beken en
plassen in 2015 in een goede ecologische toestand (GET/GEP/GCT) zijn. Derhalve is het in een
aantal gevallen noodzakelijk dat aanvullende maatregelen getroffen worden. Dit geldt ook voor
de overige SEF-beken, die niet zijn aangewezen als waterlichaam.
De keuze van de maatregelen zal mede worden afgestemd op de ecologische kwetsbaarheid
van het ontvangende water (kaart 4). Als uitgangspunt worden de volgende eisen gehanteerd.
minder kwetsbare wateren
kwetsbare wateren
zeer kwetsbare wateren

➞ voldoen aan de basisinspanning
➞ maximaal 1 maal per 2 jaar overstorten (T=2)
➞ maximaal 1 maal per 5 jaar overstorten (T=5)

Hierbij moet worden opgemerkt dat in de praktijk situaties voorkomen waarbij in de betreffende
watergang zélf een minder kwetsbare levensgemeenschap aanwezig is, maar in het benedenstrooms gelegen ontvangende water wel een (zeer) kwetsbare gemeenschap aanwezig is. Dit
speelt vaak bij droogvallende systemen, grubben en dergelijke. In dergelijke situaties vormt de
“monding” van het systeem in het kwetsbare water het punt waarvoor aanvullende maatregelen moeten worden bekeken.
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De beschreven indeling is gebaseerd op het inzicht dat levensgemeenschappen in beken minstens zoveel te lijden hebben van de hydraulische belasting (hevige piekafvoer) bij een overstort
als van de vuillast. Uitgangspunt is de hersteltijd van de levensgemeenschap na een overstortgebeurtenis. De maximaal toegestane overstortfrequentie kan gerealiseerd worden door maatregelen in de keten (aanleg randvoorzieningen, saneren overstorten) alsmede het scheiden van
de waterstromen door het afkoppelen van schoon regenwater. Uitgangspunt is dat maximaal
afgekoppeld wordt, mits doelmatig. De verwachting is dat minimaal 1% per jaar afgekoppeld
kan worden.
Indien de toegestane overstortfrequentie met behulp van de bovengenoemde maatregelen niet
gerealiseerd kan worden binnen de KRW-termijn, bestaat de mogelijkheid tot de aanleg van een
tijdelijke groene berging. Om in de eerste planperiode (tot 2015) de belangrijkste overstorten
aan te pakken wordt in deze planperiode een voorstel gedaan voor een subsidieregeling voor
aanleg van dergelijke randvoorzieningen achter overstorten die het meest effect hebben op de
kwetsbare en zeer kwetsbare beken in relatie tot de KRW doelen.
A.2.6.5 Baggeren in stedelijk gebied
Het beheer van de primaire wateren in stedelijk gebied is geregeld in de keur en de onderhoudsplannen van het waterschap. Ten aanzien van de secundaire wateren ligt de verantwoordelijkheid en het beheer bij eigenaren van deze wateren. In stedelijk gebied is dit veelal de
gemeente. De laatste jaren is op landelijk niveau duidelijk geworden dat er verschil in de taakopvatting is tussen de water(kwaliteits)beheerders en beheerders van de openbare ruimte over
het baggeren van stedelijke wateren.
Door gemeenten wordt vaak aangegeven dat zij onvoldoende financiële middelen en kennis
hebben ten aanzien van het beheer van (stilstaande) stedelijke wateren, waaronder vijvers en
andere stadswateren. Tevens wordt baggerwerk beschouwd als een taak van het waterschap.
Het waterschap baseert zich op de keur waarin formeel de verschillende verantwoordelijkheden
vastgelegd zijn.
Hierdoor is de afgelopen jaren is een aanzienlijke stagnatie opgetreden in het baggeren van
secundaire wateren en zijn alleen de grootste knelpunten aangepakt. Verder uitstel van baggerwerk in het stedelijk gebied is ongewenst omdat dit zal leiden tot een bedreiging van functies,
het onbenut laten van kansen en tot nog hogere kosten.
Om duidelijkheid te verschaffen in de taakverdeling en hiermee de baggerproblematiek in bebouwd gebied op te kunnen lossen, zal het waterschap een beleidsnotitie opstellen hoe omgegaan moet worden met het baggeren in stedelijk gebied in secundaire wateren. (Zie ook de
hoofdtekst onder § 3.2 Beleidstabel onder 2.8.)

Baggerwerkzaamheden in de Roer.
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A.2.7 Waterbodembeleid
Tijdens de grootschalige inventarisatie in het kader van het landelijke Tienjarenscenario Waterbodems (TJS) is in het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas een baggerachterstand
in zowel landelijk als stedelijk gebied aangetoond. Het wegwerken van deze baggerachterstand
is noodzakelijk voor het waarborgen van de aan de wateren toegekende algemene of specifieke
gebruiksfuncties. Baggeren kan noodzakelijk zijn om de bevolking te beschermen tegen verontreiniging (volksgezondheid) of tegen wateroverlast (leefbaarheid). Daarnaast kan baggeren
gewenst zijn ter verbetering van de waterkwaliteit en het ecologisch functioneren van wateren.
Voor het wegwerken van de baggerachterstanden in de primaire wateren zijn de waterschappen verantwoordelijk.
Voor het baggeren van de primaire wateren is een baggerbeleidsplan (2006) en baggeruitvoeringsplan (2008) opgesteld. In het baggerbeleidsplan zijn handvatten opgenomen voor de prioritering van de baggerwerkzaamheden die opgenomen worden in het baggeruitvoeringsplan.
Hierbij is onderscheid gemaakt in de baggernoodzaak (o.a. hydrologie, sanering, beekherstel)
en de hoeveelheid te baggeren trajecten per jaar.
Conform het baggeruitvoeringsplan zal gedurende de planperiode meer planmatig gebaggerd
gaan worden. In het baggeruitvoeringsplan is ook ingespeeld op ontwikkelingen op het terrein
van de beleidsvernieuwing voor (water)bodem, zoals het nieuwe saneringsbeleid, KWALIBO en
het Besluit Bodemkwaliteit.
De taken en verantwoordelijkheden voor het wegwerken van de baggerachterstand in het stedelijk gebied zijn beschreven in de paragraaf ´A 2.6.5 Baggeren in stedelijk gebied.´
Ondanks de bepalingen in de Wet bodembescherming (Wbb), het POL en het Waterbeheersplan WRO 2004-2007 zijn er nog veel onduidelijkheden over de verantwoordelijkheid voor
baggerwerk in de secundaire wateren in het stedelijke gebied.
Deze onduidelijkheid en het gebrek aan kennis en middelen heeft er toe geleid dat er in stedelijke gebieden veel (achterstallige) onderhoudsbagger aanwezig is die al dan niet verontreinigd
en/of geëutrofieerd is.
Om deze onduidelijkheid en daarmee ook de baggerachterstand weg te nemen, heeft de Unie
van Waterschappen (UvW) in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) in 2004 de uitgangspuntennotitie `Uitgangspuntennotitie Waterbodems in het bebouwd
gebied´ opgesteld. De notitie geeft aanbevelingen ten aanzien van onderhoud van waterbodems in bebouwd gebied met als doel het op een efficiënte en snelle wijze wegwerken van de
baggerachterstand.
In 2008 is op basis van deze aanbevelingen gestart met de voorbereidingen van een beleidsnota
“Waterbodems in stedelijk gebied”. Deze nota zal in 2008 aan het bestuur van het waterschap
worden voorgelegd. Wanneer de aanbevelingen van Unie/VNG worden gevolgd, zal het waterschap het bodembeheer van stedelijke wateren overnemen nadat het betreffende watersysteem
op orde is gemaakt. Aangezien de baggerfrequentie van dergelijke wateren zeer laag is (tussen
de 5 en 50 jaar), is de verwachting dat de jaarlijkse baggeropgave van het waterschap met minder dan 10% zal toenemen en dat dit meegenomen kan worden in het baggeruitvoeringsplan.
Om de watersystemen snel op orde te brengen zal conform de aanbeveling van de Unie van
Waterschappen en VNG een overgangsregeling worden voorgesteld.
Om het systeem op orde te krijgen (dat wil zeggen de baggerachterstand weg te werken) zal
in het werkgebied van het waterschap naar verwachting ruim 500.000 m3 bagger verwijderd
moet worden uit bebouwd gebied. Afhankelijk van de kwaliteit van de bagger zal dit tussen de
10 en 20 miljoen euro gaan kosten, te betalen door het Rijk, gemeenten/particulieren en waterschap. Momenteel worden de kosten voor het waterschap ingeschat op minimaal de helft hier-
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van, mede omdat als uitvloeisel van nieuwe waterwet in 2009 de rijkssubsidies zullen wijzigen
of vervallen. In de komende jaren zullen de exacte kosten beter in beeld worden gebracht. De
uiteindelijke kosten zullen na overeenstemming met de overige partners opgenomen worden
in het de meerjaren investeringspr ogramma´s. Vooralsnog wordt gerekend met een jaarlijkse
investering in deze baggerwerkzaamheden van € 500.000,--.
A.2.8 Diffuse emissies / bronnen
Het waterschap zet zich samen met provincie, gemeenten, UvW, VNG en IPO actief in om het
Rijk schadelijke middelen en materialen te laten verbieden. De aanpak van de diffuse bronnen is
tot die tijd met name gericht op het creëren van draagvlak en het stimuleren van doelgroepen.
De belangrijkste diffuse bronnen zijn de landbouw (nutriënten, bestrijdingsmiddelen), burgers
(bestrijdingsmiddelen) en uitloging van bouwmaterialen (metalen). In 2006 zijn, mede als gevolg van onderzoeksresultaten uit oppervlaktewater, enkele gangbare producten voor onkruidbestrijding op verhardingen verboden. Voor de verdere toekomst wordt een uitbreiding van dit
verbod niet uitgesloten. Tot die tijd zal getracht worden om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen in overleg met gemeenten, bijvoorbeeld door het verankeren in groenbeleidsplannen, waterplannen of door het sluiten van convenanten. Ook worden kansen benut
om diffuse bronnen terug te dringen door voorbeeldprojecten op te starten c.q. voorlichting te
geven aan burgers en bedrijven.
Uit de stroomgebiedvisies en de analyses gedaan voor de Europese Kaderrichtlijn Water blijkt
dat de waterkwaliteit en de ecologische toestand van de meeste boven- en middenlopen van
beken ‘zeer kwetsbaar’ of ‘kwetsbaar’ zijn voor verontreiniging met eutrofiërende stoffen en
bestrijdingsmiddelen.
Naast de hierboven vermelde invloed vanuit het stedelijk gebied leveren diffuse bronnen in
het landelijk gebied hieraan een bijdrage. Over het algemeen zijn de agrarische gronden in de
betreffende beekdalen in het Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015. aangemerkt als perspectief P2 of P3. Er wordt daarom ingezet om in deze gebieden te komen tot extensivering van
het agrarisch grondgebruik, om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. In
aangrenzende P4 of P5 gebieden vindt veel (intensieve) landbouw plaats, soms op relatief natte
gronden. Via het spoor van Reconstructie, Vitaal Platteland en GGOR wordt ingezet om in deze
gebieden, aanvullend op het generieke mestbeleid te komen tot extensivering van het agrarisch
gebruik om zodoende de belasting met vermestende stoffen en bestrijdingsmiddelen terug te
dringen. Vanwege de grote kwetsbaarheid van de beken, zal de implementatie en handhaving
van de Lozingenbesluit (LOTV) open teelt en veehouderij extra aandacht krijgen.
A.2.9 Zwemwater
Het toekennen van de functie zwemwater en verantwoordelijkheden met betrekking tot zwemwater is door de provincie Limburg gedelegeerd aan de waterschappen.
Binnen het werkgebied van het waterschap hebben twee locaties de functie zwemwater toegewezen gekregen. De functie zwemwater betekent dat in dit water met enige regelmaat door
een ´aanzienlijk aantal mensen in elkaars nabijheid gezwommen wordt´. Concreet betekent dit
dat het waterschap op deze locaties verplicht is te controleren of de kwaliteit van het water
voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de Wet Hygiëne & Veiligheid Badinrichtingen en
Zwemgelegenheden (WHVBZ). Hiertoe wordt voorafgaand en binnen het zwemseizoen (mei –
september) watermonsters genomen en getoetst aan de gestelde zwemwaternormen. Naast de
twee officiële locaties wordt een derde locatie bemonsterd (Rode Beek). Deze locatie heeft niet
de functie zwemwater, maar gedurende de zomermaanden wordt er wel door een aanzienlijk

64

aantal mensen gerecreëerd. De waterbeheerder is in dergelijke gevallen verplicht de zwemwaterkwaliteit te controleren en te rapporteren via de jaarlijkse rapportage. Sinds 2007 wordt de
zwemplas De Zeekoelen bemonsterd conform de voorschriften van zwemwateren met het oog
op een mogelijke toekenning van de functie zwemwater.

Zwemwatercontrole door Paul Steegemans.

Als uitvloeisel van de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn (2006) dienen uiterlijk in 2011 voor
alle zwemwateren zwemwaterprofielen opgesteld te worden. Deze rapportages omvatten een
adequate beschrijving van de zwemplas en directe omgeving, mogelijke bedreigingen die van
invloed kunnen zijn voor de waterkwaliteit en voorziene ontwikkelingen van de plas. Deze
profielen worden gedurende deze planperiode opgesteld.
Het aantal zwemlocaties in het werkgebied zal in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid verder
uitgebreid worden. Deze locaties zullen ook moeten voldoen aan de richtlijnen die opgesteld
zijn voor wateren met de functie zwemwater.
Sinds 2001 wordt in Nederland breed gewerkt met het CIW protocol “ Veilig zwemmen:
Cyanobacterien in zwemwater.” Dit protocol beschrijft hoe omgegaan moet worden met de
aanwezigheid van blauwalgen in zwemwateren. Blauwalgen kunnen drijflagen vormen op het
wateroppervlak waarin eventueel toxinen aanwezig kunnen zijn. Momenteel wordt het protocol
geëvalueerd en geactualiseerd. In het protocol worden de te volgen werkstappen beschreven in
het omgaan met blauwalgen en de verschillende verantwoordelijkheden van betrokkenen.
A.2.10 Onderhoud (oppervlakte)wateren
Het onderhoud van het watersysteem is een van de belangrijkste taken van het waterschap.
De meeste wateren worden door het waterschap zelf onderhouden, waarbij de uitvoering
deels (maaibeheer) wordt uitbesteed. Daartoe worden jaarlijks onderhoudsplannen opgesteld.
Tevens bestaat er de mogelijkheid dat (aanliggende) agrarische bedrijven of terreinbeheerders
het onderhoud uitvoeren en/of dat bepaalde delen van percelen in gebruik worden gegeven.
Voorbeelden zijn regenwaterbuffers, grasbanen en groenstroken, onder andere voor beweiding
of hooilandbeheer. Voor het onderhoud en in gebruikgave worden overeenkomsten met de betreffende ondernemers afgesloten. Beektrajecten waarvan het onderhoud is uitbesteed, worden
regelmatig geïnspecteerd.
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Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd volgens de Gedragscode Flora- en faunawet voor
de waterschappen die door de Unie van Waterschappen is opgesteld. Het beheer kan variëren
van ´niets doen´, via gedifferentieerd maaien en extensief begrazen tot regulier beheer. Bij beekdalontwikkelingsprojecten wordt veelal gebruik gemaakt van extensieve begrazing.
Om te kunnen voldoen aan de hydrologische en ecologische doelen en randvoorwaarden wordt
per beektraject maatwerk geleverd.
Bij veel ecologische beekherstelprojecten worden poelen aangelegd, als voortplantingsgebied
voor amfibieën en leefgebied voor aquatische planten- en diersoorten. Om te snelle verlanding
van dergelijke kwetsbare watersystemen tegen te gaan wordt in het nazorgtraject van deze
projecten aanvullend onderhoud uitgevoerd.
Een apart probleem vormt de aanwezigheid van ongewenste organismen in de aquatische
ecosystemen, zoals Amerikaanse zonnebaarzen of uitheemse (vijver-) planten. Hiervoor zal per
geval naar geschikte oplossingen worden gezocht.
A.2.11 Muskus- en beverratten bestrijding
De bestrijding van muskus- en beverratten is in 1995 door de provincie Limburg gedelegeerd
aan de Limburgse waterschappen voor het hele grondgebied van de provincie, dus inclusief
Maas en Maasplassen. De muskusrattenbestrijding wordt gefinancierd door de provincie, de
bestrijding van beverratten vindt plaats uit een landelijk budget. Voor Limburg zijn hiervoor 11
fte beschikbaar. De toekomstige financiering zal als uitwerking van de nieuwe waterwet naar
alle waarschijnlijkheid anders geregeld gaan worden.
Sinds 2008 hanteren de bestrijders de ´Gedragscode muskus- en beverrattenbestrijding´. Deze
gedragscode geeft richtlijnen voor een zo diervriendelijk mogelijke bestrijding van ratten. Voor
Natura2000 gebieden worden de beheers- en onderhoudsplannen zodanig opgesteld dat rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van doelsoorten om ongewenste bijvangsten te
voorkomen. Dit betekent dat het eventuele vangen en doden van ratten dusdanig uitgevoerd
wordt dat dit geen nadelige gevolgen optreden voor de aanwezige natuurwaarden. In gebieden
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waar bevers voorkomen worden conform het Bever protocol extra maatregelen genomen (het
gebruik van levendvangkooien) om te voorkomen dat deze (beschermde) dieren onbedoeld
gevangen en of gedood worden.
De bestrijding van muskusratten wordt sinds 2002 structureel aangepakt. De vangsten in Limburg zijn sindsdien gehalveerd van ruim 5500 tot minder dan 2000 per jaar. Het aantal gevangen beverratten is afgenomen van ruim 3000 tot 647 in 2006. Vooral in wateren en beken in de
Duitse grensstreek worden de hoogste aantallen dieren gevangen.
De bestrijding van muskus- en beverratten is momenteel onderwerp van een maatschappelijke
discussie. De uitkomst van deze discussie zal in de planperiode zijn beslag krijgen. Of en hoeverre dit gevolgen zal hebben voor de huidige wijze van rattenbestrijding is momenteel nog niet
te voorspellen.
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Programma 3 Veiligheid
A.3 Watersysteem: veiligheid / waterkeringszorg
De taakinvulling van het waterschap binnen het programma Veiligheid heeft vooral betrekking
op de zorg voor de waterkeringen. De zorg voor het in stand houden en doen functioneren van
de waterkeringen is een onderdeel van de zorg voor het watersysteem.
De taak waterkeringszorg is omschreven in het Reglement voor het Waterschap Roer en Overmaas. Voor de uitvoering van de waterkeringszorg is een Beheersplan Waterkeringen opgesteld,
dat op 24 november 2008 door het algemeen bestuur is vastgesteld.
De opdracht voor het hebben van een Beheersplan Waterkeringen komt voort uit de Verordening waterkering Limburg. Het beheersplan geeft een overzicht van het door het waterschap
te voeren strategische beleid ten aanzien van de primaire en regionale waterkeringen. Tevens is
een overzicht opgenomen van de wet- en regelgeving die als randvoorwaarden voor dit beleid
fungeren. Per 22 december 2009 worden de Wet op de waterkering en de Verordening waterkering Limburg vervangen door de Waterwet en de Verordening water Limburg.
Het Beheersplan Waterkeringen is in feite een beleidsplan en daarmee een uitwerking van dit
waterbeheersplan. De planperiode van het Beheersplan Waterkeringen is 2009-2012. Het zal
daarna waarschijnlijk worden verlengd en geactualiseerd. Ingrijpende wijzigingen van het Beheersplan Waterkeringen kunnen derhalve ook van invloed zijn op de algemene taakuitvoering
en in het bijzonder de andere programma´s en het financiële meerjarenperspectief.
Het waterschap beheert in totaal circa 78 km aan waterkeringen, waarbij onderscheid wordt
gemaakt in primaire, regionale en overige keringen. Afhankelijk van het belang en functie van
de waterkering is het grootste deel van de keringen primair en ligt voornamelijk aan de Maas.
Naar het type waterkering wordt onderscheid gemaakt in groene en grijze keringen. Groene
keringen zijn grondlichamen met gras bekleed, grijze keringen bestaan geheel of gedeeltelijk uit
harde constructies zoals kademuren. Zowel bij de groene als de grijze keringen komen (waterkerende) kunstwerken voor, bestaande uit duikers met afsluitkleppen, coupures, stuwen, pompen en demontabele keringen.

Aanbrengen van demontabele schotten in de Roer.
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Van oudsher zijn waterkeringen in het Maasdal aanwezig. In de periode tussen 1995 en 1997
zijn de bestaande waterkeringen verbeterd en zijn nieuwe waterkeringen aangelegd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren. Hierbij zijn de uitgangspunten van de commissie Boertien
2B gevolgd. De keringen zijn gedimensioneerd op een herhalingstijd van piekafvoeren van 1
maal per 50 jaar of 1 maal per 250 jaar.
De gebieden die momenteel beschermd worden tegen piekafvoeren met een herhalingstijd van
1 maal per 50 jaar zullen een hoger beschermingsniveau krijgen. Door het nemen van rivierkundige maatregelen (beddingverbreding, weerdverlaging, nevengeulen) in het kader van de
projecten Grensmaas en Zandmaas wordt een verlaging van de waterstand in de Maas bereikt.
Waar geen rivierkundige maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld in de omgeving van
Roermond, zijn eertijds met 1/50 aangelegde kaden verhoogd tot het niveau dat nodig is om
een bescherming te bieden tegen een hoog water met een kans van eens in de 250 jaar.
Voor de zomerdijken langs de Roer en de kaden langs Geleenbeek, Rode Beek en Vloedgraaf
is geen specifiek beleid geformuleerd. Deze worden vooralsnog gezamenlijk met de inrichting
van het oppervlaktewater en het algemene waterkwantiteitsbeleid beheerd. De kaden langs
de Geleenbeek dienen voor het keren van het water als het peil is opgestuwd vanwege hoge
waterstanden in de Maas en bij hoge afvoeren door de sifon onder het Julianakanaal. Vanwege
opstuwing bij hoge Maaspeilen in de Roer zijn voor enkele woongebieden in Roermond ook
beschermingsmaatregelen voorzien.
A.3.1 Veiligheid op korte termijn: maatregelen uit het Beheersplan Waterkeringen
De komende jaren worden werkzaamheden aan de rivier de Maas en de Maaskades
uitgevoerd via de projecten Grensmaas en Zandmaas. Verbetering / verhoging van de waterkeringen gebeurt alleen op plaatsen waar de huidige afmetingen van de waterkeringen niet
voldoen aan de veiligheidsnorm na uitvoering van de (rivierkundige) werkzaamheden buitendijks. Binnen het project Zandmaas is vooralsnog alleen de verhoging/het sluitend maken van
de keringen bij de Alexanderhaven in Roermond voorzien.
Het doel is dat alle Maaskades uiterlijk in 2017 aan de veiligheidsnorm van 1/250 uit de Wet
op de waterkering voldoen. Dit in combinatie met de rivierkundige maatregelen. Nadat de
rivierkundige maatregelen zijn voltooid, zullen waterkeringen die een hogere kruin hebben dan
volgens de norm noodzakelijk is (overgedimensioneerde waterkeringen) gehandhaafd blijven.
In het Beheersplan Waterkeringen is een overzicht opgenomen van de overige uit te voeren
maatregelen in het kader van het waterkeringenbeheer. Deze maatregelen zijn aangevuld met
een globale raming van de benodigde financiële middelen. De grootste investering is de uit
te voeren vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de keringen conform het Voorschrift toetsen op
veiligheid primaire waterkeringen (VTV, 2006). Daarnaast vindt een relatief groot aantal inventarisaties plaats ter voorbereiding op het uitvoeren van de beleidsmaatregelen en worden de
beheerproducten (keur, legger en beheerregister) geactualiseerd.
A.3.2 Veiligheid op lange termijn: beleidsontwikkeling en uitwerking
Het Rijk is primair verantwoordelijk voor de beschermingsnormen, de bijbehorende maatgevende waterstanden en de hydraulische randvoorwaarden voor de Maas die moeten worden
gehanteerd op de lange termijn. Deze worden iedere vijf jaar opnieuw vastgesteld. De belangrijkste factoren die invloed hebben op verandering van de piekafvoeren van de Maas, zijn
ontwikkelingen stroomopwaarts in het stroomgebied (meer of minder infiltratie van regenwater
en berging) en de klimaatsverandering.
Het waterschap hanteert bij nieuwe werken aan de keringen het beginsel ‘robuust ontwerpen’
zoals beschreven in de Leidraad Rivieren. Robuust ontwerpen houdt in dat bij het ontwerpen
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van een nieuwe kering zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met voorzienbare toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden. Dit leidt er toe dat de te realiseren of te reconstrueren
waterkering zolang mogelijk blijft voldoen zonder dat ingrijpende en kostbare aanpassingen
noodzakelijk zijn en dat de kering in de toekomst nog uit te breiden is.
A.3.3 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding
Calamiteitenplan
Tijdens hoogwater van de Maas is de zorg voor de veiligheid technisch, organisatorisch en
bestuurlijk complex. Om onder die omstandigheden de juiste en afgestemde beslissingen te
nemen en beheertaken goed te kunnen uitvoeren, is een calamiteitenplan nodig, met als onderdeel daarvan een Bestrijdingsplan Hoogwater Maas. Het waterschap is vanuit de Verordening
waterkering Limburg verplicht een bestrijdingsplan op te stellen en dit te oefenen.

Calamiteitenoefening.

Op basis van het Beleidsplan opleiden en oefenen calamiteitenbestrijding worden calamiteitenoefeningen gehouden. Dit plan wordt uitgewerkt in een oefenjaarplan, waarin concreet wordt
ingegaan op de trainingen en oefeningen die in het betreffende jaar georganiseerd worden voor
de verschillende doelgroepen. In het vigerende plan is de ambitie opgenomen om in 2010 aan
te sluiten bij regionale multidisciplinaire oefeningen.
In het calamiteitenplan worden risico’s beschreven en wordt tevens aangegeven op welke
(organisatorische) wijze deze risico’s worden beheerst. Het plan is een zogenaamd parapluplan.
Het calamiteitenplan wordt in 2010 geactualiseerd waarbij dit wordt uitgewerkt als ‘calamiteitenzorgsysteem’. Voor specifieke risico´s worden bestrijdingsplannen opgesteld.
Bestrijdingsplan Hoogwater Maas
Als de afvoer van de Maas 1.500 m3/s bereikt en toeneemt, is sprake van een hoogwatersituatie. In het Bestrijdingsplan Hoogwater Maas (BHM) is uitgewerkt welke maatregelen en acties
zowel organisatorisch als ook inhoudelijk worden genomen om de veiligheid van de bewoners
en bezoekers in de gebieden achter de waterkeringen te waarborgen. Het BHM bevat de inhoudelijke maatregelen om de waterkeringen en kwelvoorzieningen in stand te houden.
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Afhankelijk van de hoogwatervoorspellingen worden coupures gesloten, demontabele keringen
aangebracht en de kwelwatervoorzieningen geactiveerd. Met het aanbrengen van demontabele
keringen en sluiting van coupures worden de waterkeringen op de waterkerende hoogte gebracht. De kwelwatervoorzieningen zijn bedoeld voor het afpompen van kwelwater bij hoogwater en het verpompen van de afvoer van zijbeekjes die afgesloten worden. Omdat de bodem
veel grind bevat en er een grondwaterstroom is vanaf de hoge gronden naar de dijkringen langs
de Maas, zijn er bij hoogwater grote (grondwater- / kwel-) stromen. Het beleid van het waterschap is erop gericht om bij hoogwater schade aan bebouwing als gevolg van kwelwater zoveel
mogelijk te voorkomen.
Tevens geeft het BHM de regionale context weer waarin het waterschap functioneert in hoogwatersituaties. Mede voor de gemeenten worden overstromingskaarten gemaakt van gebieden
waar een samenloop van een hoogwater van de Maas met een hoogwater van één van de
zijbeken tot overstromingen kan leiden. Hiervoor is in 2008 een eerste aanzet gemaakt in het
kader van Taskforce Management Overstromingen (TMO). Deze kaarten worden samen met de
betreffende gemeenten verder uitgewerkt tot hoogwaterrisicokaarten.
In het BHM is voorzien in de beschikbaarheid van voldoende materialen, materieel en menskracht, deels via voorraad en deels via zogenaamde waakvlamovereenkomsten met bedrijven.
Het Bestrijdingsplan Hoogwater Maas wordt jaarlijks gecontroleerd op de actualiteit van gegevens.
Dijkdoorbraak en overstromingen
Als een situatie optreedt met een waterstand die stijgt tot boven de maatgevende waterstand,
dan is sprake van een hoogwatersituatie waarin de waterkerende functie van de waterkeringen
niet meer afdoende is. Daarbij wordt ook het risico groter van dijkdoorbraak en overstroming.
Het waterschap beoordeelt tijdens een bedreigende situatie voortdurend of de standzekerheid
van de waterkering nog gegarandeerd kan worden. Eventueel worden aanvullende maatregelen genomen om de stabiliteit van de keringen zo groot mogelijk te houden. Als doorbraak of
overstroming dreigt wordt dit gemeld aan de autoriteiten die met de openbare veiligheid belast
zijn (gemeente, regionale operationele diensten).
Bij opschaling van een dreigende calamiteit gaat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid
over naar het Regionaal Veiligheidsbestuur. Dit is geregeld in de Wet Veiligheidsregio’s.
De veiligheidsregio is het gebied (gelijk aan de politieregio’s) waarin het Regionaal Veiligheidsbestuur verantwoordelijk is voor het beleid en beheer van de regionale brandweer, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer.
Het Regionaal Veiligheidsbestuur bestaat uit alle burgemeesters van een regio onder voorzitterschap van de burgemeester die tevens korpsbeheerder is van de politieregio. Het Openbaar
Ministerie en het waterschap zitten als adviseur in het Regionaal Veiligheidsbestuur. Bij een
regionale (gemeenteoverschrijdende) crisis of ramp krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de bevoegdheden in het kader van de handhaving van de openbare orde en dus ook voor
eventuele evacuaties. Echter ook in crisissituaties blijft het waterschap verantwoordelijk voor de
waterkeringen en waterstaatkundige verzorging van het gebied.
Voor de nazorg bij een eventuele doorbraak of overstroming zal het waterschap nog aanvullend
beleid ontwikkelen.
A.3.4 Onderhoud waterkeringen
Naast het nemen van incidentele maatregelen is het reguliere onderhoud van de waterkeringen
van groot belang. Voor het overgrote deel van de waterkeringen is het waterschap onderhoudsplichtige. Het onderhoud is primair gericht op de instandhouding van de keringen. Daarnaast
wordt bij groene keringen ook ingezet op het bereiken van een ecologisch streefbeeld.
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Het reguliere onderhoud richt zich onder ander op:
het in stand houden van aanwezige begroeiingen en oeverbegroeiingen;
de bestrijding van wild, anders dan muskusratten, dat het waterkerend vermogen van de waterkering schaadt;
het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen;
het herstellen van kleine beschadigingen;
het onderhouden van afrasteringen ed.
Voor alle primaire en regionale waterkeringen plus kunstwerken zijn onderhoudsplannen opgesteld. Veelal wordt onderhoud uitgevoerd door inschakeling van derden.
Het onderhoud van groene keringen is gericht op het behoud van de erosiebestendigheid van
de bekleding (grasmat) en daar waar mogelijk het ontwikkelen van natuurwaarden. Erosiebestendigheid van de dijkbekleding is een voorwaarde voor de vereiste stabiliteit van de waterkeringen en de weerstand tegen erosie en afkalving door golven en stroming van water langs de
keringen. Een erosiebestendige bekleding bestaat uit een diep en breed wortelende vegetatie,
met een goed doorwortelde zode, opgebouwd uit gras en kruiden. De plantengemeenschappen
van droog stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en kamgrasweide hebben een goede erosiebestendigheid. De mate waarin vegetatie bijdraagt aan erosiebestendigheid wordt voor een
groot deel bepaald door het beheer en onderhoud van de vegetatie.
Momenteel wordt een groot deel van de groene keringen onderhouden door beweiding met
schapen, runderen en paarden (meestal vee van eigenaren van aanliggende percelen). Verder
vindt lokaal beweiding door schaapskudden plaats. In het plan Grensmaas worden bepaalde
kadetrajecten opgenomen in grotere begrazingseenheden. De overige groene keringen worden
gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Op de groene keringen vindt geen bemesting en
chemische onkruidbestrijding plaats. Bij overlast van ruigtekruiden (zoals akkerdistel, ridderzuring en grote brandnetel) worden deze gemaaid en afgevoerd.
Er vindt nog nader onderzoek plaats naar de bevordering van de erosiebestendigheid van de
grasmat op de waterkeringen in relatie tot de huidige onderhoudswijze.

Grazende schapen op kade te Roermond
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Waterkeringen bestaande uit harde constructies, zoals kademuren, hebben minder intensief
onderhoud nodig dan groene keringen. Locaties voor kwelpompen worden meegenomen in het
onderhoud van aanliggende keringen en onkruidvrij gehouden.
De bestrijding van wild
Op en rond de kades vindt muskusratten- en mollenbestrijding plaats. Wanneer op de waterkering (sporen van) muskusratten of meer dan 10 molshopen per 25 m2 worden aangetroffen,
vindt bestrijding van muskusratten en mollen plaats.
Voor de overige soorten is het beleid van jachtrecht en beheer en schadebestrijding voor de
kadastrale eigendommen van het waterschap opgenomen in de notitie Verhuur jachtrechten,
beheer en schadebestrijding. Vooralsnog zijn jachtrecht, wildbeheer en schadebestrijding nagenoeg volledig uitgegeven aan Wildbeheereenheden. Voor de waterkeringen die grenzen aan of
liggen in het terrein van natuurbeherende instanties (o.a. het nog te realiseren Grensmaaspark)
wordt dit beleid afgestemd met de natuurbeherende instanties.
Inspectie
Om de waterkeringen en de daarin voorkomende kunstwerken op orde te houden, inspecteert
en controleert het waterschap deze regelmatig en neemt zonodig maatregelen bij lokale beschadigingen. Kunstwerken worden jaarlijks in september of oktober gecontroleerd en waar nodig
worden de afsluiters en terugslagkleppen gesmeerd en duikers doorgespoten.
De demontabele keringen zijn opgeslagen op twee locaties. Deze keringen worden tussen
hoogwaterperiodes niet gecontroleerd. Pompen worden jaarlijks gekeurd en getest. Er wordt
een visie op risicobeheersing met onderhoud ontwikkeld, wat resulteert in een inspectieproces.

Inspectie en testen pompen.
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Programma 4 Zuiveren
A.4 Waterketen: zuiveringsbeheer
De waterketen omvat het gebruik van water vanaf de onttrekking van het water aan het systeem (drinkwaterwinning) via het gebruik in huishoudens en bedrijven en de inzameling door
gemeenten tot de uiteindelijke lozing op het watersysteem via de rioolwaterzuiveringsinstallatie
of de gemeentelijke riooloverstorten.
Het verzamelen en transporten van afvalwater via de riolering is een taak van de gemeenten.
Het transporteren van het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en uiteindelijke lozing op het oppervlaktewater valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap.
Het transporteren en zuiveren van het afvalwater wordt in opdracht van de Limburgse waterschappen uitgevoerd door het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Via pompgemalen en
persleidingen wordt het afvalwater verpompt naar de 12 rioolwaterzuiveringsinstallaties in het
werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas. In het totaal wordt jaarlijks zo’n 106 miljoen
m3 water getransporteerd en gezuiverd. De samenwerking in de waterketen is de afgelopen
jaren sterk verbeterd om zo goedkoop mogelijk te kunnen voldoen aan (toekomstige) wet- en
regelgeving.
De belangrijkste zuiveringstechnische werken (de RWZI´s) zijn weergegeven op de kaart 2 Waterhuishoudkundig systeem.
A.4.1 Doelstellingen waterketen
Doelstelling in de waterketen is het op correcte wijze afvoeren en zuiveren van afvalwater. Die
taak dient op een (kosten-) efficiënte, transparante en kwalitatief goede manier te gebeuren.
Bij deze waterketen zijn diverse partijen betrokken, zoals de Waterleidingmaatschappij Limburg,
de Limburgse gemeenten en de Limburgse waterschappen met als uitvoerende organisatie het
Waterschapsbedrijf Limburg, unit Zuiveringsbedrijf. Deze partijen zien grote wateropgaven op
zich afkomen. Zo zullen de lozingen vanuit de afvalwaterketen in de toekomst verder moeten
worden teruggebracht. Bepalend hiervoor zijn de eisen vanuit het watersysteem, die voor een
belangrijk gedeelte worden ingegeven door de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook de klimaatsverandering en rioolvervangingen vragen om grote investeringen. Om efficiënter en doelmatiger deze taken op te pakken, wordt zowel landelijk als op provinciaal niveau sterk aangestuurd
op samenwerking in de waterketen.

RWZI Hoensbroek.
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A.4.2 Samenwerking in de waterketen
In 2003 heeft de samenwerking in de afvalwaterketen een sterke impuls gekregen door te
starten met studies naar optimalisatie in de afvalwaterketen, de zgn. OAS-studies. In deze
studies vindt afstemming plaats tussen het gemeentelijk rioleringsstelsel, het transportstelsel en
de rioolwaterzuiveringinstallatie. De studies hebben tot doel om gezamenlijk met de partners in
de afvalwaterketen (waterschap, waterschapsbedrijf en gemeenten) tegen de laagst mogelijke
maatschappelijke kosten te voldoen aan (toekomstige) wet- en regelgeving. Neveneffect is dat
OAS studies inzicht geven in de kwaliteit van de gegevens van het rioleringsstelsel en veelal leiden tot kwaliteitsverbetering. Tevens blijkt een OAS een goede impuls te geven voor structurele
samenwerking in de afvalwaterketen.
Samenwerken in de waterketen is geen doel op zich. Toch zien gemeenten en waterschappen
dat zij gezamenlijk de afvalwatertaak moeten oppakken om de doelstelling zoals geformuleerd in paragraaf A.4.1 te bereiken. Bij een landelijke inventarisatie in 2006 bleek dat Limburg
voorop loopt in de samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en het Waterschapsbedrijf.
Onderstaande tabel geeft aan hoeveel samenwerkingverbanden er eind 2007 in het werkgebied
van Roer en Overmaas waren opgestart. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren
sterk zal toenemen.
Samenwerkingsproject

Aantal gemeenten 22 : %

OAS Optimalisatiestudie

23 : 100%

IBA’s Beheer en onderhoud IBA’s

15 : 65%

Samenwerking in uitvoering o.a. beheer
en onderhoud gemalen

8 : 35%

Samenwerking in voorbereiding
Scan van mogelijkheden en wensen

6 : 26%

Samenwerking in de waterketen tussen gemeenten en het Waterschapsbedrijf heeft aantoonbaar voordelen op het gebied van kwaliteit (milieu, arbo, gegevens e.d.), kosten (laagst maatschappelijke kosten) en continuïteit (inzet van kennis, wachtdienst e.d.).
Overigens is samenwerking in de waterketen geen vrijblijvendheid. In juli 2007 is het Bestuursakkoord Waterketen 2007 ondertekend door ministerie van VROM en diverse koepelorganisaties waaronder de Unie van Waterschappen. In de komende jaren zal het Rijk monitoren
in hoeverre partijen in de waterketen zich inzetten om doelmatigheid en transparantie in de
waterketen te verbeteren.
A.4.3. Rioleringsbeleid / rioolwatertransportsysteem (transport afvalwater)
Het rioleringsbeleid van het waterschap is er op gericht om tegen zo laag mogelijke kosten
te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen ten aanzien van afvalwaterzuivering. Het Waterschapsbedrijf Limburg is de uitvoeringsorganisatie van de twee Limburgse waterschappen op
rioleringsgebied.
Op basis van de Wet milieubeheer hebben de gemeenten de zorgplicht voor de inzameling en
het transport van afvalwater. De gemeente voert het afvalwater af naar de vastgestelde overnamepunten, waarna het Waterschapsbedrijf Limburg het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties transporteert en zuivert conform het rioleringsbeleid.
Belangrijke rioleringstaken zijn het voldoen aan het Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater en
aan de afnameverplichting. Dit betekent ondermeer dat de emissies uit de gemeentelijke overstorten tenminste verminderd moeten worden tot de “basisinspanning” en daar waar sprake
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is van kwetsbaar of zeer kwetsbaar oppervlaktewater, tot de hierbij behorende aanvullende
frequentiereductie (zie kaart 4 en H. A.2.6.4.).
Momenteel is de Bijdrageregeling Sanering riooloverstorten T=2, T=5 in voorbereiding die
gemeenten moet stimuleren om bij kwetsbare wateren aanvullend aan de basisinspanning de
frequentie van riooloverstorten terugbrengen. Zie hiervoor de paragraaf A.5.7 Financiële regelingen en subsidieverordening van het hoofdstuk 5 Instrumenten.

Riooloverstort.

A.4.4 Zuiveringstechnische werken (zuiveren afvalwater)
Met zuiveringstechnische werken worden alle door het Waterschapsbedrijf Limburg beheerde
werken voor het transporteren en zuiveren van afvalwater bedoeld, zoals gemalen, transportleidingen en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s).
Voor de hydraulische capaciteit van de zuiveringstechnische werken worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. Onder droogweer omstandigheden geldt een afname van maximaal
15 liter per uur per inwonerequivalent voor het huishoudelijk afvalwater. Voor het bepalen van
de hoeveelheid af te nemen bedrijfsafvalwater worden de hoeveelheden uit de rioleringsplannen, Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)- of Wet milieubeheer (Wm)-vergunningen
gehanteerd. Voor het regenwater (rwa) van gemengde stelsels wordt 0,7 mm neerslag per uur,
gerelateerd aan het aangesloten verhard oppervlak, afgenomen. Voor verbeterd gescheiden
stelsels is deze hoeveelheid 0,3 mm per uur.
Afname verplichting
Momenteel voldoet het waterschapsbedrijf voor ruim 95 % aan deze afnameverplichting. Naar
verwachting wordt in 2014 volledig voldaan aan de afnameverplichting.
Effluenteisen
Voor de effluentkwaliteit van de RWZI’s is het Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater bindend. Sinds 1995 wordt voldaan aan het wettelijk vereiste gebiedsgerichte verwijderingsrendement van 75% voor fosfor en sinds 2002 aan de 75%-norm voor stikstof voor heel Limburg.
Daarnaast gelden eisen ten aanzien van het biochemisch zuurstofgebruik (BZV), chemisch zuurstofgebruik (CZV) en onopgeloste bestanddelen. Het komt slechts in zeer beperkte mate voor
dat niet wordt voldaan aan de lozingseisen voor onopgeloste bestanddelen.
Voor de lange(re) termijn dient de effluentkwaliteit op de draagkracht van het ontvangende
oppervlaktewater te worden afgestemd (conform de Kaderrichtlijn Water). Door het Water-
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schapsbedrijf is de rapportage “Verbeteren effluentkwaliteit WBL-zuiveringen” opgesteld
waarin prognoses zijn beschreven van de benodigde maatregelen in relatie tot de Kaderrichtlijn
Water. Op basis hiervan zijn door het Waterschap keuzes gemaakt ten aanzien van de gewenste
toekomstige effluentkwaliteit.
Dat betekent dat in deze planperiode extra inspanningen zullen worden gedaan op het verbeteren van de werking van de RWZI´s Rimburg en Kerkrade – Kaffeberg..

Effluent nabij zuivering Hoensbroek.

Momenteel gelden de gebiedsgerichte normen voor de verwijdering van fosfor en stikstof door
RWZI´s. In de nabije toekomst zullen individuele eisen per RWZI geformuleerd dienen te
worden. Om kapitaalvernietiging te voorkomen, dient bij de geplande optimalisatie van de
werking van de RWZI´s alvast geïnvesteerd te worden in deze nieuwe eisen met gebruikmaking
van de best beschikbare technieken.
Mede als gevolg van de Kaderrichtlijn is verdergaande reductie van stikstof- en fosforbelasting
van oppervlaktewateren / waterlichamen noodzakelijk. De bijdrage van het effluent van de
RWZI´s aan de totale belasting vraagt hierbij de komende jaren meer aandacht en inspanning.
Het waterschap kan hier aan bijdragen door verdergaande reductie van de emissies van stikstof
en fosfor, maar ook van hormonen, hormoonverstorende stoffen, medicijnresten en prioritaire
stoffen. In de komende planperiode wordt hiervoor een strategie ontwikkeld. Waar mogelijk
wordt aangesloten bij pilot-projecten die landelijk worden opgestart.
Mogelijk worden hiervoor extra zuiveringsstappen op de RWZI´s ingezet. Binnen de planperi
ode zal ten behoeve van de KRW de fosfaat en nitraat verwijdering in de RWZI’s van Rimburg
en Kerkrade – Kaffeberg plaatsvinden. Bij het aansluiten van de RWZI Simpelveld op de RWZI
Wijlre (zie § Amoveren en renoveren) wordt deze laatste direct geschikt wordt gemaakt voor
verdergaande stikstofverwijdering (fosfor verwijdering vindt reeds plaats sinds medio 1990).
Deze verdergaande zuivering is mede het gevolg van de Natura 2000 status van de Geul,
waarvoor de voedselrijkdom van het water verminderd dient te worden.
Slibstrategie
Rioolslib is een restproduct bij het zuiveringsproces. Dit slib wordt ontwaterd en vervolgens
gedroogd in een drietal grote slibdrooginstallaties. Het gedroogde slib wordt als brandstof
afgezet in de cementindustrie bij de ENCI Maastricht. Dit is tot op heden een kosten- en milieutechnische goede oplossing gebleken. De verwachting is dat op termijn de activiteiten van de
ENCI Maastricht zullen stoppen. Bovendien kost het drogen van het slib veel energie. Om die
redenen worden diverse varianten voor de toekomstige afzet van slib bekeken met een tijdhorizon van ca. 15 jaar. Daarbij wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden op het klimaat neutraal
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werken conform de klimaat adaptatie strategie van het waterschap. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met het bedrijfsleven.
Gedurende de planperiode zal een aantal RWZI´s gerenoveerd of geamoveerd worden omdat
hogere eisen aan het effluentkwaliteit gesteld worden. Tevens wordt onderzocht of en waar
extra zandfilters geplaatst moeten worden in het kader van de eisen van de Kaderrichtlijn Water
(o.a. Rimburg en Kerkrade – Kaffeberg).
De grote RWZI´s (Hoensbroek, Roermond) worden gerenoveerd en eventueel uitgebreid met
afvalwater afkomstig van installaties in Heerlen respectievelijk Panheel die worden opgeheven.
Verder wordt onderzocht of de drie RWZI´s in Maastricht samengevoegd kunnen worden tot
één grote installatie bij Limmel. Ook is besloten om de RWZI van Simpelveld op te heffen en
het afvalwater naar de RWZI in Wijlre te transporteren. Deze maatregelen moeten nog worden
opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma van het WBL.
Aansluitend op deze onderzoeken wordt ook gekeken naar de mogelijkheden tot aansluiten op
zuiveringen buiten de Limburgse grenzen. Belangrijke drijvende krachten bij die afweging zijn:
- Industriële en planologische ontwikkelingen
- Demografische ontwikkelingen
- Technologie en innovatie
- Gewenste maatregelen in relatie tot de Kaderrichtlijn water
- Duurzaamheid en specifiek energieverbruik
- Bijdrage aan CO2-neutraal klimaatbeleid
Duurzame energie
Het gehele zuiveringsproces (transport en zuiveren van afvalwater en slibverwerking) is een
proces dat bijzonder veel energie vraagt. Het Waterschapsbedrijf wil zich sterk inzetten voor
duurzame energie. Reeds sinds 2006 wordt alleen nog groene energie (elektriciteit) ingekocht.
Echter voor het droogproces van de slibdrogers wordt veel aardgas gebruikt. Zowel door middel
van (her)overwegingen met betrekking tot de slibafzet (zie eerder) als door middel van nader
onderzoek naar alternatieve energiebronnen (denk aan biomassacentrale, covergisting mest
en slib, inkoop en inzet van zonne-energie) wordt duurzame energie speerpunt van het beleid.
Oplossingen dienen te passen binnen de klimaatadaptatie strategie van het waterschap.

Slibdroger in RWZI Susteren.
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Programma 5 Instrumenten
A.5 Instrumenten
A.5.1 Inleiding – beschrijving beheer en beheersinstrumenten
In dit programma zijn alle instrumenten en processen verwoord die behoren tot de dagelijkse
taakuitoefening van het waterschap.
A.5.2 Keur en legger
Keur
De Keur van het Waterschap Roer en Overmaas is het belangrijkste eigen instrument van het
waterschap. In de keur zijn de verboden en geboden geregeld voor werken en activiteiten bij
oppervlaktewateren en waterkeringen. Het dagelijks bestuur kan met een schriftelijke vergunning ontheffing verlenen van deze verboden en geboden. Naast de ver- en geboden zijn in de
keur ook algemene regels opgenomen (aanleg drainage) of zijn naar aanleiding van de ver- en
geboden algemene regels opgesteld (aanleg van kabels en leidingen en kanovaart).
Het belangrijkste doel van de keur is de bescherming van de waterschapswerken zodat deze
optimaal aan hun functie blijven voldoen. Behalve de waterkeringen en de oppervlaktewateren
zijn er ook zones ingesteld waarop de bepalingen van de keur van toepassing zijn:
beschermingszones, meanderzones en inundatiegebieden.
Na het in werking treden van de nieuwe Waterwet zal de Keur worden geactualiseerd, waarbij
tevens ook enkele inhoudelijke aanpassingen worden opgenomen.

Kanovaart op de Roer.

Wateren, en in het bijzonder de ecologische inrichting van wateren en waterkeringen, vragen
meestal om meer ruimte dan waarover momenteel wordt beschikt. Deze ruimte dient voor
zowel wateren als waterkeringen ook in de toekomst beschikbaar te blijven. In de Keur zullen
de mogelijkheden voor het reserveren van ruimte voor toekomstige herinrichtingen worden
uitgewerkt. Onderzocht wordt of de beschermingszones met de functie uitgebreid kunnen
worden. Op deze wijze wordt voorkomen dat hierin ontwikkelingen (het aanbrengen van
gebouwen, bouwwerken, leidingen, infrastructuur) plaatsvinden die een toekomstige
herinrichting frustreren.
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De laatste jaren worden er in toenemende mate in Zuid-Limburg en in het bijzonder in landinrichtingen lijnvormige elementen (grasbanen, groenstroken en graften) aangelegd. Grasbanen
voeren op een veilige wijze geconcentreerd afstromend water af, meestal in de richting van regenwaterbuffers. Groenstroken en graften hebben over het algemeen een functie in de belemmering van afstromend water en sedimentatie van geërodeerde bodemdeeltjes. Groenstroken
en graften kunnen ook een watergeleidende functie hebben. Grasbanen die voldoen aan de
normen voor primair oppervlaktewater, worden ook als zodanig behandeld. Voor de overige
grasbanen en groenstroken zijn in keur ook regels opgenomen ter bescherming van de instand
houding van deze elementen.
Leggers en beheersregisters
Leggers geven aan waar de bepalingen van de keur van toepassing zijn. In de leggers zijn
de waterkeringen en primaire wateren met bijbehorende kunstwerken, beschermingszones,
meanderzones en inundatiegebieden opgenomen en weergegeven. In het verlengde van de
aanpassing van de keur hieromtrent wordt onderzocht hoe ook de zones voor het reserveren
van ruimte voor toekomstige herinrichtingen in de legger kunnen worden opgenomen. Hierbij
wordt uitgegaan van de herinrichtingszones die in dit plan per beek(traject) zijn bepaald. Als
grasbanen voldoen aan de normen voor een primair oppervlaktewater worden deze ook in de
legger opgenomen. Tevens worden ook de lijnvormige elementen in een legger opgenomen.
In het beheersregister zijn alle met vergunning aangebrachte werken opgenomen.
De legger en de beheersregisters (kwantitatieve aspecten) worden op orde gehouden door
nieuwe waterschapswerken en de nieuwe of gewijzigde vergunningen toe te voegen. Met deze
beheersregisters is een kwalitatief hoogwaardige vergunningverlening en handhaving mogelijk.
A.5.3 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
De Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) zal in 2009 opgegaan in de algemene Waterwet. De WVO als instrument tbv het waterbeheer is daarmee niet meer van toepassing.
A.5.4 Waterwet
De regelgeving conform de grondwaterwet wordt in 2009 vervangen door de Waterwet. In de
waterwet is / wordt het beleid en vergunningverlening met betrekking tot het grondwater geregeld. Op 22 december 2009 wordt de nieuwe Waterwet van kracht. Tot die datum zijn de verantwoordelijkheden met betrekking tot de vergunningverlening van het grondwater als volgt.
Gedelegeerde grondwatertaken waterschap:
Alle industriële vergunningplichtige grondwateronttrekkingen tot 100.000 m³ per jaar m.u.v. de
drinkwatervoorziening en koude-warmte-opslag met behulp van grondwater;
alle landbouwkundige grondwateronttrekkingen (vergunningen en meldingen);
alle bronneringen en grondwatersaneringen die vallen onder de algemene regels (art. 5.6. van
de Verordening Waterhuishouding Limburg 1997). Dit zijn meldingen. Hierbij is de grens tot
100.000 m³ niet van toepassing.
Volgens de Waterwet zijn de verantwoordelijkheden als volgt:
• Het formuleren van het strategisch beleid met betrekking tot het grondwaterbeheer blijft
een taak van de provincie.
• Het waterschap wordt bevoegd gezag voor de vergunningverlening en meldingen voor alle
grondwateronttrekkingen tot en met 150.000 m³ per jaar met uitzondering van de
drinkwatervoorziening en koude-warmte-opslag met behulp van grondwater.
Vanzelfsprekend vindt er bij deze vergunningverlening een integrale belangenafweging 		
plaats, waarbij ook beoordeeld wordt of de kwaliteit en kwantiteit van (dieper) grondwater
en bestaande winplaatsen voldoende beschermd blijven.
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• Het waterschap zal in de keur die medio 2009 zal word vastgesteld, bepalingen opnemen
met betrekking tot de hierboven genoemde grondwaterontrekkingen. Naast het strategisch
beleid van de provincie zal het Waterschap Roer en Overmaas in de loop van 2009 haar
beleidsregels vergunningverlening uit breiden met beleid hieromtrent. Deze beleidsregels 		
worden conform Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd en nadien vastgesteld.
• De zorgplicht voor grondwater is per 1 januari 2008 taak van de gemeente. Dit omvat de
inzameling en verwerking van grondwater van particuliere terreinen en het beheer van de
grondwaterstanden van openbare terreinen.
Hoewel het strategisch grondwaterbeleid de hoofdverantwoordelijkheid blijft van de Provincie
Limburg, blijft het noodzakelijk dat voor de uitvoering van het grondwaterbeheer en de relatie
met de taakuitoefening van WRO er een goede afstemming plaatsvindt met de Waterleidingmaatschappij Limburg, zodat mogelijke invloeden van elkaars projecten op het grond- en oppervlaktewatersysteem tijdig herkend worden en rekening mee wordt gehouden.
A.5.5 Vergunningen en keurontheffingen
Vergunningverlening waterkwantiteit
Met betrekking tot kwantitatieve aspecten vindt vergunningverlening plaats op grond van de
Wet op de waterhuishouding (WWH), de Verordening Waterhuishouding Limburg (VWL) en de
Keur van het waterschap. Voor de kwantitatieve aspecten (WWH, VWL en Keur) is de procedure voor het verlenen van vergunningen sinds 2007 ISO – gecertificeerd.
Voor de meeste werken met kwantitatieve aspecten, zoals lozingen en werken (stuwen, bruggen, duikers, bouwwerken, etc.) in of nabij oppervlaktewateren zijn momenteel vergunningen
verleend. Nieuwe vergunningen zullen moeten worden verleend bij de kavelovergang en de
toewijzing / toedeling van wateren aan het waterschap in de landinrichtingen Centraal Plateau
en Mergelland-Oost.

Aanbrengen van een duiker in de Leigraaf.
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Bij vergunningverlening waterkwantiteit is een toetsing aan de orde met als centrale vraag of
het initiatief mogelijk is zonder dat de waterhuishoudkundige belangen worden geschaad.
Deze toetsing geschiedt altijd aan de hand van het meest recent geformuleerde beleid. Voor het
eventueel onder voorwaarden verlenen van een vergunning, maar ook bij weigering, wordt
gebruik gemaakt van vastgestelde Beleidsregels Vergunningverlening. In deze beleidsregels is
het beleid eenduidig omschreven en uitgewerkt, zodat dit optimaal als toetsingskader dient.
Bij de toetsing aan de waterhuishoudkundige belangen wordt beoordeeld of wateren en/of
waterkeringen in voldoende mate kunnen blijven voldoen aan de toegekende functie of de
afvoercapaciteit van het oppervlaktewater voldoende blijft en de bereikbaarheid voor
onderhoud niet wordt belemmerd. Daarnaast mag een initiatief ook in de toekomst het risico op
wateroverlast niet vergroten of belemmeringen opwerpen voor meandering en/of inundatie of
retentie. Tevens dienen er voldoende ruimte en mogelijkheden over te blijven voor een
eventueel in de toekomst nog noodzakelijke herinrichting (vooral als de inrichting van het
betreffende water nog niet voldoet aan het streefbeeld). Getracht wordt om verslechteringen
in het watersysteem te voorkomen.
Het is niet vanzelfsprekend dat voor ieder initiatief een vergunning wordt verleend. Vergunningverlening is altijd een afweging van belangen waarbij het (maatschappelijke) belang van het initiatief zwaarwegender is dan het waterhuishoudkundige belang. Indien het waterhuishoudkundige belang wordt geschaad dan kunnen bij de vergunningverlening mitigerende maatregelen
geëist worden die de negatieve invloed van de ingreep verminderen. Als waterhuishoudkundige
waarden verloren gaan (bijvoorbeeld bij overkluizingen of oeververdediging), dan kan ook als
voorwaarde worden gesteld dat er elders compenserende maatregelen worden getroffen.
Ook is het mogelijk dat er tijdelijke vergunningen worden verleend. Zo kan bij meanderende
beken de voorwaarde worden gesteld dat het vergunde weer moet worden verwijderd als de
meanderende beek zich tot nabij heeft verplaatst. Het vergunde object ontleent dan geen recht
op bescherming tegen meandering of vergoeding van schade.
Vergunningverlening waterkwaliteit
Voor de waterkwaliteit vindt regulering momenteel plaats op basis van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo), diverse lozingenbesluiten ingevolge de Wvo, de Verordening Waterhuishouding Limburg en het Activiteitenbesluit en de Wet Milieubeheer. De Wet milieubeheer en diverse CIW-richtlijnen (Commissie Integraal Waterbeheer) zijn mede bepalend voor de
inhoud van de vergunningen. Hierbij blijft de ketenbenadering (preventie – hergebruik – verwerking van stoffen) centraal staan.
Een ander uitgangspunt voor de vergunningverlening vloeit voort uit de op 26 september 1996
door de Europese Commissie aangenomen IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention Control) die van toepassing is op grote milieuvervuilende bedrijven. De richtlijn geeft op basis van
de “best available technologies” per bedrijftype de toe te passen milieumaatregelen aan.
Momenteel wordt per gemeente één vergunning verleend waarin alle overstorten zijn opgenomen. Hierbij wordt een duidelijke relatie gelegd met gemeentelijke rioleringsplannen
(basisinspanning) en de afvalwatersysteemstudies (OAS).
Het vergunningenbestand met betrekking tot kwalitatieve aspecten, zoals directe lozingen
(bijvoorbeeld riooloverstorten), AMvB-bedrijven en specifieke categorieën (glastuinbouw,
land- en tuinbouwbedrijven) is momenteel voldoende volledig en actueel.
De vergunningenbestanden worden regelmatig geactualiseerd waarbij de vergunningen eens
per vijf jaar worden beoordeeld.
Bij vergunningverlening waterkwaliteit staan er met de inwerkingtreding van de Waterwet en
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) grote wijzigingen te gebeuren.
De daadwerkelijke uitwerking van beide wetten voor de vergunningverlening vindt plaats als
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deze wetten definitief zijn vastgesteld. De vergunningverlening voor het lozen op gemeentelijke
rioolsystemen wordt dan (waarschijnlijk) een verantwoordelijkheid van de gemeente of de provincie. Door de te verwachten nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden zal het waterschap
voor wat betreft de waterkwaliteit haar aandacht vooral richten op de directe lozingen. Voor
indirecte lozingen heeft het waterschap adviesrecht. Op deze wijze zal er vanuit het waterkwaliteitsbeheer aandacht blijven voor de indirecte lozingen.
De effluentlozing van de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt dan, zoals ook nu het geval is,
beschouwd als een directe lozing op het oppervlaktewater. Waarschijnlijk vervalt (medio 2010?)
de vergunningplicht voor overstorten, waarbij er algemene regels gaan gelden.
Andere relevante aspecten zijn de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit, het Besluit lozingen buiten inrichtingen (treedt waarschijnlijk juli 2010 in werking), het Lozingenbesluit open
teelt en veehouderij, het Lozingenbesluit Glastuinbouw en het Besluit bodemkwaliteit.
Voor de verbetering van de waterkwaliteit worden maatregelen ingezet op basis van twee elkaar aanvullende (landelijke) beleidskaders van het preventieve waterkwaliteitsbeleid.
1. Een algemeen beleidskader dat van toepassing is op alle wateren en dat uit twee sporen 		
bestaat: a. het brongericht spoor en b. het waterkwaliteitsspoor (ook wel emissieimmissietoets genoemd).
2. Een aanvullend beleidskader dat zich specifiek richt op de waterlichamen met oog op
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Voor een nadere beschrijving van deze beleidskaders en de bijbehorende getalswaarden wordt
verwezen naar het Nationaal Waterplan en de ‘Leidraad Kaderrichtlijn Water voor de vergunningverlening en handhaving in het kader van de WVO’, inclusief de wijzigingen die voortvloeien uit de aanpassing van deze Leidraad. In de planperiode zal worden bezien of deze
beleidskaders een nadere uitwerking behoeven in de vorm van beleidsregels die het waterschap
zal hanteren bij de uitvoering van haar taken in dezen.
In de planperiode is ook landelijk beleid te verwachten ten aanzien van lozingen met een geringe milieurelevantie (ondergrensbeleid). Naast de aanpak van puntbronnen wordt de aanpak
van diffuse bronnen steeds belangrijker.
Procedures vergunningverlening
Om de procedures binnen de wettelijke termijnen af te ronden, is een efficiënte afhandeling van
de aanvragen nodig. Hiervoor zijn de werkprocessen vergunningverlening en handhaving ISO gecertificeerd.
Binnen de vergunningverlening is een tendens naar zoveel mogelijk algemene regels, waardoor
het aantal afzonderlijke ontheffingen vermindert. Ook is het aantal gedoogsituaties aanzienlijk
verminderd. Het gedogen gebeurt actief en onder strikte voorwaarden als er uitzicht is op een
definitieve vergunning.
Tevens wordt bij de vergunningverlening steeds meer vooraf met de aanvrager gecommuniceerd, waardoor de vergunningaanvragen volledig(er) zijn en de kans op overtredingen kleiner
wordt.
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A.5.6 Handhaving keur en overige handhaving
Tot 2007 was de handhaving en vergunningverlening verdeeld over de waterschappen en het
waterschapsbedrijf Limburg.

Als gevolg van de nieuwe Waterwet worden deze zes vergunningstelsels gebundeld. Het bevoegd gezag voor de vergunningen komt in handen van het waterschap. De exacte uitwerking
en gevolgen voor het waterschap worden duidelijk zodra de implicaties van de nieuwe waterwet helder zijn geworden.
Handhavingsambtenaren van het waterschap nemen ook deel aan de controle die primair wordt
uitgevoerd door ambtenaren van de Provincie Limburg op de naleving van de voorwaarden
om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling voor de toepassing van niet-kerende
grondbewerking met bodembedekking.
A.5.7 Financiële regelingen / subsidieverordening
Regeling Permanent grasland
De beste bescherming van de bodem tegen erosie is grasland. Daarnaast infiltreert in grasland
veel meer regenwater dan in bouwland. Het is daarom gewenst dat op risicovolle hellingen
boven bebouwd gebied en in stroomdalen blijvend grasland aanwezig is. Het waterschap had
daartoe met financiële bijdragen van de provincie de regeling Permanent grasland ingesteld.
Deze regeling was ook toegankelijk voor groenstroken en grasbanen die niet tot het primair
watersysteem behoren.
Voor het creëren van permanent grasland zijn overeenkomsten afgesloten met de betreffende
eigenaar / agrariër. De afspraak is gemaakt dat het betreffende land permanent grasland blijft.
Doordat hierdoor de economische waarde en de gebruiksmogelijkheden van de grond minder
worden, staat hier ter compensatie een vergoeding tegenover in de vorm van een afkoopsom. De overeenkomst is van een kwalitatieve verplichting met het waterschap die notarieel is
vastgelegd. In de periode 2005 – 2008 is deze regeling uitgevoerd. Vooralsnog heeft de regeling daarmee in voldoende mate in de behoefte voorzien. Indien deze behoefte weer blijkt te
ontstaan, dan kan deze regeling in de planperiode worden voortgezet, mits ook voorzien van
voldoende bijdragen vanuit de Provincie Limburg. Lijnvormige elementen en grasbanen / toevoervoorzieningen kunnen ook worden aangelegd binnen integrale projecten / landinrichtingen
nieuwe stijl en behoeven derhalve geen extra financiering.
Stimuleringsregeling Niet-kerende grondbewerking
Om de toepassing van niet-kerende grondbewerking met bodembedekking te stimuleren
wordt op aanvraag een vergoeding verstrekt die de meerkosten compenseert. Deze vergoeding
bedraagt € 50 per hectare en per jaar. Deze regeling wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg door de Dienst Regelingen op grond van de Subsidieverordening
inrichting landelijk gebied Limburg, § 6.6 Niet-kerende grondbewerking Zuid-Limburg
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(uitgegeven 3 april 2008). Deze regeling eindigt per 1 januari 2013. De totale kosten zijn
geraamd op maximaal € 4 miljoen. De provincie betaalt € 1,5 miljoen en het waterschap
draagt hier € 2,5 miljoen aan bij.
Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlakte
Afkoppelen van verhard oppervlak is een middel om overmatige belasting van het rioolstelsel
en RWZI´s met schoon neerslagwater te verminderen. Hierdoor wordt de frequentie van riooloverstortingen op het watersysteem verminderd waardoor de ontvangende oppervlaktewateren
minder belast worden met onverdund rioolwater.
Het waterschap heeft hiertoe een subsidieregeling in het leven geroepen om het afkoppelen te
stimuleren.
De stimuleringsregeling geldt voor afkoppelprojecten van gemeenten, particulieren en bedrijven. De regeling is gebaseerd op een vast bedrag per afgekoppeld bestaand
verhard oppervlak.
Binnen het totaalbudget is een vast bedrag per gemeente gereserveerd voor een periode van 5
jaar. Gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de voorgaande regeling worden deels verminderd op het nieuwe bedrag voor gemeentelijke projecten.
Het waterschap stelt hiervoor € 1,6 miljoen beschikbaar.

Afkoppelproject in Simpelveld.

Bijdrageregeling Sanering riooloverstorten
De gemeenten dienen de vuiluitworp vanuit het riooloverstorten te reduceren conform de
basisinspanning. Bovenop deze inspanning, volgend uit de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
Water, is een extra reductie van frequentie van overstorten gewenst die lozen op kwetsbare
wateren. Deze watergangen herbergen een ecologie die extra kwetsbaar is voor de gevolgen
van riooloverstorten. Deze kwetsbare en zeer kwetsbare wateren verdragen een maximale
overstortfrequentie van éénmaal per respectievelijk 2 of 5 jaar. Deze wateren zijn op kaart 4
weergegeven.
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Om gemeenten aan te sporen om deze overstorten aan te pakken overwegen de Limburgse
waterschappen en de Provincie Limburg hiervoor een bijdrageregeling voor de sanering van
overstorten in te stellen waarbij de waterschappen elk € 3 miljoen en de Provincie Limburg € 6
miljoen (samen € 12 miljoen) beschikbaar stellen. Voor de verdere uitwerking van deze bijdrageregeling dient nog nader onderzoek en een verdere onderbouwing plaats te vinden. Ook dient
de besluitvorming hierover nog plaats te vinden, waarbij ook de financiering van dit bedrag in
de exploitatie nog moet worden geregeld.
A.5.8 Monitoring en rapportage
Het waterschap beheert diverse meetnetten om de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in het beheergebied te monitoren.
Hiertoe worden gegevens verzameld van waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterbodem,
ecologie en andere aspecten die voor het integraal waterbeheer relevant zijn.
De monitoring wordt uitgevoerd om gegevens te verzamelen die het waterschap nodig heeft
om haar taak goed uit te kunnen voeren en het opbouwen van watersysteemkennis. Een deel
van de monitoring wordt gedaan op basis van wettelijke verplichtingen (waaronder de Wet
verontreiniging oppervlaktewater en de Flora- en faunawet), voorwaarden door subsidieverstrekkers. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het toetsen aan de gestelde
(wettelijke) normen, functies, ecologische en hydrologische streefbeelden, de effectiviteit van
uitvoering en beleid, enzovoort.
In 2007 is de meetinspanning van het waterschap geëvalueerd en geoptimaliseerd. Deze
meetinspanning omvat de monitoring van zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit. Met
de huidige meetinspanning worden de vragen die het waterschap heeft ten aanzien van het
watersysteem zo goed mogelijk beantwoord.
Doelstelling is om tegen het einde van de komende planperiode de monitoring weer te evalueren en optimaliseren naar de vragen van die tijd.

Meetgoot in de Geleenbeek.
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Op hoofdlijnen is het doel van de monitoring:
• Een adequate uitvoering van het dagelijks waterbeheer
• Bepaling van de actuele toestand en het detecteren van eventuele trends
• Het bepalen van de effectiviteit van het gevoerde beleid
• Het kunnen doen van aanbevelingen cq ondersteunen van uitvoeringsprojecten
De monitoring van het waterschap voorziet verder ook in de informatiebehoefte van hogere
overheden ten aanzien van het bereiken van waterkwaliteitsdoelstellingen. Te denken is hierbij
aan de Provinciale doelen uit het POL, de landelijke voortgangsrapportage ´Water in Beeld´ en
de doelstellingen die volgen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor deze laatste richtlijn zijn
sinds 2007 twee specifieke KRW meetnetten operationeel geworden (Bijlage C8 en C9).
• Meetnet Toestand en Trend (het bijhouden van langjarige trends)
• Operationele meetnet (het toetsen van de effectiviteit van maatregelen)
Eventuele kennisleemten worden opgevuld door middel van zogenaamde onderzoeksmonitoring. Om de monitoring verder te optimaliseren en zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren, is
afstemming gezocht met de andere (water-)beheerders in de Maas regio.
Gesignaleerde kennishiaten die een goede en efficiënte watersysteembenadering in de weg
staan, zullen in deze planperiode opgeheven of verminderd worden door gericht onderzoek.
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Programma 6 Bestuur, externe communicatie en belastingen
A.6. Bestuur, externe communicatie en belastingen
Dit hoofdstuk omvat uitsluitend de externe communicatie. De overige onderdelen komen aan
de orde in hoofdstuk 4 van het hoofdrapport.
A.6.1 Communicatie
Communicatie is een belangrijk instrument om de doelen en uitvoeringsprojecten van het waterschap toe te lichten en zo het draagvlak te vergroten. Het waterschap wil een transparante,
open organisatie te zijn die in direct contact staat met de buitenwereld. Hiervoor is een proactieve en interactieve communicatie noodzakelijk.
Binnen de grenzen van het werkgebied van het waterschap wonen, werken en recreëren zo´n
750.000 inwoners. Duidelijke en heldere communicatie is belangrijk met zoveel mensen.
De informatievoorziening van het waterschap wordt gecoördineerd door de afdeling Communicatie. Doel van de boodschap die uitgedragen wordt is dat het waterschap een organisatie is die
haar missie waarmaakt: veilig, duurzaam, kostenbewust en democratisch aangestuurd, functioneel waterbeheer door pro-actieve samenwerking, innovatie en klantgerichtheid.
Met het oog op een duurzame leefomgeving wil het waterschap samenwerken met andere partijen om maatschappelijk ongewenste situaties te voorkomen of op te lossen en het bevorderen
van gewenste situaties. Samenwerking met derden is belangrijk omdat bij het werken aan en
met water veel belangen meespelen. Naast plaatselijke belangen spelen ook regionale en zelfs
internationale belangen. Het waterschap wil daarom altijd in gesprek blijven met alle betrokkenen en belanghebbenden.

Excursie op de zuivering.

Informatiebijeenkomst herinrichting Vlootbeek

De inwoners worden over het werk van het waterschap geïnformeerd via persberichten, interviews en artikelen in de landelijke en regionale media. Ook wordt informatie verspreid door
eigen nieuwsbrieven, de informatiepagina in de huis-aan-huis-krant ‘Zondagsnieuws’, advertenties, terinzageleggingen van plannen, bekendmakingen en een eigen internetsite: www.overmaas.nl. Daarnaast verzorgt het waterschap regelmatig excursies, informatiebijeenkomsten en
tentoonstellingen over het werk in en aan de beken, (regenwater)buffers, bronnen en plassen.
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Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is het verbeteren van de kwaliteit van
de digitale informatievoorziening. Behalve het verder ontwikkelen en interactiever maken van
de website onderzoekt het waterschap de mogelijkheden tot inzet van nieuwe middelen zoals
hyves, myspace, wikipedia.org en web-log.nl. Verder zullen beelden steeds nadrukkelijker en
intensiever worden ingezet ter ondersteuning van het bereiken van meer bekendheid van de
taken van het waterschap (inzet van animaties, tv-reportages en filmpjes op internet). Bij voor
het publiek interessante objecten/ voorzieningen zoals beken, buffers, kaden, stuwen en waterverdeelwerken, zal het waterschap meer zichtbaar zijn door de inzet van naam- en informatieborden. Verder wordt overwogen om een burger-/jongerenpanel op te richten om het waterschapsbeleid en klantentevredenheid te toetsen.
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Programma 7: Bedrijfsvoering
A.7 Bedrijfsvoering
In het programma Bedrijfsvoering zijn de investeringen en ondersteunende diensten
opgenomen. Dit zijn over het algemeen werkzaamheden en investeringen die indirect
verbonden zijn met de taakuitoefening van het waterschap. Daarom wordt over deze aspecten
niet nader ingegaan in het beleidsplan.
Wel zijn er twee gerelateerde onderwerpen in dit hoofdstuk opgenomen: de risicoanalyse en de
paragraaf duurzaamheid van de organisatie.
A.7.1 Duurzaam functioneren van de organisatie
Het waterschap wil in de toekomst steeds meer een organisatie zijn die volgens de meest
recente inzichten duurzaam functioneert. In het kader van de klimaatadaptatie streeft het
waterschap naar klimaatneutraliteit in 2015.
Voor een belangrijk deel komt dit streven tot uiting in de werken van het waterschap,
bijvoorbeeld door het uitgangspunt van ‘robuust ontwerpen’ bij waterkeringen, het rekening
houden met de klimaatverandering bij de dimensionering van waterlopen, het onderhoudsarm
inrichten van het watersysteem, enz., enz.
Daarnaast zijn maatregelen gewenst die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en
derhalve gericht zijn op het verminderen van het energiegebruik. Vooral in het zuiveringsproces wordt veel energie gebruikt. Gezocht wordt naar een meer duurzame verwerking van
zuiveringsslib, de mogelijkheden voor een energiezuinigere inrichting van RWZI’s en/of het zelf
produceren van duurzame energie (m.b.v. biomassacentrale, (co-) vergisting van zuiveringsslib,
de plaatsing van zonnepanelen en windmolens).
Het gebruik van groene stroom wordt in de nabije toekomst organisatiebreed ingezet
(nu gebeurt dit alleen bij het waterschapsbedrijf).
Voor de duurzame uitvoering binnen de organisatie worden mobiliteitsbeïnvloedende
maatregelen overwogen:
• verschuiving van dienstreizen per auto naar openbaar vervoer,
• stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets voor woon-werkverkeer,
ook via de reiskostenvergoeding,
• stimulering van thuis- of telewerken,
• bij de aanschaf of lease van (dienst)auto’s beperkt de keuze zich tot auto’s met een A of B
label, dieselbrandstof alleen toestaan met roetfilters en wellicht deelnemen aan experimenten
met alternatieve brandstoffen,
Het waterschap zal een voorbeeldfunctie gaan vervullen door met andere overheden, het
bedrijfsleven en maatschappelijk organisaties en kennisinstituten samen te werken en deel te
nemen aan experimenten en innovaties. Het waterschap wil in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen ook kennis en kunde (blijven) uitdragen naar ontwikkelingslanden
en nieuwe EU-landen en EU-kandidaat-landen.
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Bijlage B: Wet- en regelgeving met betrekking tot het waterbeheer
Beleidskaders – algemeen / introductie
De invulling van de Limburgse waterschapstaken wordt mede bepaald vanuit de vele beleidskaders die Europa, het Rijk en de Provincie Limburg stellen. Deze bijlage bevat kort omschreven
de beleidskaders die het meest relevant zijn voor het beheer in de komende planperiode en dus
rechtstreeks van invloed zijn op het (nieuwe) beleid. Dit hoofdstuk bestaat daarnaast vooral uit
verwijzingen. Meer beleidsinhoudelijke informatie vanuit de kaders is opgenomen bij de uitwerking van de maatregelen in de programma’s.
1. Internationaal
Het internationale beleid wordt vooral vanuit de Europese Unie vorm gegeven. Inmiddels bestaan er meerdere Europese richtlijnen ten aanzien van het waterbeheer, die eerst op nationaal
niveau en vervolgens op regionaal niveau zijn of worden uitgewerkt. De meest relevante zijn de
Europese Kaderrichtlijn Water (voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en – kwantiteit), de
Vogel- en Habitatrichtlijn (voor natuurdoelstellingen), de Kaderrichtlijn Bodem en de Hoogwaterrichtlijn.
1.1 Europese Kaderrichtlijn Water
Deze richtlijn is in 2000 door de Europese Unie aangenomen. De Europese Unie vindt dat het
watersysteem in de lidstaten in 2015 op orde moet zijn. Dat is de kern van de Europese Kaderrichtlijn Water. De richtlijn verwoordt onder andere het streven naar ecologisch goed functionerende watersystemen, de zogenaamde “goede ecologische toestand”, een “goed ecologische
potentieel” en een “goede chemische toestand”. Voor grondwater geldt dat er duurzaam
voldoende en schoon grondwater moet zijn. Speciale aandacht gaat uit naar beschermde gebieden, waaronder de Habitatrichtlijn en Zwemwateren. De lidstaten dienen ook prijsprikkels in te
voeren om een verantwoord gebruik van water te stimuleren.
De lidstaten van de Europese Unie bepalen in de Europese kaders en randvoorwaarden zelf
grotendeels hun ambities en doelstellingen. Deze hoofddoelstellingen zijn de afgelopen jaren op
(inter-)nationaal en regionaal niveau uitgewerkt en vormen thans de basis voor het 1e Stroomgebiedbeheersplan Maas. In het voorliggende waterbeheersplan zijn maatregelen opgenomen
die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelen. De KRW geeft daarbij ruimte om op
basis van haalbaarheid en betaalbaarheid gefundeerd voorstellen te doen voor een fasering van
de uitvoering van maatregelen tot het 2e Stroomgebiedbeheersplan 2016-2021. Desnoods kan
een derde planperiode van zes jaar worden benut. Echter uiterlijk in 2027 moeten de doelen
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Indien blijkt dat ze toch niet haalbaar zijn, kan zogenaamde
doelverlaging worden aangevraagd.
De consequenties voor het regionaal waterbeheer voor het waterschap liggen vooral op het
vlak van de inrichting van het watersysteem (ecologisch beekherstel), het toegankelijk maken
van beken voor (trek-)vissen (aanleg vispassages) en het verbeteren van het zuiveringsrendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit voor zover het knelpunten betreft die het behalen
van de doelen in belangrijke mate bepalen. Ten aanzien van de beschermde gebieden van de
Habitatrichtlijn (Natura 2000) in relatie tot de KRW gaat de aandacht uit naar verdrogingsbestrijding en de watergebonden levensgemeenschappen en soorten.
1.2 Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
De Europese Vogelrichtlijn (1979) is opgesteld om zeldzame- of bedreigde vogels (waaronder
watergebonden soorten) te beschermen. De Habitatrichtlijn (1994) dient voor de bescherming
van bepaalde soorten en leefgebieden. Op basis van beide richtlijnen zijn of worden in elke lid-
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staat van de Europese Unie zogenaamde Natura 2000-gebieden aangewezen. In Nederland zijn
voor elk N2000-gebied (concept) doelendocumenten beschikbaar, met daarin de te beschermen
soorten en habitats. Indien deze afhankelijk zijn van de toestand van het grond- en oppervlaktewater, moeten de doelen en bijbehorende maatregelen worden opgenomen in het 1e Stroomgebiedbeheersplan Maas (en de daaronder liggende plannen).
Voor zover het waterlichamen betreft, liggen de consequenties voor het waterschap in het
verlengde van de maatregelen die ook nodig zijn voor het halen van KRW-doelen. Er zijn echter
ook N2000-gebieden aanwezig met doelen voor kleinere watersystemen, zoals bronnen en
vennen. Daarnaast spelen in dit kader ook zaken als verdrogingsbestrijding en kwaliteitsverbetering voor grondwaterafhankelijke habitats, zoals broekbossen en oude, afgesloten meanders.
1.3 Kaderrichtlijn Bodem
De Kaderrichtlijn Bodem is momenteel nog niet door het Europees Parlement vastgesteld. Het
amendement om de richtlijn te verwerpen is in 2007 door het Europees Parlement verworpen.
Verwacht wordt dat de richtlijn binnen afzienbare tijd van kracht wordt.
De Kaderrichtlijn Bodem is vooral gericht op verontreinigde bodems. Op hoofdlijnen voorziet
de kaderrichtlijn in een verplichting voor de lidstaten om nationale registers van verontreinigde
locaties op te zetten. Deze registers moeten openbaar worden gemaakt en mogen ook op
regionale basis worden opgesteld. In deze registers dienen ten minste de ligging van de locaties
waar bodemverontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden worden
bepaald. Tevens, en dat is vanwege de relatie met het waterbeheer in Zuid-Limburg relevant,
wordt aangeduid waar speciale maatregelen nodig zijn in de strijd tegen erosie en verzuring. De
maatregelen waarmee deze problemen worden aangepakt zijn vrijgelaten.
Elke afzonderlijk lidstaat kan, met betrekking tot het agrarisch bodemgebruik, teeltkeuzes en
bebossingsmethoden bevorderen die een gunstig effect hebben op bodemvruchtbaarheid en
aanwezig organisch materiaal waardoor bodemerosie wordt tegengegaan.
Met het opstellen van het erosiebeleid heeft het waterschap ten aanzien van het laatste punt
hier reeds invulling aan gegeven. De (water)bodem saneringslocaties zijn grotendeels in beeld
gebracht en voor grootschalige diffuus verontreinigde gebieden is reeds gebiedsgericht beleid
ontwikkeld. Deze aspecten worden toegelicht in het programma Sanering vervuilde waterbodems (paragraaf I.2.7)
1.4 Hoogwaterrichtlijn
In 2007 is de Europese Richtlijn over Beoordeling en Beheer van Overstromingsrisico’s (Hoogwaterrichtlijn, HWR) vastgesteld. In deze richtlijn worden regels voorgeschreven over het in
beeld brengen van hoogwaterrisico’s en hoe hier mee om te gaan. De richtlijn richt zich met
name op een verbeterde coördinatie en aanpak van wateroverlast in grensoverschrijdende
stroomgebieden. Daartoe dienen uiterlijk in december 2015 voor risicovolle gebieden overstromingsrisicobeheersplannen te zijn opgesteld. Daaraan voorafgaand dienen de risicovolle gebieden te worden benoemd en dienen hiervoor overstromingsrisicokaarten te worden gemaakt.
Wat de gevolgen van de HWR voor het waterschap zullen zijn, is afhankelijk van de wijze
waarop deze in Nederland geïmplementeerd wordt. Omdat het waterschap toch al voornemens
is om hoogwaterrisicokaarten en calamiteitenplannen op te stellen voor de belangrijkste beken
in het beheersgebied, is de verwachting echter dat deze beperkt zijn.
De HWR biedt wel een kans om de overstromingsproblematiek samen met de bovenstrooms
gelegen buren op te pakken.
1.5 Verdrag van Malta
Waterbeheer heeft direct invloed op en gevolgen voor het cultuurlandschap. Doelgericht waterbeheer kan dan ook bijdragen aan een optimale instandhouding van het culturele erfgoed. In
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de integrale benadering van het waterbeleid die het waterschap voorstaat bij de uitvoering van
waterhuishoudkundige werken, wordt dan ook rekening gehouden met de aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden.
Voor de bescherming van cultuurhistorische waarden en de integratie van cultuurhistorie met
de andere beleidssectoren, zijn de Monumentenwet 1988 en de nota Belvedère het nationale
beleidskader. Voor de bescherming van het archeologische erfgoed is hiervoor door de Raad van
Europa het Verdrag van Malta ofwel de Conventie van Valletta opgesteld.
2. Nationaal
2.1 Waterwet
De Waterwet en de daaraan gerelateerde regelgeving zijn op 22 december 2009 in werking getreden. Hiermee is op nationaal niveau voldaan aan de implementering van de Europese Kaderrichtlijn Water.
De huidige acht wetten die betrekking hebben op het waterbeheer zijn hiermee in beginsel tot
één omvattende waterwet gebundeld en geïntegreerd. Het betreft de volgende wetten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wet op de waterhuishouding
Wet op de waterkering
Grondwaterwet
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet verontreiniging zeewater
Wet van 14 juli 1904 (droogmakerijen en indijkingen)
Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Waterstaatswet 1900

De saneringsregeling voor waterbodems van de Wet bodembescherming is eveneens overgeheveld naar de Waterwet. Voor alle handelingen in het watersysteem is nog maar één watervergunning nodig. De Waterschapswet als organieke wet voor de waterschappen blijft in zijn
huidige vorm bestaan.
Per 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke Watertaken van kracht geworden. De gemeenten
zijn met deze nieuwe wet verantwoordelijk geworden voor de ruimtelijke inpassing van maatregelen die de waterbeheerder treft. Daarnaast kent de wet drie zorgplichten toe aan de gemeenten: voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook komt er met de verontreinigingsheffing
een nieuw heffingstelsel.
2.2 Nationaal Waterplan
Gelijktijdig met dit waterbeheersplan, het Provinciaal Waterplan en het Stroomgebiedsbeheersplan Maas, wordt ook het Nationaal Waterplan vastgesteld. Het Nationaal Waterplan is de
opvolger van de Vierde nota Waterhuishouding. Het is een algemeen plan voor het op nationaal niveau te voeren waterhuishoudkundig beleid. Daarbij heeft het plan het karakter van een
kapstokplan, waar grote beleidsvelden zoals Stroomgebiedsbeheersplannen, Waterbeheer 21e
eeuw e.d. als min of meer zelfstandige eenheden zijn aangehaakt.
Het Nationaal Waterplan is ook een algemeen plan op (landelijke) hoofdlijnen. De meeste
voor het waterschap relevante beleidsvelden en thema’s worden er wel in aangestipt, maar de
doelstellingen zijn zeer algemeen van aard. In dit waterbeheersplan worden deze beleidsvelden
verder geconcretiseerd en uitgewerkt.
Het Nationaal Waterplan bouwt voor een belangrijk deel voort op het advies van de Deltacommissie (commissie Veerman) Samen werken met water (uitgebracht 3 september 2008 en op

97

19 september 2008 door het kabinet overgenomen). In het advies is een aantal aanbevelingen
opgenomen die ook voor de waterkeringszorg langs de Maas van belang zijn.
De Deltacommissie wil dat optimaal wordt geanticipeerd op toekomstige klimaatveranderingen. Zij beveelt aan om de huidige veiligheidsniveaus van alle dijkringen met een factor 10 te
verbeteren. Hiertoe moeten de normen zo snel mogelijk (uiterlijk 2013) worden aangepast en
vastgesteld. Daarnaast adviseert de Deltacommissie aanvullend op Ruimte voor de rivier en
de Maaswerken het nemen van maatregelen om een mogelijke maatgevende Maasafvoer van
4.600 m3/s veilig te kunnen verwerken (nu is dat 3.800 m³/sec). Hierbij wordt aangesloten bij
de toekomstvisie Integrale Verkenning Maas 2 (IVM2). Waar mogelijk moet bij de uitvoering
van het Maaswerken – programma al op de hogere afvoer worden geanticipeerd.
2.3 NBW / WB21 / GGOR
In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn in 2003 op rijksniveau afspraken gemaakt tussen
de waterbeherende partijen in Nederland hoe in de 21e eeuw om te gaan met het waterbeheer
in Nederland. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van wateroverlast en de aanpak van
verdroging. Na de evaluatie van het NBW in 2006/2007 is het NBW-actueel vastgesteld. Daarin
heeft waterkwaliteit een prominentere plaats gekregen en zijn, mede op basis van de resultaten
van het eerste NBW aanvullende afspraken opgenomen tussen de verschillende partijen. Het
betreft zaken als de implementatie van de KRW, het vaststellen van de normering wateroverlast,
opstellen van het GGOR en het bepalen van de stedelijke wateropgave.
2.4 Bestuursakkoord Waterketen 2007
Het Bestuursakkoord Waterketen is in 2007 opgesteld en ondertekend door diverse koepelorganisaties waaronder de Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
In dit bestuursakkoord willen de partijen gezamenlijk een extra impuls geven aan de ontwikkeling van een meer doelmatige en transparante waterketen, met behoud en versterking van de
goede prestaties op het gebied van volksgezondheid, milieu en leveringszekerheid. De uitdaging
ligt in het gezamenlijk zetten van de stap van “samen denken naar samen doen”. Daarmee kan
doelmatigheid en transparantie sterk verbeteren.
Om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zal innovatie nodig zijn. Door de burger meer te
betrekken en bewust te maken van zijn verantwoordelijkheid, wordt ook een basis gelegd voor
verbeteringen. Doelmatigheid, transparantie, innovatie en betrokken burgers zijn dan ook de
vier speerpunten van het bestuursakkoord. Door middel van benchmarking worden bedrijven
en taken vergeleken, een goede basis voor kennisuitwisseling en verdere verbetering. De sterkste doelmatigheidsverbetering wordt verwacht door samenwerking en de (afval)waterketen.
Transparantie wordt verhoogd door met kostendekkende tarieven te werken en inzichtelijk te
maken welke kosten zijn gemoeid met riolerings- en zuiveringsbeheer.
Een duurzame waterketen vraagt om een lange termijn visie over de gehele keten. Daaruit zal
ook blijken welke innovatieve ontwikkelingen moeten worden geïnitieerd en gestimuleerd (denk
aan urinescheiding, nulemissie vanuit overstorten, geavanceerde waterzuivering e.d.).
Uitvoering van het bestuursakkoord is niet vrijblijvend. Er wordt vier jaar uitgetrokken en het
Rijk zal de komende jaren monitoren in hoeverre de geformuleerde doelstellingen ook worden
gerealiseerd.
2.5 Natuurwetgeving
De natuurwetgeving in Nederland kent twee sporen: de soortenbescherming en de gebiedsbescherming. Hiertoe zijn twee wetten actief, respectievelijk de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. In beide wetten zijn naast het nationaal natuurbeschermingsbeleid ook
tal van internationale verdragen en richtlijnen verankerd, zoals: Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn,
Wetlands-Conventie, Conventie van Bonn etc.
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• Soortenbescherming
• De bescherming van wilde planten- en diersoorten is uitgewerkt in de Flora- en faunawet.
Hierin staat exact vermeld welke planten- en diersoorten beschermd zijn. De wet voorziet
in principe in alle situaties waarin menselijk handelen invloed kan hebben op (individuen van)
wilde dieren en planten.
• Gebiedsbescherming
• De kern van de gebiedsbescherming wordt gevormd door het netwerk van Natura 2000gebieden (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn) die strikt beschermd zijn.
Flora en Faunawet
De oorspronkelijke Flora- en faunawet legde de bescherming van beschermde soorten met
behulp van een vergunningensysteem (ontheffingen) per situatie dwingend op.
Een Vrijstellingenbesluit heeft per 23 februari 2005 meer mogelijkheden geboden om de
bescherming vanuit een eigen verantwoordelijkheid en op eigen wijze op te pakken. Hier
staat tegenover dat er gewerkt wordt met een gedragscode, die door de minister van LNV is
goedgekeurd. Het doel van deze gedragscode is om waterschappen gelegenheid te bieden
gebruik te maken van de vrijstellingsmogelijkheid die de wet biedt voor de categorie ‘juridisch
zwaarder beschermde soorten’ (tabel 2 en 3 soorten). Deze gedragscode richt zich op het in
overeenstemming brengen van de diverse waterschapsactiviteiten met de eisen die de Flora- en
Faunawet daaromtrent stelt. Door te werken binnen de voorwaarden van de vrijstelling vervalt
de administratieve last die met het aanvragen van ontheffingen is gemoeid. De gedragscode
bevordert de structurele inbedding van soortbescherming in het handelen van de waterschappen en schept duidelijkheid vooraf. De kans op een probleemloze voortgang van de uitvoering
van werkzaamheden neemt daardoor toe. Dit scheelt tijd bij de uitvoering van projecten (zowel
bij ‘beheer en onderhoud’ als ‘nieuwe werken’).
Het waterschap heeft de gedragscode vastgesteld op 18 december 2006. De consequenties van
de gedragscode voor het beheer en onderhoud zijn in 2007 uitgewerkt. Daar waar mogelijk
worden de onderhoudswerkzaamheden aangepast aan de eisen die de juridisch zwaarder beschermde soorten daar aan stellen. Indien vanuit veiligheid c.q. overlast hier geen invulling aan
wordt gegeven, zullen aanvullende maatregelen genomen worden.
Natuurbeschermingswet
De gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 richt zich op gebieden die zijn aangewezen op
basis van de Vogel- en habitatrichtlijn. Deze gebieden worden de Natura-2000 gebieden
genoemd. Natura 2000 is een samenhangend Europees netwerk van beschermde gebieden.
Naast de Natura-2000 gebieden is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 ook van kracht
voor de beschermde Natuurmonumenten en op de gebieden die de minister van LNV heeft
aangewezen ter uitvoering van internationale verdragen en verplichtingen, zoals de Wetlands.
Nederland zal een vergunningenstelsel toepassen om invulling te geven aan de Natuurbeschermingswet. Voor plannen die binnen een beschermd gebied liggen en een kans hebben op een
negatief effect dient een vergunning aangevraagd te worden. De vergunning wordt verleend
indien een verslechterings- en verstoringstoets of een passende beoordeling heeft plaatsgevonden (zie schema in kader 2). Deze toets/beoordeling dient ook plaats te vinden voor plannen
die buiten een beschermd gebied liggen, maar een externe werking hebben op een nabijgelegen beschermd gebied (zie schema in kader 2). Door deze werkwijze wordt een zorgvuldige
afweging gewaarborgd rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor gebieden die beschermd worden op grond van de Natuurbeschermingswet.
Vergunningaanvragen worden ingediend bij en verleend door de provincie.
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Daarnaast zal Nederland in de komende jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheerplannen opstellen. Deze beheerplannen maken duidelijk welke activiteiten wel en
niet mogelijk zijn in en om die gebieden.
3. Provinciaal
3.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en Provinciaal Waterplan Limburg (PWL)
In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg zijn het streekplan, het milieubeleidsplan, het waterhuishoudingsplan, het verkeers- en vervoersplan en het grondstoffenplan geïntegreerd. In 2006
is het POL integraal herzien (vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg op 22 september
2006). In het POL zijn op hoofdlijnen provinciebrede uitgangspunten ten aanzien van het
waterbeheer opgenomen en wordt ingegaan op de rol en taak van de regionale waterbeheerders. In het Provinciaal Waterplan Limburg wordt het beleid ten aanzien van water verder
uitgewerkt.
Het Provinciaal Waterplan Limburg bevat de volgende strategische doelen:
• herstel sponswerking – het voorkomen van wateroverlast en watertekort in het regionale
watersysteem,
• het herstel van de natte natuur – bereiken van ecologisch gezonde watersystemen en grond
waterafhankelijke natuur,
• schoon water – het bereiken van een goede chemische kwaliteit voor water en sediment,
• duurzame watervoorziening – het beschermen van water voor menselijke consumptie,
zodanig dat voldoende water van de vereiste kwaliteit via eenvoudige zuiveringstechnieken
beschikbaar is, en
• een veilige Maas – het streven naar een acceptabel risico voor overstromingen in het rivier
van de Maas.
In het PWL zijn tevens de belangrijkste hoofdfuncties van de oppervlaktewateren (specifiek en
algemeen ecologische functie) vastgelegd. Daarnaast zijn er verbindingen gelegd met andere
provinciale beleidsdoelen zoals realisering van de ecologische hoofdstructuur.
Deze provinciale waterdoelen zijn in het Provinciaal Waterplan Limburg nader uitgewerkt en
dienen als beleidskader voor dit waterbeheersplan. Het PWL wordt gelijktijdig met dit WBP
vastgesteld. Het Provinciaal Waterplan omvat het geheel aan waterhuishoudkundige beleidskaders. Hierin zijn de provinciale doelen voor het waterbeleid verder uitgewerkt en zijn hier tevens
financiën en taakstellingen voor de waterschappen aan toegevoegd. Recente beleidsontwikkelingen zoals de implementatie van de KRW, WB21 – NBW en GGOR zijn in het PWL opgenomen en tevens wordt er geanticipeerd op de te verwachten klimaatverandering.
Provinciale doelen zijn, waar mogelijk, in het WBP vertaald naar een meer concreet en operationeel niveau. Wel is er gekozen voor handhaving van de gebruikelijke terminologie binnen zowel
het POL, PWL als WBP. In de onderstaande tabel is de koppeling tussen beide documenten
weergegeven.
Provinciaal Waterplan

Waterbeheersplan – (deel)programma

Een veilige Maas

Programma Veiligheid

Herstel sponswerking – beperken
wateroverlast en watertekorten.

Programma Watersysteem: voorkomen wateroverlast /
WB21 / inrichting systeem op nieuwe normering.
Programma Watersysteem: inrichting oppervlaktewateren in stedelijk gebied.

Herstel van de natte natuur

Programma Watersysteem: inrichting oppervlaktewateren
landelijke gebied / beekherstel / vismigratie / GGOR

Schoon water

Programma Watersysteem: sanering vervuilde waterbodems
Programma Zuiveren

Duurzame watervoorziening

Programma Instrumenten: vergunningverlening
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Voor het landelijke gebied ligt hier een sterke relatie met de Wet Inrichting Landelijk Gebied en
het bijbehorende Investeringsbudget Landelijk Gebied. Uitvoering van deze provinciale doelen
geschiedt voor een belangrijk deel ook via het proces Gebiedsgericht werken en het provinciaal
Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 2007 - 2013 (pMJP). Vanuit het pMJP worden
ook de belangrijkste bijdragen van derden verwacht.
Overzicht kosten en bijdragen derden voor uitvoer MJP
Programma Watersysteem:

Kosten WBP Bruto

Bijdragen derden

Kosten WBP WRO

Inrichting wateren landelijk
gebied

18.900

6.000

12.900

2.500

400

2.100

17.100

0

17.100

1.200

600

600

Inrichting wateren stedelijk
gebied

12.000

0

12.000

Sanering vervuilde waterbodems

1.000

900

100

52.700

7.900

44.800

Vismigratie
Voorkomen wateroverlast /
WB21
GGOR

Totaal Watersysteem

Bij het deelprogramma Sanering vervuilde waterbodems en wegwerken achterstallig onderhoud
van stilstaande oppervlaktewateren in de bebouwde omgeving, worden ook substantiële bijdragen van de gemeenten verwacht.
3.2 Provinciale Milieuverordening (PMV)
De provinciale milieuverordening is een wet waarin het milieubeleid van de provincie is uitgewerkt in voorschriften, procedures en wijze van handhaving. De PMV omvat regels ter bescherming van het milieu zoals het grondwater, landschap en geluidhinder. De PMV geeft een nadere
invulling van de Wet Milieubeheer en wordt door de provincie beschreven en vastgesteld.
Op 14 december 2007 hebben Provinciale Staten van Limburg de tiende tranche van de Provinciale milieuverordening Limburg (PMV) vastgesteld. Op 15 februari 2008 is de tiende tranche in
werking getreden (Provinciaal Blad nr. 9 van 2008).
3.3 Verordening Waterhuishouding Limburg (VWL)
De Verordening Waterhuishouding Limburg omvat algemeen verbindende voorschriften en regels ten aanzien van de omgang met grond- en oppervlaktewater in de provincie Limburg. Deze
regels binden zowel de provincie als externen betrokken bij het waterbeheer.
De Verordening Waterhuishouding Limburg komt met de inwerkingtreding van de Waterwet te
vervallen. Waar het nog de bevoegdheden van Provincie Limburg betreft, wordt deze vervangen door de Waterverordening Limburg. In deze nieuwe verordening wordt onder andere invulling gegeven aan het strategisch grondwaterbeheer en de bevoegdheid van de provincie voor
de in de waterwet aangegeven watervergunningen inzake grondwateronttrekkingen.
3.4 GGOR / Grondwaterbeheer
In het NBW is destijds afgesproken dat de waterschappen het GGOR opstellen binnen de
kaders die de provincies daarvoor aangeeft. Conform deze afspraak heeft de provincie in 2006
de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld voor het opstellen van het
Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Binnen de grenzen van dit kader heeft het
waterschap vervolgens in overleg met de streek het GGOR opgesteld. De nadruk heeft daarbij
gelegen op de aanpak van verdrogingsbestrijding en de aanpak van de Natura2000-gebieden.
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4. Waterschap
4.1 Keur (1994, gewijzigd 1996 en 2007)
De keur is een verordening van het waterschap waarin geregeld wordt welke activiteiten en
werken niet zijn toegestaan in en in de omgeving van wateren en waterkeringen. De keur gaat
uit van het “nee, tenzij” principe, waarin activiteiten niet zijn toegestaan, tenzij het waterschap
vergunning verleent.
Hier wordt in bepaalde gevallen van afgeweken door algemene regels inhoudende vrijstellingen, al dan niet met meldplicht, en/of algehele verboden vast te stellen. Verder is in de keur ten
aanzien van eigenaren en onderhoudsplichtigen van werken en wateren en waterkeringen een
aantal verplichtingen opgenomen..
In het najaar van 2009 wordt de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas volledig herzien
op basis van de Waterwet. De gewijzigde keur is vanaf 22 december 2009 in werking.
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Bijlage C: Toelichting op de Europese Kaderrichtlijn Water
Bijlage C1. Ligging van de waterlichamen in het beheersgebied van het Waterschap Roer en
Overmaas (bron: Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015)

Kaart met KRW waterlichamen
Maasnielderbeek
Benedenloop
R4

Maasnielderbeek
Bovenloop
R4

Bosbeek
R4
Roer
R15

Vlootbeek Benedenloop
R5
Middelsgraaf
R4

Rode Beek Vlodrop
R13

Vlootbeek Bovenloop
R4
Putbeek en Pepinusbeek
R4

Geleenbeek
R18
Keutelbeek
R17

Rode Beek
R13

Caumerbeek
R17
Geul
R18

Worm
R18
Anselderbeek
R17

Jeker
R18

Eyserbeek
R17
Gulp
R17

Selzerbeek
R17

d.d. 24-01-2007 | gewijzigd d.d. 21-07-2009

Tek.no. O03-876
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Bijlage C2. De KRW-identificatiecode, naam waterlichaam, status (S= sterk veranderd, N=
natuurlijk), typering en de belangrijkste gebruiksfuncties in het stroomgebied (bron: Provinciaal
Waterplan Limburg 2010-2015).
Code waterlichaam

Naam waterlichaam

Status

Type

Hoofdgebruiksfuncties stroomgebied

NL58WRO01A

Maasnielderbeek bovenloop

S

R4

Landbouw-natuur

NL58WRO01B

Maasnielderbeek benedenloop

S

R4

Stedelijk-landbouw

NL58WRO02

Bosbeek

S

R4

Natuur-landbouw

NL58WRO03

Rode Beek Vlodrop

N

R13

Natuur

NL58WRO04

Roer

N

R15

Natuur-landbouw

NL58WRO05

Vlootbeek bovenloop

S

R4

Natuur-landbouw

NL58WRO06

Vlootbeek benedenloop

S

R5

Natuur-landbouw

NL58WRO07

Putbeek en Pepinusbeek

S

R4

Landbouw-natuur

NL58WRO10

Middelsgraaf

S

R4

Landbouw-natuur

NL58WRO18

Keutelbeek

S

R17

Stedelijk-landbouw

NL58WRO27

Worm

S

R18

Landbouw-natuur

NL58WRO30

Geul

S

R18

Natuur-landbouw

NL58WRO30C

Eyserbeek

S

R17

Natuur-landbouw

NL58WRO32

Selzerbeek

S

R17

Natuur-landbouw

NL58WRO34

Gulp

N

R17

Natuur-landbouw

NL58WRO39

Jeker

S

R17

Natuur-stedelijk

NL58WRO40

Rode Beek

S

R13

Natuur-landbouw

NL58WRO41

Caumerbeek

S

R17

Stedelijk

NL58WRO42

Geleenbeek

S

R18

Stedelijk-landbouw

NL58WRO43

Anselderbeek

S

R17

Natuur-stedelijk

R4 =
R5 =
R13 =
		
R17 =
R18 =

Permanente langzaam stromende bovenloop op zand (waterbreedte 0-3m; stroomgebied > 10 km²);
Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand (waterbreedte 3-8m; stroomgebied 10-100 km²);
Snelstromende bovenloop op zand (waterbreedte 0-3m; stroomgebied > 10 km²); R15= Snelstromend riviertje op
kiezelhoudende bodem (waterbreedte 8-25m; stroomgebied 100- (>)200 km²);
Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem (waterbreedte 0-3m; stroomgebied > 10 km²);
Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem (waterbreedte 3-8m; stroomgebied 10-100 km²).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toegekende watertypen wordt verwezen naar de Stowa-rapporten (www.stowa.nl)
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Bijlage C3. Overzicht van de voorlopige werknormen (bron: Provinciaal Waterplan Limburg
2010-2015) en de huidige toestand (anno 2008) van de ondersteunende fysisch-chemische per
waterlichaam. Cl= Chloride (zomergemiddelde); T= Temperatuur (maximum waarde);
P= Totaal fosfaat (zomergemiddelde); N= Totaal stikstof (zomergemiddelde); pH= Zuurgraad
(zomergemiddelde); O2= Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde); groen= voldoet;
rood = voldoet niet; grijs= geen gegevens of niet toetsbaar.
Chloride

Temperatuur

Totaal fosfaat

Totaal

Zuurgraad

Zuurstofverzadiging

Doel (pHl)

Doel (%)

stikstof
Doel (mg/l)

Huidig

Doel (gr.

Huidig

Doel (mg/l

Huidig

Doel (mg/l)

Huidig

Celcius)
Maasnielderbeek bovenloop

<40

<18

<0,12

<4

4,5-8,0

50-100

Maasnielderbeek benedenloop

<40

<18

<0,12

<4

4,5-8,0

50-100

Bosbeek

<40

<18

<0,12

<4

4,5-8,0

50-100

Rode Beek Vlodrop

50

<23

<0,12

<4

6,0-8,0

70-110

Roer

<150

<25

<0,14

<4

5,5-8,5

80-120

Vlootbeek bovenloop

<40

<18

<0,12

<4

4,5-8,0

50-100

Vlootbeek benedenloop

150

<25

<0,14

<4

5,5-8,5

70-120

Putbeek en Pepinusbeek

<40

<18

<0,12

<4

4,5-8,0

50-100

Middelsgraaf

<40

<18

<0,12

<4

4,5-8,0

50-100

Keutelbeek

<50

<23

<0,12

<4

7,0-8,5

70-110

Worm

<150

<25

<0,14

<4

6,5-8,5

80-120

Geul

<150

<25

<0,14

<4

6,5-8,5

80-120

Eyserbeek

<50

<23

<0,12

<4

7,0-8,5

70-110

Selzerbeek

<50

<23

<0,12

<4

7,0-8,5

70-110

Gulp

<50

<23

<0,12

<4

7,0-8,5

70-110

Jeker

<150

<25

<0,14

<4

6,5-8,5

80-120

Rode Beek

<50

<23

<0,12

<4

6,0-8,0

70-110

Caumerbeek

<50

<23

<0,12

<4

7,0-8,5

0-110

Geleenbeek

<150

<25

Anselderbeek

<50

<23

<0,14
<0,12

<4

6,5-8,5

0-120

<4

7,0-8,5

70-110

Bijlage C4. Overzicht van de ecologische doelstellingen (bron: Provinciaal Waterplan Limburg
2010-2015) en de huidige toestand (anno 2008) per waterlichaam (Huidige toestand rood=
slecht; oranje=ontoereikend; geel=matig; groen=goed; blauw=zeer goed)
Macrofauna
Naam waterlichaam

Doel (GET = 0,6)

Macrofyten
Huidige
toestand

Doel (GET = 0,6)

Vis
Huidige
toestand

Doel (GET = 0,6)

Maasnielderbeek bovenloop

GET

GET

0,45

Maasnielderbeek benedenloop

0,5

GET

0,49

Bosbeek

0,58

GET

GET

Rode Beek Vlodrop

GET

GET

GET

Roer

GET

GET

GET

Vlootbeek bovenloop

GET

GET

0,58

Vlootbeek benedenloop

GET

GET

0,58

Putbeek en Pepinusbeek

GET

GET

0,58

Middelsgraaf

GET

GET

0,58

Keutelbeek

0,5

GET

0,42

Worm

GET

GET

0,58

Geul

GET

0,58

GET

Eyserbeek

GET

GET

0,58

Selzerbeek

0,58

GET

GET

Gulp

GET

GET

GET

Jeker

GET

GET

0,58

Rode Beek

GET

GET

0,58

Caumerbeek

0,5

GET

0,34

Geleenbeek

GET

GET

0,58

Anselderbeek

GET

GET

0,58
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Huidige
toestand

Bijlage C5. Overzicht huidige en toekomstige morfologische toestand van de waterlichamen

Anselderbeek

11

7,4

12,7

6,7

7,8

6,3

41,7

9,6

12,3

10,2

5,2

19,5

10,2

37,7

6,4

254,5

0

5,3

0

0

3

0

0

0

0

7

2

6,2

2,8

1,5

0,9

0,5

2,2

10,2

1,4

3,1

46,1

6

0,7

6,7

8,7

19,4

11

7,4

12,7

6,7

0,8

4,3

35,5

6,8

10,8

9,3

4,7

17,3

0

36,3

3,3

208,4

0,9

0

4,2

8,7

19,4

8

2,6

12,7

0

0,8

1,7

10,3

3,3

7,1

7,9

4,7

10,2

0

10,6

0,4

113,5

15%

0%

63%

100%

100%

73%

35%

100%

0%

100%

40%

29%

49%

66%

85%

100%

59%

0%

29%

12%

0

0

0

0

0

3

0

0

6,7

0

0

10,2

3,5

3,7

0

0

1,6

0

23

2,9

15%

0%

63%

100%

100%

100%

35%

100%

100%

100%

40%

58%

100%

100%

85%

100%

68%

0%

93%

100%

(*4)

(*5)

(*6)

(*7)

(*8)
1,1

3,4

0,9

5,5

6,8

2,7

Geul

Worm

Totaal

22,4

Jeker

8,7

Eyserbeek

6,7

Keutelbeek

Geleenbeek

Middelsgraaf

Putbeek en Pepinusbeek

Vlootbeek benedenloop

Vlootbeek bovenloop

6

Roer

6

Bosbeek

Caumerbeek

beeklengte landelijk gebied

Rode Beek

bebouwing-infrastructuur (km)

Gulp

sterke beperking beekherstel a.g.v.

Selzerbeek

beeklengte totaal (km)

Rod e Beek Vlodrop

Maasnielderbeek bovenloop

Maasnielderbeek benedenloop

Naam waterlichaam

beeklengte landelijk gebied (vrijwel)
onaangetast of vóór 2010 al heringericht (km)
% morfologisch doel landelijk gebied
bereikt vóór 1e SGBP
beeklengte herinrichting landelijk gebied
1e SGBP (km)

54,6

% morfologisch doel landelijk gebied
bereikt na 1e SGBP
Opm.

(*1)

(*2)

(*3)

beeklengte herinrichting stedelijk gebied

3

1e SGBP (km)
beeklengte herinrichting landelijk gebied
2e of 3e SGBP (km)

5,1

0

2,5

0

0

0

4,8

0

0

*1 )
*2 )

0

2,6

15

0

0

1,4

0

(*9)

(*10)
8,4
0

46,4

Maasnielderbeek in Roermond: voormalige beek omgevormd tot stedelijke vijvers of overkluisd
Roer: zeer lokaal worden nog restanten oud puinstort verwijderd. Tevens aanpassing begroeiing langs water nodig d.m.v.
inrichting & beheer oeverstroken
*3 ) Keutelbeek: ontkluizing in stedelijk gebied en gedeelte verlegging van beekloop
*4 ) Geul: verwerving, inrichting en beheer van meanderstroken i.k.v. Landinrichting Mergelland-Oost over totale lengte van
10,2 km landelijk gebied
*5 ) Eyserbeek: verwerving, inrichting en beheer van meanderstroken i.k.v. Landinrichting Mergelland-Oost over totale lengte
van 6,8 km landelijk gebied
*6 ) Selzerbeek: verwerving, inrichting en beheer van meanderstroken i.k.v. Landinrichting Mergelland-Oost over totale lengte
van 8,5 km landelijk gebied
*7 ) Gulp: Aanpassing begroeiing langs water nodig d.m.v. inrichting & beheer oeverstroken
*8 ) Jeker: Aanpassing begroeiing langs water nodig d.m.v. inrichting & beheer oeverstroken
*9 ) Caumerbeek: 2010-2015 betreft herinrichting bovenloop Aambos. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar gehele
ontkluizing in stedelijk gebied mogelijk (groten-)deels al in 2010-2015
*10 ) Anselderbeek: onderzoek naar mogelijkheden vanaf Cranenweijer tot mondingBijlage C6a. Overzicht per waterlichaam van
de KRW-maatregelen die door het waterschap worden genomen in de planperiode van het 1e SGBP Maas en de volgende
planperioden
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Bijlage C6a. Overzicht per waterlichaam van de KRW-maatregelen die door het waterschap
worden genomen in de planperiode van het 1e SGBP Maas en de volgende planperioden

totaalpakket beekherstel landelijk gebied

Maasnielderbeek benedenloop

1

RWZI aanpassen

1

uitvoeren onderzoek m.b.t.(vis-)migratie en
streefbeeld
NL58WRO02

Bosbeek

NL58WRO03

Rode Beek Vlodrop

NL58WRO04

Roer

NL58WRO05

Vlootbeek bovenloop

NL58WRO06

Vlootbeek benedenloop

NL58WRO07

Putbeek en Pepinusbeek

NL58WRO10

Middelsgraaf

NL58WRO18

Keutelbeek

NL58WRO27

Worm

opheffen vismigratieknelpunt
totaalpakket beekherstel landelijk gebied

1

opheffen vismigratieknelpunt

4

verwerving en inrichting meanderstroken

x
1

NL58WRO34
NL58WRO39

Gulp
Jekeraanpassing

Caumerbeek

NL58WRO42

Geleenbeek

Eindtotaal
km

4

stuks

2

stuks
km

3

3

stuks

2

12

km

3
5

2

stuks

7

7

km

opheffen vismigratieknelpunt

7

7

stuks

totaalpakket beekherstel stedelijk gebied

3

3

km

RWZI aanpassen

1

2

1

stuks

3

km

1

1

stuks

15

26

km

3

RWZI aanpassen
11
13

19

stuks

RWZI aanpassen

1

1

stuks

totaalpakket beekherstel landelijk gebied

6

6

km

opheffen vismigratieknelpunt

1

1

stuks

3

3

totaalpakket beekherstel landelijk gebied

9

9

km

opheffen vismigratieknelpunt

3

3

stuks

aanpassing begroeiing langs water

x

1

uitvoeren c.q. onderzoek m.b.t. (vis-)migratie

1

1

begroeiing langs water

totaalpakket beekherstel landelijk gebied

x

1

5
4
8

2

2

stuks

5

5

km

4

stuks

17

km

totaalpakket beekherstel stedelijk gebied

1

1

km

uitvoeren onderzoek

1

1

stuks

opheffen vismigratieknelpunt
NL58WRO41

stuks

1

totaalpakket beekherstel landelijk gebied

opheffen vismigratieknelpunt
Rode Beek

10

7

2

totaalpakket beekherstel landelijk gebied
NL58WRO40

10

2

2

opheffen vismigratieknelpunt

Selzerbeek

km

km

totaalpakket beekherstel landelijk gebied
10

3

stuks

totaalpakket beekherstel landelijk gebied

NL58WRO32

stuks

3

x

totaalpakket beekherstel landelijk gebied

NL58WRO30C Eyserbeek

stuks

1

11

opheffen vismigratieknelpunt

opheffen vismigratieknelpunt

Geul

1

3

8

opheffen vismigratieknelpunt

NL58WRO30

km

2

2

totaalpakket beekherstel landelijk gebied

totaalpakket beekherstel landelijk gebied

5

stuks
2

totaalpakket beekherstel landelijk gebied

opheffen vismigratieknelpunt

2022-2027

5

uitvoeren onderzoek m.b.t. (vis-)migratie
NL58WRO01B

2016-2021

Naam

2010-2015

Waterlichaam naam

NL58WRO01A Maasnielderbeek bovenloop

2007-2009

Waterlichaam

Tijdvak met afgeronde aantallen
2000-2006

										

6

totaalpakket beekherstel stedelijk gebied
RWZI aanpassen
totaalpakket beekherstel landelijk gebied
totaalpakket beekherstel stedelijk gebied
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10

1

2

9

stuks

3

7

10

km

1

1

1

3

stuks

1

34

34

1

km

23
1

Bijlage C6b. Samenvatting van bijlage 6a t.b.v. het 1e SGBP Maas.

Bijlage C6b. Samenvatting van bijlage 6a t.b.v. het 1e SGBP Maas.
SGBP

Waterlichaam

Waterlichaamnaam

Waterschap

NL58WRO01A

Maasnielderbeek bovenloop

NL58WRO01B

Maasnielderbeek benedenloop

NL58WRO04

Roer

NL58WRO05

Vlootbeek bovenloop

NL58WRO10

Middelsgraaf

NL58WRO18

Keutelbeek

NL58WRO27

Worm

NL58WRO30

Geul

NL58WRO30C

Eyserbeek

NL58WRO32

Selzerbeek

NL58WRO34

Gulp

NL58WRO40

Rode Beek

NL58WRO41

Caumerbeek

verminderen belasting RWZI

vispasseerbaar maken kunstwerk

overige inrichtingsmaatregelen

verbreden / hermeanderen / nvo;
(snel) stromend water

uitvoeren onderzoek

stuks

stuks

stuks

km

stuks

Extra maatregelen (art 11-5)

Uitvoerder

Regulering waterbeweging en
hydromorfologie (art 11-3i)

2010-2015

Puntbronnen (art 11-3g)

Tijdvak

1
2
1
3
7

2,9
1
13
1

10,2

1

6,3

3

8,5
1

1

1
2,4

1

3,4

NL58WRO42

Geleenbeek

1

NL58WRO43

Anselderbeek

1

NL58WRO39

Jeker

4

23,9

1

2,9

1

70,2

7

1
4

2016-2027

29

4

ermeanderen / nvo;
nd water

1

Totaal Waterschap

ar maken kunstwerk

Natura-2000 gebied

Tijdvak

6,7

SGBP
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belasting RWZI

Puntbronnen (art 11-3g)

Regulering waterbeweging en
hydromorfologie (art 11-3i)

Omvang maatregelen

NL58WRO40

Rode Beek

NL58WRO41

Caumerbeek

NL58WRO42

Geleenbeek

1

NL58WRO43

Anselderbeek

1

NL58WRO39

Jeker

1

2,4

4

23,9

3,4
2,9
1

vispasseerbaar maken kunstwerk

verbreden / hermeanderen / nvo;
(snel) stromend water
km

4

2016-2027

4

stuks

Tijdvak

29

verminderen belasting RWZI

1

Totaal Waterschap

stuks

Natura-2000 gebied

SGBP

Puntbronnen (art 11-3g)

Regulering waterbeweging en
hydromorfologie (art 11-3i)

Omvang maatregelen

Uitvoerder

Waterlichaam

Waterlichaamnaam

Waterschap

NL58WRO01A

Maasnielderbeek bovenloop

NL58WRO01B

Maasnielderbeek benedenloop

NL58WRO06

Vlootbeek benedenloop

NL58WRO27

Worm

NL58WRO30

Geul

NL58WRO40

Rode Beek

NL58WRO41

Caumerbeek

NL58WRO42

Geleenbeek

NL58WRO02

Bosbeek

5
1
4,8
1
1

15
2

2

4

1

1,1

10

2,5

13

42,4

13

42,4
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Totaal Waterschap
Totaal

2,5
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Bijlage C7. Overzicht en kenmerken van de aanwezige N2000-gebieden

Beekherstel en vismigratiemaatregel al
voorzien in KRW?

ja

nee

nvt

geen

ja

nee

nvt

ja

Actieve hoogvenen

geen

ja

nee

nvt

ja

Hoofdaccent (Beheers-) maatregel
Beheersplan N2000?

KRW strijdig met
N2000?

geen

Vochtige heiden

Hoofdaccent GGORmaatregel (kwantiteit
en/of kwaliteit)?

(grond-)water afhankelijk?

Zure vennen

Nr Natura-2000 doel natte natuur

Voorziet KRW in verbetering RWZI´s?

Waterlichaam NL58WROxx

Waterkwaliteit afhankelijk van buitenland?

GRONDWATERAFHANKELIJKE DOELEN

149 Meinweg
ja

Pioniervegetaties met snavelbiezen

geen

ja

nee

nvt

ja

Hoogveenbossen

geen

ja

nee

nvt

ja

Vochtige alluviale bossen

geen

ja

nee

nvt

ja

Beekprik

02 en 03

ja

nee

ja

Kamsalamander

geen

ja

nee

nvt

ja

Drijvende waterweegbree

geen

ja

nee

nvt

ja

´04

ja

nee

ja

ja

ja

150 Roerdal
Beken en rivieren met waterplanten

ja

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

geen

nee

nvt

nvt

ja

Hoogveenbossengeen

ja

nee

nvt

ja

ja

Vochtige alluviale bossen

geen

ja

nee

nvt

ja

Zeggekorfslak

geen

ja

nee

nvt

Gaffellibel

´04

ja

nee

ja

Donker pimpernelblauwtje

geen

nee

nvt

nvt

Beekvissen

´04

ja

nee

ja

Kamsalamander

geen

ja

nee

nvt

Bever

´04

ja

nee

ja

geen

nee

nvt

nvt

ja
ja
ja

ja

ja
ja
ja

153 Bunder- en Elsloërbos
Ruigten en zomen

ja

Kalktufbronnen

geen

ja

nee

nvt

ja

Eiken-Haagbeukenbossen

geen

nee

nvt

nvt

ja

Vochtige alluviale bossen

geen

ja

nee

nvt

ja

Spaanse vlag

geen

nee

nvt

nvt

ja

154 Geleenbeekdal
Kalkmoerassen

geen

ja

nee

nvt

Eiken-Haagbeukenbossen

geen

nee

nvt

nvt

ja

Vochtige alluviale bossen

geen

ja

nee

nvt

Nauwe korfslak

geen

ja

nee

nvt

ja

Zeggenkorfslak

geen

ja

nee

nvt

ja

Zure vennen

geen

ja

nee

nvt

Vochtige heiden

geen

ja

nee

nvt

Actieve hoogvenen

geen

ja

nee

nvt

ja

Pioniervegetaties met snavelbiezen

geen

ja

nee

nvt

ja

Hoogveenbossen

geen

ja

nee

nvt

ja

Spaanse vlag

geen

nee

nvt

nvt

ja

Kamsalamander

geen

ja

nee

nvt

ja

ja
ja

155 Brunssummerheide
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ja
ja

ja

156 Bemelerberg en Schiepersberg
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

geen

nee

nvt

nvt

ja

Eiken-Haagbeukenbossen

geen

nee

nvt

nvt

ja

Kamsalamander

geen

ja

nee

nvt

ja

Geelbuikvuurpad

geen

ja

nee

nvt

ja

Beken en rivieren met waterplanten

30 en 34

ja

nee

ja

Zinkweiden

geen

nee

nvt

nvt

157 Geuldal
ja

ja
ja

Ruigten en zomen

geen

nee

nvt

nvt

ja

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

geen

nee

nvt

nvt

ja

Kalktufbronnen

geen

ja

nee

nvt

ja
ja

Kalkmoerassen

geen

ja

nee

nvt

Eiken-Haagbeukenbossen

geen

nee

nvt

nvt

Vochtige alluviale bossen

geen

ja

nee

nvt

ja
ja

Spaanse vlag

geen

nee

nvt

nvt

Beekprik

30 en 34

ja

nee

ja

ja

ja

ja

Rivierdonderpad

30 en 34

ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja

Kamsalamander

geen

ja

nee

nvt

Geelbuikvuurpad

geen

ja

nee

nvt

Gaffellibel

30 en 34

ja

nee

ja

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

geen

nee

nvt

nvt

ja

Eiken-Haagbeukenbossen

geen

nee

nvt

nvt

ja

Beken en rivieren met waterplanten

39

ja

nee

uitgevoerd

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

geen

nee

nvt

nvt

ja

Eiken-Haagbeukenbossen

geen

nee

nvt

nvt

ja

ja

158 Kunderberg

159 Sint Pietersberg en Jekerdal

Spaanse vlag

geen

nee

nvt

nvt

Gaffellibel

39

ja

nee

uit gevoerd

ja

ja
ja

160 Savelsbos
Ruigten en zomen

geen

nee

nvt

nvt

ja

Eiken-Haagbeukenbossen

geen

nee

nvt

nvt

ja

Spaanse vlag

geen

nee

nvt

nvt

ja

Geelbuikvuurpad

geen

ja

nee

nvt

ja

161 Noorbeemden en Hoogbos
Eiken-Haagbeukenbossen

geen

nee

nvt

nvt

Vochtige alluviale bossen

geen

ja

nee

nvt

ja

Kalktufbronnen

geen

ja

nee

nvt

ja
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ja
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Bijlage C10. Overzicht van de huidige toestand van de prioritaire stoffen per waterlichaam
(bron: Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015) (wit = geen gegevens bekend; n = niet
toetsbaar vanwege het feit dat de norm lager ligt dan de huidige detectiegrens; + = voldoet;
- = voldoet niet).

Bijlage D: Beschrijving van de gebieden en watersystemen
D.1 Roer en Vlootbeek 1
Het gebied Roer en Vlootbeek ligt in het Maasterrassengebied van Midden-Limburg ten
oosten van de Maas tussen Roermond en Susteren. Het bevat de (hoofd-) beken
Maasnielderbeek, Roer, Worm, Vlootbeek en Middelsgraaf.
Karakterisering
Het gebied is een zogenaamd terrassenlandschap dat gevormd is door de Maas en de Rijn.
Het is ontstaan op het einde van de laatste ijstijd (tot 10.000 jaar geleden). De aanwezige
beken kunnen worden aangeduid als terras- of laaglandbeken, met afwisselend traag en snel
stromend water. De Roer en de Worm hebben vooral een snel stromend karakter.
De Maasnielderbeek ontspringt nabij Asenray, even ten oosten van Roermond en mondt via
het stedelijk gebied van Roermond uit in de Maas. De totale lengte van de Maasnielderbeek
bedraagt ongeveer 12 kilometer. Vlak voor de instroom in de Maas loost de RWZI-Roermond
het effluent op de Maasnielderbeek.
De Roer ontspringt in de Belgische Hautes Fagnes, stroomt via de Duitse Eifel bij Vlodrop
Nederland binnen en mondt bij Roermond uit in de Maas. De lengte van de Roer binnen het
gebied bedraagt 22 km. De Roer heeft als klein riviertje in het landelijk gebied van Nederland
een grotendeels vrije meandering, met een geheel eigen dynamisch karakter. Het gehele
Roerdal vormt een natuurlijk overstromingsgebied waarbinnen de Roer zich van oost naar
west diep in het landschap heeft ingesneden.
Een belangrijke zijrivier is de Worm, waarvan een beperkt deel van het stroomgebied in
Nederland ligt (het gebied tussen Heerlen, Kerkrade en de Duitse grens) en die nabij
Kempen (Duitsland) uitmondt in de Roer (enkele kilometers ten oosten van de NederlandsDuitse grens). De Worm heeft een totale lengte van 53 km, waarvan ca 5 kilometer
grensscheidend is. De afvoer van de Worm wordt voor een belangrijk deel gevormd door het
effluent van zestien verschillende RWZI’s op Duits grondgebied, waaronder die van Aken.
Ook de RWZI Rimburg, bij Ubach over Worms, loost het effluent op de Worm, evenals RWZI
Kaffeberg (Kerkrade), via de Anselderbeek.
Nabij Roermond monden de Bosbeek en Rode Beek in de Roer. Deze kleine beekjes
wateren het Nationaal park De Meinweg af en staan landelijk bekend om hun hoge
natuurwaarden.
Het stroomgebied van de Vlootbeek omvat diverse grotere beken. De Vlootbeek is
grotendeels gegraven en volgt in haar bovenloop een oude “fossiele” loop van de Roer.
Het meest bovenstrooms gelegen deel van de Vlootbeek ligt in Duitsland. De beek verbindt
vervolgens een aantal broekgebieden met elkaar en mondt in de Linnerweerd uit in de Maas.
Tussentijds ontvangt de beek water uit de Putbeek en Pepinusbeek, twee grotere zijbeken.
Het water uit beide beken is afkomstig uit grootschalige landbouwgebieden, die ontstaan zijn
na ontginning van voormalige ondiepe moerassen (de zogenaamde broekgebieden).
De midden- en bovenloop van de Vlootbeek zelf viel tot voor kort in de zomermaanden droog.
Door aankoppeling van water uit Duitsland (sinds midden jaren 90) voert de Vlootbeek weer
het gehele jaar door water. Het aangevoerde water bestaat echter voor een deel uit effluent
van een RWZI in Duitsland. De kwaliteit van dit water voldoet veelal niet aan alle
waterkwaliteitsnormen. Met uitzondering van de benedenloop van de Vlootbeek in de
Linnerweerd zijn de beken in dit deel van het gebied grotendeels genormaliseerd.
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Worm Haanrade.

De Middelsgraaf bij Susteren heeft een vooral een ont- en afwateringsfunctie. Een deel van
het afgevoerde water is afkomstig uit Duitsland. Van oorsprong mondt de Middelsgraaf uit in
de Maas, maar bij de aanleg van het Julianakanaal in de jaren twintig van de 20e eeuw is de
beek naar de Geleenbeek afgeleid.
De grondwaterstroming van het gebied loopt in de richting van het Maasdal. Het hoger
gelegen oostelijk gelegen Rijnterras en de stuifzandcomplexen vormen belangrijke
infiltratiegebieden. Kwel en hoge grondwaterstanden treden vooral op in de broekgebieden
en in de beekdalen. Het grondwater is lokaal vermest en/of verzuurd.
Gebruiksfuncties
In vrijwel het gehele gebied vormt landbouw de dominerende gebruiksfunctie. Er is een
afwisseling van graslanden, akkerbouwgewassen en veevoergewassen (m.n. maïs).
Daarnaast is in sommige gebieden sprake van een aanzienlijk areaal tuinbouwgebied. Deze
vollegrondstuinbouw vindt plaats in afwisseling met gewone akkerbouw en wordt wat de
waterhuishouding betreft ook hieraan gelijk gesteld. Het agrarische landgebruik is thans
relatief onafhankelijk van de oorspronkelijke hydrologische en geografische omstandigheden.
De verdeling van het landgebruik in de beekdalen wijkt nog nauwelijks af van dat op de
hooggelegen oude bouwlandcomplexen. Alleen op de meest zandige en droge gronden
binnen het stroomgebied komen nog grotere aaneengesloten oppervlakten bos voor. Het
aandeel verstedelijkt gebied bedraagt ca 15%. De grootste stad in het deelgebied is
Roermond.
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Het deelstroomgebied van de Worm wijkt qua gebruiksfunctie en ligging sterk af van de rest.
Dit sterk verstedelijkte gebied (45%) heeft een rijk mijnbouwverleden, waardoor acht grote
mijnsteenstorten aanwezig zijn. Door de grote hoogteverschillen in deelstroomgebied
hebben de aanwezige beekjes zich diep in het heuvel- en plateaulandschap ingesneden.
Hierdoor liggen de dalbodems tot meer dan 50 meter lager dan het plateau. Verspreid zijn
diverse bos- en natuurgebieden aanwezig. Ook het enige stuwmeer van Nederland, de
Craneweyer, ligt in dit gebied.
Het deelstroomgebied van de Roer en Maasnielderbeek is relatief rijk aan bos- en
natuurgebieden (25%) waarvan het Nationaal park De Meinweg het meest belangrijk is. In
het gebied Roer en Vlootbeek liggen de waterwinningen Asselt, Pey en Herten met hun
grondwaterbeschermingsgebieden.
Alle hoofdbeken binnen het gebied Roer en Vlootbeek hebben conform het Provinciaal
Waterplan Limburg (PWL) en het Waterbeheersplan Roer en Overmaas een specifiek
ecologische functie (SEF). De permanent watervoerende zijbeken gelegen in de EHS of het
POG hebben eveneens de SEF functie. De overige beken hebben de algemeen ecologische
functie (AEF). Hierbij gaat het voornamelijk om droogvallende watergangen. De Roer heeft
tevens de functie van viswater voor karperachtigen. In de stedelijke kern van Roermond ligt
een waterkrachtcentrale die tot voor kort een belangrijk vismigratieknelpunt in de Roer vormt,
maar door de aanleg van een vistrap passeerbaar is geworden.
D.2 Geleenbeek
Het gebied Geleenbeek wordt gevormd door het centrale deel van het Zuid-Limburgse
heuvelland rondom Heerlen en loopt door in noordelijke richting naar het Maasdal. Het omvat
als hoofdbeken de Geleenbeek en de Rode Beek.
Karakterisering
Dit gebied bevat meer dan 100 natuurlijke bronnen en brongebieden. De Rode Beek en
Geleenbeek ontvangen van oorsprong hun water uit deze bronnen, maar staan thans sterk
onder invloed van het stedelijke gebied. De zijbeken bestaan grotendeels uit heuvellandbronbeken, met vaak nog een landelijk karakter. Enkele zijbeken, zoals de Keutelbeek en de
Caumerbeek, zijn grotendeels overkluisd. Daarnaast komen diverse grubben en droogdalen
voor, waarvan de laagste delen alleen tijdens regenrijke periodes watervoerend zijn.
Het grootste deel van de beken in dit gebied is te karakteriseren als relatief snel stromende
heuvellandbeken. Door het sterke reliëf, het relatief grote areaal stedelijk gebied en
ruilverkavelingen in het verleden (waardoor vaak grote aaneengesloten bouwlandpercelen
zijn ontstaan) vormt erosie een groot probleem. Om acute erosieoverlast (bijvoorbeeld in de
vorm van modderstromen over wegen en door woningen) zoveel mogelijk te voorkomen, zijn
en worden op veel plaatsen in de beekdalen regenwaterbuffers aangelegd. Doel van deze
buffers is om het neerslagwater tijdelijk te bergen en vervolgens vertraagd af te voeren naar
de beken.
De Geleenbeek is mede vanwege het mijnbouwverleden een grotendeels genormaliseerde
en sterk overgedimensioneerde heuvellandbeek. De beek ontspringt nabij Benzenrade, ten
zuiden van Heerlen en stroomt via het stedelijk gebied van Heerlen, Geleen en Sittard ter
hoogte van Echt uit in de Maas. Het stroomgebied van de Geleenbeek omvat o.m. delen van
het stedelijk gebied rond Heerlen, het noordelijke deel van het agrarisch gebruikte Centrale
Plateau en het stedelijke gebied rondom Geleen en Sittard. Meer dan het helft van de
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oppervlakte van het stroomgebied bestaat uit stedelijk gebied en industrieterreinen.
Alleen het traject tussen Hoensbroek en Geleen bestaat grotendeels uit landelijk gebied. In de
bovenloop ontvangt de Geleenbeek water van onder meer de Caumerbeek, de Retersbeek
en de Hulsbergerbeek. Verder stroomafwaarts (benedenstrooms van Sittard) monden onder
meer de Middelsgraaf en de Rode Beek uit in de Geleenbeek. De totale lengte van
Geleenbeek bedraagt circa 40 kilometer. Verschillende trajecten van de Geleenbeek zijn
aangemerkt als ecologische verbindingszone of hebben een andere natuurfunctie.
Het provinciaal ruimtelijk beleid voorziet voor dit gebied in een afname van het agrarisch
areaal en een toename van natuur en stedelijk gebied. Het zuidwestelijk deel van het gebied
valt onder de Landinrichting Centraal-Plateau. In het midden en noorden spelen
ontwikkelingen in het kader van Landschapspark De Graven.
De Rode Beek heeft twee grotere bovenlopen (een Duitse en een Nederlandse bovenloop),
die bij het dorp Mindergangelt samenkomen. De Nederlandse bovenloop ontspringt op de
Brunssummerheide en stroomt via Schinnen en Susteren nabij Oud-Roosteren uit in de
Geleenbeek. Het water wordt hier deels omgeleid via de Vloedgraaf. De Duitse bovenloop
ontspringt op de Tevenerheide ten westen van Geilenkirchen en wordt door verschillende
zijbeken gevoed. Veel van deze bronbeken staan een belangrijk deel van het jaar droog,
waarschijnlijk als gevolg van de bemaling van naburige bruinkoolgroeves. De totale lengte
van de Rode Beek bedraagt ongeveer 25 kilometer, waarvan ongeveer 17 kilometer op
Nederlands grondgebied.
De Geleenbeek is ten tijde van de steenkoolmijnen voor een deel genormaliseerd, verbreed
en voorzien van een betegeling om een snelle afvoer van mijnwater te garanderen.
De waterkwaliteit van de Rode beek is in de bovenloop vrij goed maar wordt verder stroomafwaarts slechter. De oorzaak hiervoor moet vooral gezocht worden in de
aanwezigheid van de nodige riooloverstorten. Sinds 1996 is een verbetering van de
waterkwaliteit geconstateerd. De oorzaak hiervoor is de opheffing van de RWZI Schinveld en
alle kleine RWZI’s in de Selfkant (Duitsland) en de aansluiting van deze rioolstelsels op de
RWZI Susteren.

Geleenbeek nabij Ophovenermolen te Sittard.

118

In het gebied liggen ongeveer tien grote stortplaatsen van mijnsteen die in verschillende
mate uitlogen. Hierdoor wordt het grond- en oppervlaktewater belast met metalen en
sulfaten. Met name het Ruischerbeekje wordt hier sterk door beïnvloed.
De deelstroomgebieden in dit RWSR gebied kennen elk meerdere grondwatersystemen, met
grondwaterstanden die vaak vele meters onder maaiveld liggen. Deze systemen worden
bepaald door de gevarieerde geologische opbouw, met vaak een sterk lokaal karakter. De
grondwaterstroming is meestal in de richting van de diep ingesneden beekdalen, waar ook
de meeste kwelverschijnselen optreden. Natuurlijke stilstaande wateren zijn schaars. Wel
zijn hier en daar waterplassen aanwezig in (voormalige) ontgrondingslocaties, die vooral een
functie vervullen voor de hengelsport. Alleen op de Brunssummerheide komen enkele
heidevennen voor.
In het noorden van het deelstroomgebied ligt de zogenaamde Feldbiss, een ondergrondse
breuk die de overgang markeert tussen Midden-Limburg en het Zuid-Limburgse heuvelland.
Langs deze breuk komen regionaal kwelverschijnselen voor. De bodemhoogte in het gebied
loopt van 40 m +NAP in het noorden op tot 215 m +NAP op het plateau van Ubachsberg.
De bodem bestaat veelal uit löss, met in de beekdalen rivierklei, beekafzettingen of
erosiemateriaal. Op veel plaatsen komt ondiep grind voor.
Gebruiksfuncties
Iets meer dan de helft van het gebied is agrarisch in gebruik. Een beperkt deel van de
beekdalen maakt onderdeel uit van de EHS en het POG waaronder de hoofdbeken de
Geleenbeek en de Rode Beek. Tevens hebben alle landelijke bronbeken met een natuurlijke
oorsprong een specifieke ecologische (SEF) functie. De resterende wateren hebben een
algemeen ecologische functie (AEF). Enkele plassen in het stroomgebied hebben een
functie als hengelsportwater. Lokaal wordt de Geleenbeek gebruikt voor energieopwekking
door middel van watermolens.
Iets meer dan 10 % van het gebied heeft een bos- of natuurbestemming. In het gebied
Geleenbeek liggen de waterwinningen Roosteren, Susteren, Schinveld en Craubeek met hun
grondwaterbeschermingsgebieden.
D.3 Geul
Het gebied Geul omvat het heuvelland in het meest zuidelijk deel van Zuid-Limburg, tussen
Vaals en Maastricht. Het bevat onder andere de (hoofd-) beken Geul, Gulp, Eyserbeek en
Selzerbeek.
Karakterisering
Het gebied Geul kent een aantal beken die hun oorsprong in het buitenland hebben. De Geul
(58 km) en de Gulp (17 km) ontspringen in België, de Selzerbeek (14 km) ontspringt in
Duitsland. De beeklengtes in Nederland bedragen respectievelijk 37 km, 10 km en 11 km.
Deze typische heuvellandbeken hebben over grote trajecten nog een meanderend karakter.
Bij hevige regenval komen langs de Geul inundaties voor, maar ook de andere
heuvellandbeken kunnen plaatselijk inunderen. De hoofdbeken in het gebied worden gevoed
door talloze heuvellandbronbeekjes die vanwege het grote verval een hoge stroomsnelheid
hebben.
In het gebied komen slechts weinig natuurlijke stilstaande wateren voor. In de stedelijke
omgeving liggen een aantal kasteelvijvers en grachten, in het landelijke gebied zijn van
oudsher door de mens kleine veedrinkpoelen aangelegd. Daarnaast zijn een aantal
stilstaande wateren in gebruik als vis- en hengelsportwateren.
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De Geul ontspringt in het noordoostelijke deel van de Belgische Ardennen en stroomt via
Epen, Gulpen en Valkenburg bij Bunde uit in de Maas. De bodem van het deelstroomgebied
bestaat vooral uit löss, met in de grotere beekdalen rivierklei. Bijzonder is de lokale
aanwezigheid van kalksteen (mergel). In het zuidoosten dagzomen afzettingen uit het
Carboon (steenkool). In het verleden heeft nabij Plombières (België) winning van zink- en
looderts plaatsgevonden. Door eeuwenlange afspoeling vanuit afvalstorten is veel vervuild
materiaal in de Geul terechtgekomen. Bij overstromingen zijn sedimenten afgezet, waardoor
het gehele Geuldal verontreinigd is met zware metalen, met name zink.
De Gulp ontspringt op het Plateau van Hervé nabij de Belgische plaats Henri-Chapelle en
stroomt via Slenaken uit in de Geul bij Gulpen. Het stroomgebied van de Gulp omvat het
oostelijke deel van het Plateau van Margraten, de westelijke zijde van het Plateau van
Crapoel en een Belgisch deel in de buurt van Teuven en Henri-Chapelle. In het dal van de
Gulp tussen Slenaken en Gulpen komt een aantal bronnen voor. De Formatie van Vaals
fungeert hier als een slecht doorlatende laag waarover grondwater afstroomt met een relatief
korte verblijftijd en een laag elektrisch geleidingsvermogen.
De Eyserbeek ontspringt ten zuiden van Bocholtz en stroomt via Simpelveld en Eys nabij
Cartils uit in de Geul. De totale lengte bedraagt ca. 12 kilometer. Het stroomgebied van de
Eyserbeek omvat delen van het Plateau van Ubachsberg die aan weerszijden van de beek
liggen. Het stroomgebied is grotendeels in landbouwkundig gebruik, met relatief grote
arealen bouwland. Met name rond de bovenlopen van de Eyserbeek (Sourethbeek en
Bocholzerbeek) en in de bebouwde omgeving van Bocholtz, liggen een aantal bronnen.
Verder benedenstrooms komen alleen halverwege Eys en Cartils nog een aantal bronnen
voor (gebied Roodborn). De Eyserbeek heeft in zijn geheel gezien het karakter van een
natuurlijk meanderende heuvellandbeek. Ongeveer 3 km van het tracé van de beek heeft
een natuurlijk eroderend profiel. Ongeveer 7 km heeft een trapeziumprofiel of het karakter
van een vervallen normprofiel. De overige delen van de beek, veelal bovenstrooms gelegen
binnen de bebouwing van Bocholtz en Simpelveld, zijn voorzien van een oeverbescherming
of zijn overkluisd.
De Selzerbeek ontspringt in Duitsland nabij Aken (Senzerbach) en stroomt via Vaals nabij
Partij uit in de Geul. Het stroomgebied van de Selzerbeek omvat het zuidelijke deel van het
Plateau van Ubachsberg en de noordelijke en noordoostelijke delen van het Plateau van
Vijlen. De Formatie van Vaals fungeert als slecht doorlatende laag waarover grondwater
afstroomt met een relatief korte verblijftijd en een laag elektrisch geleidingsvermogen. De
Selzerbeek heeft in zijn geheel gezien het karakter van een natuurlijke meanderende
heuvellandbeek. Het dal en de beekdalflanken bestaan grotendeels uit grasland. Het
stroomgebied is hierdoor minder gevoelig voor erosie. De waterkwaliteit van de Selzerbeek
is over het algemeen redelijk.
In het deelstroomgebied spelen twee landinrichtingen, namelijk Centraal-Plateau (ten
noorden van de Geul) en Mergelland-Oost (in het zuidoostelijk deel). In het heuvelland vormt
erosie een probleem waardoor water- en modderoverlast optreedt. Dit wordt o.a.
tegengegaan door middel van het aanleggen van regenwaterbuffers en het aanwijzen van
gebieden waar gestimuleerd wordt om graslanden te handhaven in plaats van akkerlanden.
Dit zijn de zogenaamd Strategisch Graslanden.
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Geul te Wijlre.

Gebruiksfuncties
Het stroomgebied heeft grotendeels een landbouwkundig grondgebruik (meer dan 73%).
Op de steile beekdalflanken komen bouwlandpercelen voor die relatief gevoelig zijn voor erosie.
Het relatief grote oppervlakte bebouwd gebied in de bovenlopen is er de oorzaak van dat
regelmatig onnatuurlijk hoge piekafvoeren optreden. Het gebied ten zuidoosten van Vijlen
(Harleserbeek, Hermansbeek, Valsbroekemolenbeek) kent deze problemen niet omdat er
een groot areaal aan bos voorkomt. Aan de noordkant van het Vijlenerbos
(deelstroomgebied van o.m. de Harleserbeek, de Hermansbeek en de
Vaalsbroekemolenbeek) ligt een groot aantal bronnen.
In de Geul, de Gulp en de Selzerbeek kan gevist worden op zalmachtigen, met name
Beekforel. De populatie wordt door de hengelsportverenigingen regelmatig aangevuld door
middel van het zogenaamd “bijpoten”. Bijna alle beken in het gebied hebben een specifiek
ecologische functie, naast de algemeen ecologische functie. Aan de Geul is de functie Water
voor Zalmachtigen toegekend.
Een verdere bijzonderheid is de aanwezigheid van kalksteen (mergel), dat van oudsher werd
gewonnen in grottenstelsels en dagbouwgroeves. Een groot deel van de beekdalen en
hellingsbossen maakt deel uit van de EHS of het POG en is aangewezen als reservaat- of
beheersgebied. Het landbouwkundige gebruik van deze gebieden is lokaal relatief weinig
intensief en in de toekomst is een verdere extensivering te verwachten.
In het gebied Geul liggen de waterwinningen Roodborn, Waterval, IJzeren Kuilen en
De Tombe plus de bijbehorende grondwaterbeschermingsgebieden.
In de Geul en Gulp liggen een aantal watermolens die het stromende water als energiebron
benutten. Hiervoor zijn deze beken lokaal vergraven om voldoende wateraanvoer te
garanderen. De verdeling van het beschikbare water voor de verschillende gebruiksfuncties
leidt incidenteel tot discussie.
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D.4 Plateau van Margraten
Het gebied Plateau van Margraten ligt in het zuidwestelijk deel van Zuid-Limburg. Het gebied
omvat als (hoofd-) beken: de Voer, de Noor en het “stroomgebied” Sibbersloot.
Karakterisering
Het hoogterras van gebied Plateau van Margraten is een gebied zonder oppervlaktewater en
zeer diepe grondwaterstanden. In het zwak golvende middenterras komen vooral
lössbodems voor. De overgang naar het hoogterras wordt gemarkeerd door hoge steilranden
van 50-60 m. De steilste delen zijn hier van oudsher begroeid met hellingbossen, zoals het
Savelsbosch. Het Maasdal heeft een ondergrond die voornamelijk is opgebouwd uit een dik
pakket Maasgrind (Laagterras) dat bedekt is met klei.
Hydrologisch gezien wordt het westelijk gelegen deel van het gebied sterk bepaald door het
Maasregime. Aan de oostzijde van het Maasdal stroomt grondwater van het Plateau van
Margraten direct naar de Maas af (Margraten Plateau-Systeem). Slechts op enkele plaatsen
is er sprake van kwel, namelijk in de benedenloop van de Voer ter hoogte van Mesch en bij
Rijckholt. Wel is op diverse locaties langs de hellingen sprake van schijngrondwaterspiegels.
Het oppervlaktewatersysteem van het Plateau van Margraten (“stroomgebied Sibbersloot”)
bestaat uit grubben en droogdalen die alleen ten tijde van (hevige) regenval watervoerend
zijn. Deze wateren direct of indirect af richting Maas. Om wateroverlast in stedelijke gebieden
te voorkomen worden piekafvoeren opgevangen in gegraven regenwaterbuffers.
De Voer is de grootste permanent watervoerende beek in het gebied met een lengte van
twaalf kilometer, waarvan vier kilometer op Nederlands grondgebied. De Voer ontspringt
nabij St. Pietersvoeren in België en is te karakteriseren als een snelstromende heuvellandbeek.
De beek stroomt grotendeels door weidegebied en watert via de bebouwde kommen van
´s Gravenvoeren en Mesch af op de Maas. De bovenloop heeft een sterk natuurlijk aanzien met
bronbossen en kalkrijke bronmoerasjes. Op het traject tussen St. Martensvoeren en ´s Gravenvoeren (België) is de Voer rechtgetrokken en voorzien van een betonnen oeverbescherming.
De Nederlandse benedenloop heeft plaatselijk een redelijk natuurlijk karakter met meanders,
maar lokaal ook een trapeziumprofiel of een “vervallen” normprofiel. Door het zeer sterke verval van ongeveer 180 m over 12 km (=15 m/km) is de
stroomsnelheid voor Nederlandse begrippen erg hoog
met gemiddelden van 0,8 à 1,0 m/s.
De waterkwaliteit van de Voer is over het algemeen
matig, zowel fysisch-chemisch als
ecologisch. De oorzaak hiervan is de combinatie van
relatief zware verontreiniging met
eutrofiërende stoffen, zware metalen en pesticiden.
De zuurstofvoorziening is veelal goed als gevolg van de
sterke stroming.
De Noor is een kleinere zijbeek van de Voer die ontspringt in een bron in Noorbeek en vervolgens naar
België stroomt. Het Nederlandse deel van de Noor
heeft weliswaar een natuurlijk karakter, maar door
regelmatig voorkomende piekafvoeren is het bronbeekje tegenwoordig diep ingesneden in het landschap
Noor te Wersch
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Gebruiksfuncties
Het Plateau van Margraten heeft voor het grootste deel een agrarische functie. Het areaal
aan bos- en natuurgebied is gering (6%) en bestaat vooral uit hellingsbossen. Door de
aanwezigheid van kalksteen (mergel) in de ondergrond vindt hier van oudsher mergelwinning
plaats. Enkele bekende dagbouwgroeves liggen bij Bemelen en Berg en Terblijt.
In het gebied Plateau van Margraten liggen de waterwinningen De Dommel, Heer-Vroendaal
en De Tombe plus de bijbehorende grondwaterbeschermingsgebieden.
De twee watervoerende beekjes (Voer en Noor) en bronnetjes hebben een specifiek
ecologische functie (SEF).
D.5 Jeker en Grensmaasregio
Het gebied Jeker en Grensmaasregio strekt zich vanaf Maastricht in noordelijke richting uit
langs het Maaasdal en omvat de (hoofd-) beken Jeker, Kingbeek, Hemelbeek en Ur
Karakterisering
Het gebied Jeker en Grensmaasregio is een samenvoeging van meerdere kleine
stroomgebiedjes. Deze liggen op de rand van het Zuid-Limburgse heuvelland en het
aangrenzende Maasdal (Hemelbeek, Ur) of in hun geheel in het Maasdal (Kingbeek). In het
eerste geval worden löss- en terrashellinggronden door de beekjes aangesneden. De
overige beektrajecten liggen in rivierklei. De Jeker en Zouw liggen westelijk van de Maas,
nabij Maastricht.
Een groot deel van het gebied ligt ingeklemd tussen het Julianakanaal en de Grensmaas.
Het Hemelbeekstelsel en het grootste deel van het stroomgebied van de Ur liggen echter
oostelijk van het Julianakanaal. De grondwaterstromingen van de stroomgebieden ten
oosten van de Maas lopen vanuit de oostelijk gelegen plateaus en terrassen in de richting
van het Maasdal.
Tijdens hoogwaters van de Maas overstroomt een groot deel van het gebied tussen het
kanaal en de Maas. Stilstaande wateren komen vooral voor in de vorm van grachten en
ontgrondingslocaties. De meest noordelijk gelegen wateren zijn kleine watergangen die niet
permanent watervoerend zijn.
De Kingbeek is een bronbeek met een lengte van ruim zeven kilometer. Het water van de
Kingbeek ontspringt in een klein brongebied ten zuiden van Obbicht en stroomt deels via een
oude Maasloop in noordelijke richting naar Illikhoven waar de beek in de Maas uitmondt.
Door de plaatselijk doorlaatbare bodem verliest de beek een deel van dit water weer naar de
ondergrond.
De Ur ontspringt nabij Elsloo en stroomt bij Urmond uit in de Maas. De beek is grotendeels
genormaliseerd en stroomt voornamelijk door landbouwgebied. Vlak voor de monding lozen
de RWZI´s van Stein en Chemelot effluent op de beek. De totale lengte bedraagt ongeveer
vier kilometer.
De Hemelbeeksysteem kent diverse stelsels van korte bronloopjes in een bosrijke bronzone
tussen Elsloo en Bunde, aan de voet van de terrasrand van het Centrale Plateau. De
bronloopjes hebben een totale lengte van enkele honderden meters, terwijl de hoofdloopjes
zo’n anderhalve kilometer lang zijn. In totaal kent het systeem ongeveer 20 km aan
bronbeekjes. De bronnen zijn het gevolg van uittredend grondwater boven de zogenaamde
Rupel-klei (Boomse Klei), die aan de voet van de steilrand dicht aan de oppervlakte ligt. In
de bronbossen hebben de bronloopjes een natuurlijk karakter. Buiten het hellingbos zijn de
meeste beekjes genormaliseerd. Uiteindelijk verzamelt het water zich in enkele hoofdbeken
die in de Maas uitmonden.
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De Jeker is de grootste beek in het gebied. De beek ontspringt ongeveer 15 km ten zuiden
van St. Truiden in België (onder de naam Geer) en stroomt langs Tongeren bij Kanne
Nederland binnen om tenslotte in Maastricht uit stromen in de Maas. De totale lengte van de
Jeker bedraagt circa 60 kilometer, waarvan ongeveer 6 kilometer op Nederlands
grondgebied. In Nederland stroomt de beek door landelijk gebied (akkerbouw en weiland) en
door de bebouwing van Maastricht. Vooral in het landelijke gebied van Nederland heeft de
beek nog het karakter van een vrij meanderende, echter grotendeels onbeschaduwde
benedenloop. In het stedelijk gebied is de beek grotendeels genormaliseerd en beschoeid.
Op Belgisch grondgebied is de Jeker grotendeels genormaliseerd en plaatselijk, nabij
bebouwde gebieden, voorzien van oeververdedigingen. De Jeker heeft in Nederland een
matige stroomsnelheid van ongeveer 0,5 m/s. omdat het hier de benedenloop van de beek
betreft. De waterkwaliteit van de Jeker is bij de grens matig tot (zeer) slecht door invloeden
van de RWZI Tongeren, diverse ongezuiverde afvalwaterlozingen, lozingen van
suikerfabrieken en een conservenfabriek in België.

Jeker bij molen Lombok

Gebruiksfuncties
De stad Maastricht levert aan weerszijden van de Maas het grootste deel van het bebouwde
gebied. Toch heeft meer dan de helft van het gebied een agrarische functie. Met name in het
Belgische deel van het stroomgebied van de Jeker liggen dichtbij de beek sterk hellende,
uitgestrekte bouwlandpercelen. Deze veroorzaken in tijden van hoogwater en tijdens
neerslagpieken in de zomer voor een aanzienlijke sedimentvracht. Het aandeel bos en
natuur is beperkt tot 6%. Dit betreft vooral de hellingbossen van het Elsloër- en Bunderbosch
(Hemelbeeksysteem). het gebied Grensmaasregio ligt de waterwinning Geulle plus het
bijbehorende grondwaterbeschermingsgebied.
In het Grensmaasgebied vindt bij de uitvoering van het Grensmaasproject grindwinning
plaats. Deze winning gebeurt niet meer zoals vroeger door middel van grootschalige
grindwinning in diepe plassen, maar door het verbreden en verdiepen van de rivier. Daardoor
wordt tegemoet gekomen aan hoogwaterbescherming en wordt gelijktijdig natuurontwikkeling
beoogd. Ten zuiden van Maastricht vindt grootschalige mergelwinning plaats in de
dagbouwgroeve van de ENCI.
De meeste beken in deze regio hebben een specifiek ecologische functie (SEF).
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Bijlage E: Evaluatie Waterbeheersplan WRO 2004 – 2007
Planvorming
In de periode 2004 2007 is het geautomatiseerd draaiboek Hoogwater ingericht. Verder is de
legger van de primaire oppervlaktewateren en de waterkeringen herzien.
Voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn waterlichamen benoemd,
gekarakteriseerd en doelstellingen opgesteld. Tevens is een maatregelenprogramma in concept
opgesteld dat tot doel heeft de KRW doelen conform het voorkeursscenario te realiseren.
De definitieve voorlegging en goedkeuring van de voorgestelde set aan maatregelen zal eind
2009 plaats vinden bij het vaststellen van het Stroomgebiedsbeheersplan Maas. Ook de werkzaamheden voor het opstellen van een nieuwe normering tegen wateroverlast, zoals ingezet
vanuit het Waterbeheer 21e eeuw / Nationaal Bestuursakkoord Water liggen op schema.
Tevens wordt momenteel het Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime opgesteld.
De processen KRW, NBW en GGOR zullen worden geïntegreerd in het nieuwe Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010 – 2015.
Waterkeringszorg
De waterkeringen in Roermond zijn verhoogd ten behoeve van de realisatie van de
Zandmaas – plannen. De primaire waterkeringen van de Maas en Roer dienen getoetst te
worden aan de veiligheidseisen die volgen uit de Wet op de Waterkeringen. Vooruitlopend
hierop worden momenteel technische voorzieningen genomen bij een aantal waterkeringen
en de kwelwatervoorzieningen. Ten behoeve van de reguliere vijfjaarlijkse
veiligheidstoetsingen worden momenteel de benodigde basisgegevens verzameld. Het
Beheersplan Waterkeringen is op 24 november 2008 door het algemeen bestuur van het
Waterschap Roer en Overmaas vastgesteld.
Herinrichting beken
In de periode januari 2004 tot en met mei 2007 is 22 km beek is hersteld. Beekherstel omvat
voornamelijk grootschalige herinrichting van het profiel van het betreffende beektraject.
Hierbij zijn tevens vismigratiebarrières verwijderd en zijn beheer en onderhoud aangepast
aan de nieuwe inrichting. Na de herinrichting voldoet de beek aan de in het beheersplan
gestelde (ecologische) functies. Voor de planperiode was een groter aantal kilometers
beekherstel voorgenomen, namelijk 34,5 kilometer grootschalige herinrichting en 18,8
kilometer kleinschalige herinrichting.
Stedelijk waterbeheer
Tijdens de planperiode zijn de kades van de Geul in Valkenburg aan de Geul gerenoveerd
met behoud van de ecologische waarden van de aanwezige vegetatie. De Jeker bij
Maastricht is heringericht en vismigratiebarrières zijn opgeheven. Verder zijn verschillende
regenwaterbuffers aangelegd die lager gelegen stedelijke gebieden behoeden voor
wateroverlast. In het kader van het project Bottleneck zijn, in nauwe samenwerking met
andere partijen, diverse kunstwerken in en over de Vloedgraaf passeerbaar gemaakt voor
fauna.
Een groot aantal gemeenten is gestart met het opstellen een waterplan waarin de
beleidsuitgangspunten met betrekking tot de omgang met water zijn opgenomen in
combinatie met een concreet uitvoeringsplan. Verdere herinrichting van waterlopen in
stedelijke gebied is nog onvoldoende tot uitvoering gekomen omdat in het stedelijke gebied
meer (tegenstrijdige) belangen spelen dan in landelijk gebied. Tot overeenstemming komen
vergt in het stedelijke gebied veelal meer tijd.
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Landbouw gelieerd
In het landelijke gebied zijn, voor een belangrijk deel in het kader van de landinrichtingen
Mergelland-Oost en Centraal Plateau, diverse regenwaterbuffers aangelegd die tot doel
hebben de oppervlakkige afstroming van neerslag te vertragen waardoor ook de erosie
verminderd wordt.
In het kader van het project Optimaal Waterbeheer in de Landbouw zijn voor de
stroomgebieden van de Maasnielderbeek/ Vlootbeek en Putbeek/ Pepinusbeek
peilbeherende maatregelen voorbereid, waaronder de aanleg van stuwen. Hierdoor wordt
het agrarisch gebruik van deze gebieden vergroot met behoud van aanwezige
natuurwaarden. Te zijner tijd zullen de maatregelen ten behoeve van het peilbeheer OWL
nog afgestemd moeten worden met het GGOR instrumentarium. Zodra dit beschikbaar is,
kunnen maatregelen verder worden uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden.
Kwaliteit oppervlaktewateren
In de planperiode is een meetplan voor de monitoring van het oppervlaktewater opgesteld. In
dit plan wordt het doel, de achtergronden en inrichting van de monitoring beschreven. Het
plan beschrijft zowel de monitoring van de waterkwaliteit als –kwantiteit. Tevens is een
investeringsprogramma opgenomen voor de hydrologische monitoring.
In de planperiode zijn de Houtbemdervloedgraaf, Lindbeek en Broekbeek gesaneerd. Verder
is in samenwerking met de provincie Limburg het Actief Bodembeheerplan Roer opgesteld
dat er zorg voor draagt dat verontreinigde waterbodems binnen het stroomdal van de Roer
op een verantwoorde wijze gesaneerd kunnen worden. Tevens is een baggerbeleidsplan en
een baggeruitvoeringsprogramma opgesteld dat de komende jaren richting geeft aan de
omgang met (verontreinigde) waterbodems in het gehele beheersgebied.
Maatregelen die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren (aanpak diffuse bronnen,
verwijderen onderhoudsbagger en de inrichting van bufferstroken) zijn niet tot uitvoering
gekomen. De redenen hiervoor zijn divers: tijdgebrek, veranderende inzichten en
onvoldoende inzicht in de omvang van het probleem.
Zuiveren van afvalwater
In de periode 2004-2007 is het gewenste gebiedsrendement van 75% voor de verwijdering
van stikstof en fosfaat ruim behaald. De rendementen voor stikstof en fosfaat bedroegen
over 2006 resp. 77,7 en 78,1%.
Er zijn succesvolle proeven gedaan om efficiënter om te gaan met energie
(warmteterugwinning) en er zijn zogenaamde energiescans uitgevoerd om de mogelijkheden
tot verdere energiebesparing te verkennen. Verder worden mogelijkheden overwogen om het
gebruik van eigen biogas verder te optimaliseren.
Gedurende de planperiode zijn geen grootschalige renovaties uitgevoerd. De
meetapparatuur die gebruikt wordt op de verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties is niet
altijd even betrouwbaar gebleken. De bedrijfvoering had hier onder te leiden. Regelmatig is
apparatuur vervangen.
Gedurende de planperiode is met grote voortvarendheid de samenwerking in de
afvalwaterketen opgepakt. Deze samenwerkingsprojecten betreffen verschillende
onderdelen van het taakveld:
•
•
•
•
•
•

planvorming (o.a. Optimalisatie afvalwaterketen Studies, de ondersteuning bij het
opstellen van rioleringsplannen e.d.);
het beheer en onderhoud van gemalen en randvoorzieningen;
investeringen (in Individuele Behandeling Afvalwater (IBA´s), BBB en het transportriool);
databeheer (o.a. modellering en monitoring overstorten);
kennisdelen.
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Verder is de samenwerking met de Waterleiding Maatschappij Limburg uitgebreid op het
gebied van KLIC meldingen. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum, een
dienst van het Kadaster. Deze dienst heeft tot doel graafschade als gevolg van ontgravingen
te voorkomen.
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Bijlage F: Toelichting op de kaarten 1 t/m 8
Kaart 1: Plangebied
Op deze kaart staat het werkgebied aangegeven, met daarbij een aanduiding van de
aanwezige gemeenten en de begrenzing van de onderscheiden watersysteemgebieden.
Kaart 2: Waterhuishoudkundig systeem
Het waterhuishoudkundig systeem is ingedeeld in verschillende typen watergangen,
regenwaterbuffers en rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi´s). Bij de rwzi´s is aangegeven of
hier sprake is van extra fosfaat- en stikstofverwijdering en de aanwezigheid van een
slibdroger.
Kaart 3: Ecologische functiekaart
Naast de toekende ecologische functie van een watergang (specifiek ecologische functie of
algemeen ecologische functie) is op deze kaart ook de ligging van de ecologische
hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale Ontwikkelingszones Groen (POG) weergegeven.
Kaart 4: Beken met kwetsbare en zeer kwetsbare beken levensgemeenschappen
Overzichtskaart van beken en bronbeekjes met een specifiek ecologische functie waarvan
de (gewenste) aquatische levensgemeenschappen kwetsbaar of zeer kwetsbaar zijn voor
stressfactoren (kortstondige piekbelastingen, lozingen, droogval, effluent, etc.). Daarnaast is
met een stippellijn aangegeven welke bovenliggende watergangen in deze beken uitmonden.
Het gaat daarbij om beken, droogdalen, grubben, e.d. die zelf een algemeen ecologische
functie hebben (en waarvoor de grotere kwetsbaarheid niet geldt).
Kaart 5: In voorbereiding en te nemen maatregelen in de planperiode
Op deze kaart worden de maatregelen op het gebied van WB21, beekherstel, opheffen
vismigratieknelpunten, GGOR en waterzuivering aangeduid. Tevens is aangegeven in welke
jaren de uitvoering is voorzien.
Kaart 6: Normering regionale wateroverlast
Op deze kaart wordt aangegeven welk beschermingsniveau tegen regionale wateroverlast
door het waterschap wordt geboden. Voor het grootste deel van het gebied betreft dit de
reeds bestaande situatie; daar waar WB21-maatregelen zijn gepland (zie kaart 5) betreft dit
de situatie na uitvoering van de maatregelen.
Kaart 7a en 7b: Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)
Op deze kaarten wordt voor de stroomgebieden van Maasnielderbeek, Roer, Vlootbeek en
Middelsgraaf de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand; kaart 7a) en GLG (gemiddeld
laagste grondwaterstand; kaart 7b) aangegeven. Voor het grootste deel van het gebied
betreft dit de reeds bestaande situatie; daar waar GGOR-maatregelen zijn gepland (zie kaart
5) betreft dit de situatie na uitvoering van de maatregelen.
Kaart 8: Herinrichtings- en/of meanderstroken en streefbeelden voor beekvissen vrij
passeerbare beken
Per beek is aangeduid welke categorie herinrichtingstrook c.q. meanderstrook wordt
aangehouden. Tevens is hier kenbaar gemaakt welke beken of beekpanden wij op termijn
vrij toegankelijk willen hebben voor beekvissen.
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Bijlage G:
Toelichting op in de planperiode te nemen maatregelen (kaart 5)
In deze bijlage wordt per thema beschreven welke maatregelen het waterschap voornemens
is in de planperiode uit te voeren. Gelet op de prioritering die in het waterbeheersplan op
basis van de beschikbare middelen is toegepast zal mogelijk een aantal maatregelen na de
planperiode worden uitgevoerd. De maatregelen zijn weergegeven op kaart 5.
G.1 KRW / GGOR / N2000
G.1.1 Roer en Vlootbeek
Dit gebied bestaat uit de hoofdbeken Maasnielderbeek, Roer (incl. Worm), Vlootbeek en
Middelsgraaf.
Waterkwaliteitsverbetering gebeurt door maatregelen op de RWZI´s Kaffeberg en Rimburg in
het stroomgebied Worm. Dit levert tevens (indirect) een kwaliteitsverbetering voor de
benedenstroomse Duitse Worm en de Roer, die bij Vlodrop het werkgebied binnenkomt.
Ten aanzien van beekherstel en vismigratie ligt de nadruk op de Vlootbeek en de
Middelsgraaf. In het kader van het gebiedsplan Maasnielderbeek wordt deelgenomen aan de
verdere planuitwerking van een integrale gebiedsvisie. In het stroomgebied van de Worm
gaat het om inrichtingsmaatregelen bij de Anselderbeek en bronbeekjes.
Voor de meanderstroken langs de Roer zal uitvoering worden gegeven aan inrichting en
onderhoud op basis van de Inrichtingsvisie Roerdal 1998. Deze zal wel worden geactualiseerd
op basis van de doelen uit de KRW en Natura 2000 Roerdal.
GGOR-maatregelen (verdrogingsbestrijding) zullen met name plaatsvinden in het Natura
2000- en TOP gebied Turfkoelen,(onderdeel van N2000 gebied Roerdal) en in enkele andere
TOP-gebieden (IJzerenbosch, de Doort, Schrevenhofs Broekje/Reigersbroek en
Haeselaarsbroek). Het betreft vooral ingrepen in de beeksystemen waarbij middels het
verondiepen, afdammen, stuwen, dempen of verleggen van beken een
grondwaterstandsstijging wordt gerealiseerd. Indien de realisatie van de EHS in het
Reigersbroek en andere gebieden vormt krijgt, wordt het aanwezige watersysteem daarop
aangepast.
Oude Roermeanders en meanders langs de Maasnielderbeek worden ontdaan van vervuild
slib of van de gevolgen van oude eutrofiering.
G.1.2 Geleenbeek
De Geleenbeek en Rode Beek Brunssum hebben tal van natuurlijke zijbeken en bronbeken.
Door een vergaande verwijdering van nutriënten op RWZI Heerlen zal de waterkwaliteit van
de Geleenbeek een positieve impuls krijgen. Het beekherstel richt zich met name op het
inrichten van de beide hoofdbeken zelf. De oude erfenis uit het mijnverleden (rechtgetrokken,
betegeld en mijnsteenproblematiek) wordt hier teniet gedaan. Daarbij wordt voortgebouwd
op de gebiedsprojecten onder de vlag van Beekdalen Parkstad en Mijnstreek. Bij de deels
grensscheidende en grensoverschrijdende Rode Beek ligt een grote uitdaging voor
internationale samenwerking in de Selfkant (Duitsland). Het merendeel van de bronbeken
van de Geleenbeek is recent ingericht in het kader van de Landinrichting Centraal Plateau.
Voor de twee grotere overkluisde bronbeken in het stedelijk gebied (Keutelbeek en
Caumerbeek) zijn de eerste ontkluizingen voorzien.
Daar waar dit aan de orde is, worden vismigratieknelpunten als aparte projecten opgelost.
Een van de belangrijkste schakels daarbij is de sifon onder het Julianakanaal, waar de
Geleenbeek tevens onder de A2 doorgaat. Maatregelen op het gebied van
verdrogingsbestrijding concentreren zich op kleinere natuurterreinen in de beekdalen (veelal
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broekbosjes en brongebieden in de EHS), de TOP-gebieden Grasbroek en Kathagerbroek
en de Natura 2000-gebieden in het Geleenbeekdal (met zijbeken) en de Brunssummerheide.
De te treffen maatregelen zullen vooral bestaan uit lokale hydrologische ingrepen (o.a.
bronbeekjes verondiepen, brondrainages verwijderen) en beheersmaatregelen (verwijderen
populieren, maaien/afvoeren etc.).
G.1.3 Geul
De basiswaterkwaliteit van de Eijserbeek is onvoldoende en wordt grotendeels bepaald door
het effluent van de RWZI Simpelveld. Dit knelpunt wordt in de planperiode aangepakt door
de RWZI op te heffen, het afvalwater naar de RWZI Wijlre te brengen en deze hierop aan te
passen. De belangrijkste bron- en beekherstelmaatregelen worden afgerond in het kader van
de Landinrichtingen Centraal Plateau en Mergelland-Oost. In dit gebied worden ook de
grotere zijbeken van de Geul, Eijserbeek en Selzerbeek, en de Geul tussen Gulpen en de
Belgisch-Nederlandse grens meegenomen. Aangezien het Geuldal benedenstrooms van
Gulpen grotendeels EHS is, wordt hier aangesloten bij de voortgang van de realisatie van de
EHS door het Rijk. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de inrichting en het beheer van
de meanderstroken. De belangrijkste vismigratieknelpunten zijn bij watermolens aanwezig.
Ze worden als afzonderlijk maatregelen opgelost. Ten aanzien van verdrogingsbestrijding in
het Natura 2000-gebied Geuldal, hebben maatregelen vooral betrekking op kleinschalig
herstel van sterk lokale bronsystemen. De te treffen maatregelen zullen vooral bestaan uit
lokale hydrologische ingrepen (o.a. bronbeekjes verondiepen, brondrainages verwijderen) en
beheersmaatregelen (verwijderen populieren, maaien/afvoeren etc.).
Het watersysteem van de Kanjel en Gelei wordt hydrologisch verbeterd en gelijktijdig wordt
aanwezige vervuilde waterbodem gesaneerd.
G.1.4 Plateau van Margraten
Binnen het gebied zijn de Noor en haar bronnen aangewezen als Natura 2000-gebied. Bij
het opstellen van het betreffende beheerplan wordt nader invulling gegeven aan de
waterstaatkundige maatregelen, waaronder verdrogingsbestrijding, die nodig zijn om de
natuurdoelen te realiseren.
G.1.5 Jeker en Grensmaasregio
De belangrijkste watersystemen zijn hier de Voer, de Jeker, het Hemelbeeksysteem, de Ur
en de Kingbeek.
Op het gebied van inrichtingsmaatregelen zijn in de planperiode geen grote projecten
voorzien. Wel wordt voor de Jeker invulling gegeven aan een ecologische inrichting en
onderhoud van de meanderstroken. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met
doelstellingen vanuit de KRW en Natura 2000-Jekerdal. Het Hemelbeeksysteem is eveneens
voor een deel Natura-2000 gebied (Bunder- en Elsoërbosch). Hier zal worden meegewerkt
aan het opstellen en uitvoeren van het betreffende Beheerplan. Voor zover relevant worden
vismigratieknelpunten opgelost.
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G.2 Voorkomen wateroverlast/WB21
Omdat nog niet overal aan de WB21-normering voor wateroverlast wordt voldaan, zijn op
een aantal locaties maatregelen nodig. In het Heuvelland is dit vooral het treffen van
bronmaatregelen (o.a. grootschalige toepassing van niet-kerende grondbewerking) en het
vergroten van ca. 150 regenwaterbuffers om wateroverlast als gevolg van oppervlakkige
afstroming te beperken. Verder zijn langs enkele beken lokale maatregelen nodig ter
voorkoming van wateroverlast, en dient voor de wateroverlastrisico´s en eventuele
maatregelen langs Geul en Geleenbeek nog nader onderzoek te worden verricht (zie tabel
G1). Voor een gedetailleerde opsomming van alle maatregelen wordt verwezen naar bijlage
2 van de notitie “Toelichting normeringskaart en maatregelenpakket regionale wateroverlast”.
Het betreft een dynamische tabel, die in de loop van de planperiode op basis van nieuwe
inzichten en ontwikkelingen kan wijzigen.
Daarnaast worden in de planperiode op een aantal locaties maatregelen getroffen om
wateroverlast te voorkomen die niet in het WB21-spoor zijn meegenomen. Het betreft
bijvoorbeeld nog nieuw aan te leggen regenwaterbuffers of regenwaterbuffers die bij de
WB21-toetsing wel al waren meegenomen, maar die nog wel aangelegd moeten worden
(o.a. in landinrichtingsverband).

Voorbeeld van een goed werkende buffer tijdens hevige regenval.

151

152

Geleenbeek

Geleenbeek

Geleenbeek

Geul

Geul

6.1

6.2

6.3

10.1

10.2

Roer

2.5

Vlootbeek

Roer

2.4

3.1

Roer

2.3

Roer

Roer

2.2

2.7

Roer

2.1

Roer

Maasnielderbeek

1.1

2.6

Stroomgebied

Nr.

Malleziep Mechelen

Commandeursstraat Mechelen

Geleen-Daniken

De dem

Köpkesmolen

Onderste Leigraaf nabij
Posterholt

Wijk Richterdael

Herderstraat

Petrus Polliusstraat

Lerop- Leropperweg

Herkenbosch Hammerstraat

Parkeerplaats brug 3 Bogen
Elektriciteitshuisje

Boomgaardstraat 27,
Grote Straat 36, Grote Straat 49

Vijverpartijen Roermond

Locatie

Bijlage G: Toelichting op Maatregelenkaart

Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem

Sittard-Geleen

Heerlen

Heerlen

Ambt Montfort

Roermond

Roermond

Roermond

Roermond

Roerdalen

Roerdalen

Roerdalen

Roermond

Gemeente

water uit landelijk gebied stroomt
bij hevige regenbuien via
Elzetergrub naar straat
Malleziep

inundatie tuin en mogelijk huis
vlak stroomopwaarts
overkluizing Mechelderbeek

Opstuwing brug Beekstraat en
koker Sittard

Capaciteit te klein

Capaciteit te klein

Wateroverlast agv overstorten
stedelijk gebied

Inundatie bebouwing invloed
opstuwing Maas

Inundatie bebouwing invloed
opstuwing Maas

Inundatie bebouwing invloed
opstuwing Maas

Inundatie bebouwing tuinen

Mogelijke inundatie bebouwing in tuinen en akkers

inundatie parkeerplaats en electriciteitshuisje brug 3 Bogen

Inundatie weg Boomgaardstraat bij genoemde locaties

Berging stedelijke vijvers voldoet niet aan het beschermingsniveau
van T=100

Omschrijving knelpunt

water wegleiden van veldweg
Elzeterweg naar kruising
Commandeursweg en Brug.
Pappersweg

Buffer 10.521 optimaliseren +
drempeltje langs tuin
aanleggen

Aanleg waterberging

Buffer vergroten

Buffer vergroten

Aanleggen kwantiteitsberging
van 4800 m3

kade 350 m rondom de wijk

kade max 300 m rond
woningen Herderstraat

kade max 250 m rond
woningen Petrus Polliusstraat

Nader onderzoek nodig

Lokale maatregelen T=25

kade 50 m om elektriciteitshuisje + isolatie
elektrische installatie

kade 150 m langs Boomgaardstraat tot weg
brug 3 bogen.

Optimalisatie/vergroten berging stedelijke
vijvers met 10000 m3.

Maatregel
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Geul

Geul

Geul

Geul

Selzerbeek

Gulp

Droogdalen

Voer

Jeker

Zouw

Worm

10.3

10.4

10.5

10.6

12.1

13.1

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

Rimburg

Zouw Kantoorweg/Brusselseweg

NumitorhofLammergierstraat

Mesch e.o.

Oosterbroekweg, Gronsveld

Gulpen centrum Burggraverweg

Oud - Lemiers/voetpad
Selzerbeek

Odapark

Valkenburg wijk Neerhem,
Centrum, Prins
Bernhardlaan/Plenkertstraat

Sint Pieterstraat

Wijlre brouwerij, molen en
kasteel

Landgraaf

Maastricht

Maastricht

Eijsden

Eijsden

Gulpen-Wittem

Vaals

Valkenburg a/d
Geul

Valkenburg a/d
Geul

Valkenburg a/d
Geul

Gulpen-Wittem

wateroverlast Rimburg

bedrijventerrein

water uit landelijk en Belgisch

Mogelijk te veel afstromend

Kleine Zouw wellicht te klein

Voer

Zeep/rwb te klein.

inundatie vanuit Gulp

inundatie vanuit de Selzerbeek
en Claasvelderbeek

water uit landelijk gebied stroomt
bij hevige regenbuien via
Kattebeek naar Odapark,
gecombineerd met hoogwater in
Geul kan dit voor problemen
zorgen

inundatie vanuit Geul en
Molentak

water uit landelijk gebied stroomt optimalisatie kademuren. bij
hevige regenbuien via
Hekerbeek naar Sint
Pieterstraat, gecombineerd met
hoogwater in Geul kan dit voor
problemen zorgen

inundatie vanuit Geul

Nader onderzoek nodig

Nader onderzoek nodig

Buffer aanleggen?

Afhankelijk van maatregelen
in Vlaanderen aanvullende
berging nodig

Nader onderzoek, meer
bergingscapaciteit rwb en/of
afkoppelen/infiltreren stedelijk
gebied

kelders Burgraverweg
waterdichtmaken/ exacte
inundatie nog te onderzoeken

bypass op Duits grondgebied
+ waterdicht maken kelders
woningen

optimalisatie kademuren

Exacte inundatie nog via
model te onderzoeken, lokale
maatregelen of berging
bovenstrooms

Exacte inundatie nog via
model te onderzoeken

Exacte inundatie nog via
model te onderzoeken, lokale
maatregelen of berging
bovenstrooms

Bijlage H: Begrippenlijst
Actief bodembeheer

beheersmaatregelen gericht op structurele vormen van bodemverontreiniging.

Afkoppelen

Bij afkoppelen wordt ervoor gezorgd dat neerslag vanaf verharde oppervlakten (daken, wegen, trottoirs en dergelijke) niet meer in hetriool terecht komt. Het wordt rechtstreeks of via een schoonwaterriool in de bodem of op het oppervlaktewater geloosd.

Afvoer

De hoeveelheid water, die per tijdseenheid uit een gebied stroomt.

Afvoercapaciteit

De hoogste afvoer die onder bepaalde omstandigheden een watergang of kunstwerk kan passeren.

Afvoerregime

Het kenmerkend verloop van de afvoer uit een stroomgebied.

Afwatering

Afvoer van water (uit een gebied).

Akkerrandenbeheer

Het ten opzichte van de rest van de akker afwijkend beheren van de randen van akkers, met als doel
het vergroten van de daarbinnen voorkomende natuurwaarden.

Atmosferische depositie

Droge en natte stofdeeltjes die via de atmosfeer in het milieu terechtkomen en op het neerslaggebied het milieu belasten.

Baggeren

Modder uit het water ophalen.

Basisinspanning

De wettelijke norm waaraan gemeenten moeten voldoen om het aantal riooloverstorten
te beperken.

Bedrijfswaterplan

Plan waarin het bedrijf aangeeft hoe het met het inkomende en
uitgaande water omgaat.

Berging

De geborgen hoeveelheid water, waterinhoud; het volume water
dat aanwezig is in een nader aan te geven deel van de bodem/grond, van een waterloop of van een
rioleringsstelsel.

Beschermingszone

Betreft de gronden gelegen binnen 5 of 10 meter gemeten vanaf de grens van een watergang of
waterkering. Ze zijn opgenomen in de Keur en in de legger.

Blauw knooppunt

Locatie in het watersysteem waar uitwisseling plaatsvindt van water tussen verschillende watersystemen en middels monitoring hiervan de ermee samenhangende problemen en kansen tussen het
bovenstrooms gelegen en benedenstrooms gelegen stroomgebied inzichtelijk gemaakt kunnen
worden.

Bovenloop

Het vanaf een bepaald punt gelegen stroomopwaartse gelegen deel van een watergang.

Broekgebied

Nat (bos)gebied waarin de grondwaterstand een deel van het jaar nabij of op het maaiveld staat.

Bronbemaling

Wegpompen van grondwater, meestal ten behoeve van bouwactiviteiten.

Bufferstrook

Strook waar op vrijwillige basis geen mest- en/of bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. De breedte
van de strook varieert van 3 tot 6 meter vanaf de insteek voor de primaire wateren tot ongeveer 1
meter voor de secundaire en tertiaire waterlopen. Voor droogvallende wateren wordt eveneens een
strookbreedte van 1 meter gehanteerd in de periode dat deze wateren normaliter watervoerend zijn.

Botanisch

Plantenkundig.

Coupure

Weglating van een gedeelte uit een waterkering en/of dijklichaam, welke bij hoogwater weer wordt
gesloten.

Debiet

Het watervolume dat per tijdseenheid door een doorsnede van een oppervlaktewater stroomt.

Denitrificatie

Het omzetten van nitraat in moleculaire stikstof, dat naar de atmosfeer kan ontsnappen. Door denitrificatie wordt nitraat uit afvalwater verwijderd.

Diffuse bron

Bronnen van verontreiniging waarvan een concrete lozingspunt niet aanwijsbaar zijn.

Droogdal

Een dal waarin alleen bij grote neerslaghoeveelheden geconcentreerde oppervlakkige waterafvoer
plaatsvindt.

Drainage

Inrichting om overtollig (grond)water te verwijderen, bijvoorbeeld door buizen waar het water inzakt
of door een met grind of puingevulde sleuf.

Droogteschade

Derving van inkomsten ten gevolge van een lagere gewasproductie welke optreedt ten tijde van een
tekort aan water inde land- en tuinbouw.

Drooglegging

Het hoogteverschil tussen het waterpeil in een watergang en het bodemoppervlak (maaiveld).

Duurzaam

Zodanig handelen dat er voorzien wordt in de behoeften van de
huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de
mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te
voorzien.
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Dubo-centrum

Organisatie die gevestigd is in Heerlen en als belangrijkste doel heeft om de duurzame ontwikkeling
van de maatschappij in brede zin en van duurzaam bouwen in specifieke zin te bevorderen.

Ecologie

Leer van de wisselwerking tussen alle organismen en hun omgeving.

Ecologische Hoofdstructuur

Een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in
Nederland. Einddatum voor realisatieis 2018.

Ecosysteem

Systeem, bestaande uit (groepen van) organismen en niet-levende elementen die elkaar onderling
beïnvloeden in een begrensd gebied.

Effluent

Gezuiverd afvalwater dat vanuit de zuiveringsinstallatie op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Erosie

Uitslijting en wegspoeling van bodemmateriaal door stromend Water.

Eutrofiëring

Vermesting: het proces waarbij het milieu onnatuurlijk grote gehalten aan voedingsstoffen gaat
bevatten.

Fauna

Dieren, de gezamenlijke dierenwereld.

Flora

Planten, de gezamenlijke plantenwereld.

Freatisch (grond)water

Water onder de grondwaterspiegel in een relatief goed doorlatende laag in de ondergrond. Het ligt
boven een (eerste) slecht doorlatende of ondoorlatende laag.

Gemeentelijk waterplan

Gezamenlijk plan van verschillende afdelingen van de gemeente, de regionale waterbeheerders en
eventueel andere organisaties.

Generiek beleid

Algemeen geldend beleid.

Gemengd rioolstelsel

Stelsel van rioolbuizen, gemalen en overstorten waarbij het afvalwater en het hemelwater via hetzelfde buizenstelsel wordt getransporteerd.

Gescheiden rioolstelsel

Stelsel van rioolbuizen, gemalen en overstorten waarbij het afvalwater en het hemelwater via twee
afzonderlijke buizenstelsels wordt getransporteerd.

Graft

Terrasachtige vervlakking plus steilrand op een helling, meestal begroeit met struikgewas en oorspronkelijk geriefhout, veelal ontstaan op perceelsscheidingen door afzetting van bodemdeeltjes,
deels ook door mensenhanden aangebracht.

Grasbaan

Strook gras met een brede, ondiepe en vlakke bodem (breedte gemiddeld 5 tot 15 meter) gelegen in
de stroombanen in akkerbouwgebieden en op dalbodems van droog- en hellingdalen, die dient voor
een veilige afvoer van geconcentreerde afstroming van regenwater en de bodem beschermt tegen
geul- en stroombaanerosie. Grasbanen zijn bij hevige neerslag functionerende oppervlaktewateren.
Grasbanen die aan de norm voor primair oppervlaktewater voldoen staan als zodanig op de
legger. Overige grasbanen staan als secundair oppervlaktewaterop de legger.

Groene contour

Voorgenomen rijksbeleid (5e Nota RO) om landelijke en natuurgebieden te voorzien van een harde
omlijning die niet overschreden mag worden met stedelijke functies.

Groenstrook

Langgerekte (breedte gemiddeld 5 tot 10 meter), min of meer evenwijdig aan de hoogtelijnen aangelegde grasstrook die dient om van akkers oppervlakkig afstromend regenwater even te vertragen,
waarbij ook geërodeerde bodemdeeltjes weer gedeeltelijk worden afgezet. Groenstroken kunnen zo
ook “groeien” tot graften. Groenstroken kunnen ook met een dammetje worden uitgevoerd om zo
de waterbergende functie te vergroten of een watergeleidende functie te krijgen.

Grondwater

Water beneden de grondwaterspiegel.

Grondwaterbeschermingsgebied

(Deel van) het intrekgebied van een drinkwaterpompstation waar, ter bescherming van de kwaliteit
van het grondwater, gebruiksbeperkingen gelden.

Grub

V-vormige veelal diepe insnijding van een droogdal ontstaan door
een samenspel van menselijke en natuurlijke processen.

Habitatrichtlijn

Regeling op het gebied van natuur- en landschapsbehoud van de Europese Unie inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.
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Herinrichtingszone

Gronden gelegen vanaf de grens van een nog niet heringerichte watergang. De gronden zijn bedoeld ter veiligstelling van en/of het realiseren van het toegekende streefbeeld door middel van
herinrichting.

Herverontreinigingsniveau

De kwaliteit van de (water)bodem die na sanering ontstaat als gevolg van nalevering van de nog
aanwezige verontreinigingsbronnen.

Holle weg

Ingesneden weg met steil oplopende randen, die naast (verkeers)weg veelal een waterafvoerende
functie heeft.

Immissietoets

Het vaststellen (via modelberekening bij vergunningverlening) wat de invloed is op de milieukwaliteit
van de door een bedrijf of het verkeer uitgestoten verontreinigende stoffen.

Infiltratie

Inzijging van (regen)water in de bodem

Influent

Afvalwater dat een zuiveringsinstallatie in gaat.

Integraal waterbeheer

Samenhangend beleid en beheer dat de verschillende overheidsorganen met strategische taken en
beheerstaken op het gebied van het waterbeheer voeren in het perspectief van de watersysteembenadering. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel interne functionele samenhangen (de
relaties tussen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van het oppervlaktewater en het grondwater) als
de externe functionele samenhangen (de relatie tussen waterbeheer en andere beleidsterreinen als
milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer).

Insteek

De overgang tussen de bovenzijde van de watergang en het aangrenzende terrein.

Inunderen.

Overstrome

Inundatiegebied

Gebieden langs (primaire) wateren die bij hoge waterstanden door water worden overdekt en die als
zodanig in de legger zijn opgenomen.

Jurisprudentie

Het geheel van rechterlijke uitspraken.

Kade

Een beschoeide of gemetselde oeverstrook die tot doel heeft (bij hoge afvoeren) water te keren.

Kaderrichtlijn Water

Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren in 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.

Kerngebied

In de EHS (ecologische hoofdstructuur): gebied met in (inter)nationaal opzicht belangrijke, duurzaam
te behouden ecosystemen van voldoende omvang.

Kernzone

De gronden gelegen tussen de twee insteken van een watergang en als zodanig is aangegeven in de
legger.

Keur

Algemeen geldend voorschrift (verordening) waarin ge- en verbodsbepalingen staan die een ieder in
acht moet nemen.

Kwelgebieden

Gebieden waar het grondwater zich naar de oppervlakte beweegt (opwaartse druk) en naar buiten
treedt.

Landelijke regenwaterbuffer

Buffervoorziening voor water afkomstig uit landelijk gebied.

Legger

Een registratie van waterkeringen, primaire en secundaire wateren en lijnvormige elementen met
bijbehorende werken en onderhoudsplichtigen, vastgesteld door het algemeen bestuur van het
waterschap en goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten.

Lijnvormige elementen

Lijnvormige, smalle landschapselementen zoals houtsingels, groenstroken en graften die als zodanig
zijn opgenomen in de legger van de lijnvormige elementen.

Lozing

Natuurlijke of kunstmatige afvoer van overtollig water.

Maatgevende afvoer

De afvoer die bepalend is gesteld voor het ontwerp van eenwatergang of een deel ervan.

Macrofauna

De met het oog zichtbare ongewervelde waterdieren.

Meandering

(Proces van) natuurlijke verplaatsing vrije slingering van de bedding van een oppervlaktewater.

Meanderzone

Gronden waarbinnen primaire wateren door natuurlijke verplaatsing hun bedding kunnen verleggen
en die als zodanig in de legger zijn aangegeven.

Molenrecht

Het recht tot oprichting en instandhouding (functioneren) van een (water)molen met het bijbehorende peil in het oppervlaktewater waaruit energie wordt gewonnen (stuwrecht).

Monitoren

Het aan de hand van vooraf bepaalde indicatoren meten en volgen van ontwikkelingen op een
bepaald gebied.

Natura 2000 gebied

Een door het rijk aangewezen gebied met beschermingswaardige en te ontwikkelen natuurwaarden
(soorten en leefgebieden) in het kader van de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Het aldus ontstane netwerk is van belang voor het behoud van bedreigde planten- en
diersoorten en het waarborgen van de biodiversiteit in Europa.
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Natuurdoeltypen

Streefbeelden voor bepaalde soorten natuur.

Natuurontwikkelingsgebied

In de EHS: gebied dat reële perspectieven biedt voor het ontwikkelen van natuurwaarden van (inter)
nationale betekenis of voor het aanzienlijk verhogen van de bestaande natuurwaarden. Zij kunnen
worden ontwikkeld tot nieuwe kerngebieden dan wel bijdragen aan het vergroten van bestaande
natuurgebieden.

Natuurvriendelijke oevers

Een zodanig aangelegde oever dat de natuur (met planten en dieren) zich goed kan ontwikkelen.

Normaliseren

Het rechttrekken van beken om de watercapaciteit op een bepaalde norm te brengen of het water
zo snel mogelijk af te voeren.

Nutriënten.

Voedingsstoffen

Ons WCL

‘Ons Waardevol Cultuurlandschap’, naam van een gebiedsgericht uitvoeringsproject in MiddenLimburg.

Ontkluizen

Beken die overkluisd zijn lopen ondergronds in buizen. Bij ontkluizing worden de buizen verwijderd
en de beken weer aan de oppervlakte gebracht.

Ontwatering

De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drainagebuizen en greppels naar een stelsel van grotere watergangen.

Oppervlaktewater

Het samenhangend geheel van water, waterbodem, oevers, technische infrastructuur en de biologische component.

Overstortfrequentie

Frequentie waarmee via een (riool)overstort met regenwater verdund rioolwater op een oppervlaktewater wordt geloosd.

Peilbeheer

Het aanpassen (bijvoorbeeld met stuwen) van de waterstanden (waterpeil) in beken en waterlopen
aan de wisselende weersomstandigheden en het aangrenzend grondgebruik.

Piekafvoer

Hoogste afvoer van een oppervlaktewater.

Primair water

Oppervlaktewater van meer dan plaatselijk belang, dat voldoet aan de hieraan gestelde normering
en als zodanig in de legger is opgenomen

Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg is het provinciale ruimtelijke beleidskader, met de (beoogde)
functies / perspectieven en de gewenste ontwikkelingen.

Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG)

De Provinciale Ontwikkelingszone Groen is opgenomen in het POL en vormt samen met de EHS de
ecologische structuur in Limburg.

Puntbron

Bron van vervuiling die rechtstreeks te herleiden is tot één punt. De lozing kan gereguleerd worden
middels een vergunning.

Retentie

Het vasthouden van water met als doel om piekafvoeren af te
vlakken.

Secundair water

Oppervlaktewater, geen primair water zijnde. Dit zijn oppervlaktewateren die waterstaatkundig van
minder belang zijn en een minder vergaande waterschapbemoeienis vergen. Secundaire oppervlaktewateren zijn als zodanig in de legger opgenomen.

Stedelijk gebied

Steden, dorpen en andere geconcentreerde bebouwing.

Stedelijke buffer

Buffervoorziening voor water afkomstig uit stedelijk gebied.

Stroomgebied

Een gebied van waaruit het afstromende water door een bepaalde oppervlaktewater wordt afgevoerd.

Stuwrecht

Het beperkt genots- of gebruiksrecht dat de bevoegdheid verleent om het water op te stuwen en
vervolgens ten behoeve van enig doel te gebruiken of aan de gewone loop te onttrekken.

TOP Gebieden

Verdroogde natuurgebieden met nog steeds een grote natuurwaarde waar met voorrang de verdroging tegengegaan wordt. Doel is om 2015 de maatregelen in deze gebieden uitgevoerd te hebben.

Vegetatiekartering

Kaarten van de begroeiing in een bepaald gebied.

Verbeterd gescheiden
rioolstelsel

Rioolstelsel waarbij het regenwater en het afvalwater in principe gescheiden worden afgevoerd. Het
eerste (meest vervuilde) deel van het regenwater wordt echter wel samen met het afvalwater
afgevoerd en gezuiverd.

Verbindingszone

In de EHS: gebied of structuur dat verbreiding, migratie en uitwisseling van soorten tussen verschillende kerngebieden mogelijk maakt.
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Visrecht

In de Visserijwet is bepaald dat het visrecht toekomt aan de eigenaar van het water waarin vissen
zich bevinden. De eigenaar van het visrecht is verantwoordelijk voor het visstandsbeheer. Het
visrecht kan verhuurd worden, waarmee het overgedragen wordt aan de huurder.

Vistrap/vispassage

Een voorziening die een vistrekbelemmerende barrière passeerbaar maakt.

Vloedgraaf

Kunstmatige insnijding van een helling of droogdal met het karakter van een greppel.

Waterbeheer

Het geheel van onderzoeken, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen dat dient om
te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en
oppervlaktewater.

Waterbeheersing

Het geheel van meten (monitoring) en regelen van debieten, waterstanden (peilbeheer) en stroomsnelheden ten behoeve van het waterbeheer.

Waterconservering

Het over het algemeen in de bodem vasthouden van gebiedseigen water, vooral door verhogen van
waterpeilen en door bevorderen van de infiltratie van regenwater in de bodem.

Watergangen, waterlopen

Oppervlaktewateren, met inbegrip van de waterbodems, de onderhoudsstroken en taluds en de
aangebrachte werken die een functie hebben voor de af- en/of aanvoer van het op de bedding vrij
aanwezige water.

Waterhuishoudkundige zorg

De overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de
daarbij betrokken belangen.

Waterretentie

Het langer vasthouden van water in een stroomgebied door vertraging van de afvoersnelheid en/of
tijdelijke berging /overstroming van waterafvoer.

Waterkeringen

Alle dijken, kaden, natuurlijke hoogten en ophogingen, bestemd om in het openbaar belang water te
keren, met inbegrip van het gehele lichaam van de dijk en de kaden en die als zodanig in de legger
zijn opgenomen.

Waterketen

De samenhang tussen de productie en distributie van drinkwater, de inzameling en het transport van
afvalwater (riolering) en de zuivering van het afvalwater. De waterketen onttrekt water aan het
watersysteem en na inzameling, transport, gebruik en zuivering wordt het water weer geloosd
op¨het watersysteem.

Waterlichaam

Toetsingseenheid tbv de Europese Kaderrichtlijn Water.

Waterstreefbeelden

De gewenste inrichting en beheer van watersystemen vanuit ecologisch perspectief, met inachtneming van maatschappelijk ontwikkelingsperspectieven.

Watersysteem

Het geografisch afgebakend en samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems, oevers en infrastructuur en de daarin voorkomende levensgemeenschappen.

Winterbedding

Het stroomdal tijdens de hoogste waterstand, die vooral ‘s winters voorkomt.

Zomerbedding

Het stroomdal tijdens de laagste waterstand, die voornamelijk in de zomerperiode voorkomt.
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Bijlage I: Lijst met afkortingen
AEF

=

Algemeen Ecologische functie

AMvB

=

Algemene Maatregel van Bestuur

AWZI

=

Afvalwaterzuiveringsinstallatie

BAZ

=

Besluit aanwijzing zijwateren

=

Commissie Integraal Waterbeheer / Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren

DLG

=

Dienst Landelijk Gebied

DWA

=

Droogweer Afvoer in riolering

EHS

=

Ecologische hoofdstructuur

GAP

=

Gemeenschappelijk actie programma

GCT

=

Goede Chemische Toestand

GEP

=

Goed Ecologisch Potentieel

GET

=

Goede Ecologische Toestand

GGIK

=

Grondgebruiksindicatiekaart

GGOR

=

Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime

GWB

=

Grondwaterbeschermingsgebied

GRP

=

Gemeentelijk rioleringsplan

IBA

=

Individuele behandeling afvalwater

ICBM

=

Internationale Commissie ter Bescherming van de Maas

INTERREG

=

Interreg is een Europees programma dat concrete grensoverschrijdende projecten subsidieert

=

Integrated Pollution Prevention and Control
(Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)

IVM

=

Integrale verkenning Maas

KLIC

=

Kabels en Leidingen Informatie Centrum

KRW

=

Europese Kaderrichtlijn Water

LLTB

=

Limburgse Land en Tuinbouw Organisatie

MEP

=

Maximaal Ecologisch Potentieel

MJPG

=

Meerjarenprogramma gewasbescherming

MTR

=

Maximaal toelaatbare risico niveaus (uit de Vierde Nota waterhuishouding)

NBW

=

Nationaal Bestuursakkoord Water

NCP

=

Natuurcompensatieplannen

NWP

=

Nationaal Waterplan

OAS

=

Optimalisatie Afvalwater Systee

OWL

=

Optimaal waterbeheer in de landbouw

PAK´s

=

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffe

PCB’s

=

Polychloorbifenylen

PCOL

=

Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg

POG

=

Provinciale Ontwikkelingszone Groen

POL

=

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

PB

=

Projectbureau Maas

pMJP

=

Provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling

PMW

=

Provinciale Milieuverordening

PNL

=

Perspectievennota Limburg

POP

=

Platteland Ontwikkelings Programma

RGP

=

Gemeentelijk rioleringsplan

RWA

=

Regenwaterafvoer in riolering

CIW / CUWVO

IPPC
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RWSR

=

Regionale Watersysteem Rapportages

RWSV

=

Regionale Water Systeem Verkenningen

RWZI

=

Rioolwaterwaterzuiveringsinstallatie

SEF

=

Specifiek Ecologische Functie

SEPH

=

Servicepunt Handhaving Limburg

SGBP

=

Stroomgebiedsbeheerplan

SGV’s

=

Stroomgebiedsvisies

SMART

=

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

STOWA

=

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

ViP

=

Vitaal Platteland

VR

=

Verwaarloosbaar risiconiveau

VWL

=

Verordening Waterhuishouding Limburg

WB21

=

Waterbeleid voor de 21e eeuw

WBL

=

Waterschapsbedrijf Limburg

WBP

=

Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas

WCL

=

Waardevol Cultuurlandschap

WHVBZ

=

Wet Hygiëne & Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden

WM

=

Wet Milieubeheer

WML

=

Waterleiding Maatschappij Limburg

WRO

=

Waterschap Roer en Overmaas

WVL

=

Waterverordening Limburg

Wvo

=

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

WW

=

Waterwet / Waterschapswet

Wwh
ZL

=
=

Wet op de waterhuishouding
Zuiveringschap Limburg (opgeheven per 31-12-2003)

=
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TABEL 1A: Stromende wateren met toegekende functies en meanderzones
Tabel 1A Stromende wateren met toegekende functies en meander- / herinrichtingsstroken
Naam stromend water

Functie

Meanderzone

Agr

WTG_VNM

1e en 2e Zijtak Coppelveldgraaf

AEF

A

006

1e en 2e Zijtak Holsterbeek

SEF

B

007

1e en 2e Zijtak Hoosdenlossing

SEF

A

008

1e en 2e Zijtak Maasnielderbeek

AEF

A-C

009

1e en 2e Zijtak Petrushoevelossing

AEF

A

●

010

1e en 2e Zijtak Putbroeklossing

AEF

A

●

011

1e en 2e Zijtak Vlootbeek

AEF

A

●

012K

1e Zijtak Caumerbeek

SEF

A

-

013

●

1e Zijtak Fröschebron

SEF

A

1e Zijtak Paslossing en zijtakjes

SEF

A

1e, 2e en 3e Zijtak Vulensbeek

SEF

A

2e Zijtak Caumerbeek

AEF

A

2e Zijtak Fröschebron

SEf

A

014
015

●

015B

●

015H

015F

2e Zijtak Pepinusbeek

AEF

A

●

016

2e Zijtak Winnebroekerbeek

SEF

A

●

017

●

3e en 4e Zijtak Vlootbeek

SEF

A

6.020GA

SEF

A

018
001

6.044W

SEF

A

Aan de Esch

SEF

A

●

002
●

003

Aardgrub en zijtak

AEF

A

Abelschegrub

AEF

A

005

004

Abshovervloedgraaf

AEF

A

005C

Achterste Voorstlossing

AEF

A

Afslagtak Geul

SEF

A

Afslagtak Geulke

SEF

A

006

Afslagtak Gulp en zijtak

SEF

A

007

Afslagtak molen van Lombok

SEF

A

Afslagtak molen van Wijlre

SEF

A

●

005P
005T

008
●

008C

Afslagtak Ophovenermolen

SEF

A

009

Afslagtak Rode Beek Vlodrop

SEF

A

010

Afslagtak Selzerbeek

SEF

A

011

Afslagtak Termaardergrub

AEF

A

013

Afslagtak Ur

AEF

A

Afslagtak van de Geleenbeek

AEF

A

Afslagtak van de Geleenbeek te Millen

SEF

A

●

014

●

016

015

Afslagtak van de Rode Beek te Millen

SEF

A

●

017

Afslagtak Worm

SEF

A

●

018

●

019

Afslagtak Zaagmolen

SEF

A

Afvoerleiding Helweg en zijtak

AEF

A

020

Akerweg

AEF

A

021

Aldenhofgraaf

AEF

A

022

Alfabeek en zijtak

SEF

A

023

Alleinbron

SEF

A

024

Anselderbeek en zijtak

SEF

A-B

025
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Armsterbeek

SEF

A

027

Banholtergrubbe

ESF/AEF

A

028

Baye Kuillossing

SEF

B

029

Beatrixlossing

SEF

A

001D

Beertsengrub

AEF

A

030

Beitellossing

AEF

A

030D

Belleterbeek

SEF

A

030F

Benden

SEF

A

Berggrub

AEF

A

030J

Berghorsbeek en zijtakken

SEF

A

031

Bergzijpke en zijtak

SEF

A

032

Berkenhofbeek en zijtakken

SEF

A

Bermetijnbron en zijtakken

SEF

A

●

032R

●

033

Bermsloot Patersweg

AEF

A

Bervesbergbeek

SEF

A

●

030H

032K

035

Billinghuizenbeek en zijtakken

SEF

A

●

036

Bissebeek en zijtakken

SEF

A-B

●

037

Bleijerheiderbeek

SEF

B

●

038

Bocholtzerbeek

SEF

A

038M

Boksdelsloot

SEF

A

039

Bolleberglossing

AEF

A

●

001

Bolvenlossing

AEF

A

●

002

●

002L

Bommerigerbeek en zijtakken

SEF

A

Boomgraaf

SEF

A

003

Borghoflossing

AEF

A

Bosbeek en zijtak

SEF

A-C

006K

Boschveldgrub

AEF

A

007

Bosgraaf

AEF

A

008

Boszichtlossing en zijtak

AEF

A

Bovenloop Reijdtsgraaf

AEF

A

008M

Bovenste Leigraaf

AEF

A

008R

●

●

004

008L

Brachterlossing

SEF

A

●

009

Brantervloedgraaf

SEF/AEF

A

●

009F

Bredebron

SEF

A

●

010

Breedenweg

AEF

A

●

011

Breinderwaterloop

SEF

A

013

Breulegrep

SEF

A

014

Broekbeek en zijtakken

SEF

A-B

016

Broekhorstlossing

AEF

A

●

017

Broekhorstvoeding

AEF

A

●

018

Broeksittardervloedgraaf

AEF

A

●

019L

Bronkweggrub

AEF

A

●

021

Bruchbeek

SEF

A

●

021F

Bruijn vloedgraaf

AEF

A

●

021H

Bulkemsdalgrub en zijtak

AEF

A

●

021L

Bunderbeek

SEF

A

By-pass Muggemolen

SEF

A

●

022
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Camerigerbeek

SEF

A

●

022H

Caumerbeek

SEF

B

022L

Claasvelderbeek en zijtakken

SEF

A

022R

Clingendalgrub

AEF

A

023

Coppelveldgraaf

AEF

A

023L

Cornelislossing

AEF

A

Cottesserbeek en zijtakken

SEF

A

Crombacherbeek

SEF

A

●

024

Daalhemergrubbe

AEF

A

●

025

De Gracht

AEF

A

025F

De Noor en zijtakken

SEF

A

025P

Dentgenbacherbeek en zijtakken

SEF

A

025X

Diergaardlossing

SEF

B

Dieterderbosgraaf

AEF

A

Dijkervloedgraaf

SEF

A

Dolhaards vloedgracht

SEF

A

Dominicuslossing

AEF

A

Dorbeek

AEF

A

●

023P
023T

●

026
026F

●

026L
026R

●

027
027K

Dorphoflossing

SEF

A

Dorplossing

AEF

A

028H

Douvendergrub

AEF

A

029

Douvenderweg Zuid

AEF

A

Dreeschbron en zijtakken

SEF

A

Drie Koulenweg

AEF

A

Duivelsgraaf

AEF

A

●

●

028

029L
030

●

031
031L

Eckelradergrub

AEF

A

●

032

Eendenpoellossing

AEF

A

●

033

Eerselenweglossing

SEF

A

●

034

Eikerbeek en zijtak

SEF

A

●

036

Einderbeek en zijtakken

AEF

A

Einradebeek

SEF

A

●

039

Elkenradergrub en zijtakken

AEF

A

040

Elzetergrub

SEF

A

040F

Elzeveldlossing en zijtak

SEF

A

040K

037

Engwegengrub

AEF

A

●

041

Esbroeklossing

AEF

A

●

001

●

003

Etenakerbroeklossing

SEF

A

Etzenradergrub

AEF

A

Eurenbeek en zijtakken

SEF

A

Eyelbron en zijtakken

SEF

A

Eyserbeek

SEF

A-B-C

Flinke Venlossing en zijtak

SEF

A-B

Fontein en Tapgraaf

AEF

A

Fröschebron

SEF

Gekkengraaf en zijtak

003K
004
●

005

●

006K

A

●

008

AEF

A

●

009

Geleenbeek en zijtak

SEF

A-B-C

010

Gelei

AEF

A

011
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Genhoesbeek en zijtak

SEF

A

013

Gerendals vloedgraaf en zijtak

AEF

A

015

Gestraatjesven

AEF

A

Geul

SEF

C

Geulke

SEF

C

001D

Geversdal en zijtakken

SEF/AEF

A

●

001E

Gingbohn en zijtakken

SEF

A

●

001J

Gitsbacherbeek

SEF

A

Goudberglossing

AEF

A

●

003

●

017
001

002

Goudsberg vloedgraaf

AEF

A

●

004

Grachterdalgrub

AEF

A

●

004C

Graftwegbermsloot

SEF

A

●

004H

Gravenweglossing en zijtakken

AEF

A

005

Grensgraaf

AEF

A

●

006

Grenssloot

SEF

A

●

007

Groene Overlaat

SEF

A

008

Groene Overlaat

SEF

A

009

Groene Voor

AEF

A

010

Groenstergracht

AEF

A

011

Gronselergrub en zijtak

AEF

A

012

Gronselerput

SEF

A

Grootbroeklossing

SEF

A

●

013

Grote Leulossing

AEF

A

●

014

Grub

AEF

A

●

015

012H

Grubbe

SEF/AEF

A

016

Grubben- en Kroubekervloedgraaf

AEF

A

018

Gulickshoflossing

AEF

A

●

019

Gulp

SEF

C

020

Haerendervloedgraaf

AEF

A

021

Haeselaarbeek en zijtak

SEF

A

Hagendoorngrub

AEF

A

023

Hambeek

SEF

C

024

Harleserbeek en zijtakken

SEF

A

001

Harleserbron

SEF

A

Hattemlossing

SEF

A

Haver- of Roterbeek

SEF/AEF

A

Hees Weidebeek

SEF

A

Heilgenbeek en zijtakken

SEF

A

Hekerbeek

SEF/AEF

A

Helbergbeek

SEF

A

Helle Siepender vloedgraaf

AEF

A

Helmes-grep

AEF

A

●

●

021K

001L
001N
002

●

002CA
002H
002N

●

002S
003

●

003D

Hemelbeek systeem

SEF

A

004

Herkebergsloot

SEF/AEF

A

004B

Herkenbosscher Leigraaf

SEF

A

004D

Herkenradergrub

SEF/AEF

A

005

Hermansbeek en zijtakken

SEF

A

●

005F

Hermensbeek en zijtakken

SEF

A

●

006

Het Zijpke

SEF

A
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Heufkens- en Veldjenswaterlossing en zijtakken

SEF/AEF

A

Heugemerwater

AEF

A

007

●

006V

Heulstervloedgraaf

AEF

A

008

Hobbelraderbeek

AEF

A

009

Hoensbeek

AEF

A

009H

Hoevervloedgraaf en zijtakken

AEF

A

010

Hofweidebeek en zijtakken

SEF

A

Holsterbeek

SEF

B

Hommelsdaal- en Douvendreeschervloedgraaf

AEF

A

Hondsberggrub

AEF

A

Hondsbohn en zijtakken

SEF

A

●

011
012

●

013
013H

●

014

Honger- en Cortembacherbeek en zijtakken

SEF/AEF

A

015

Hons- Venkebeek en zijtakken

SEF/AEF

A

016

Hoogbeeksken

SEF/AEF

B

018

Hoogcrutslossing

AEF

A

018L

Hoosdenlossing

SEF

A

020

Horsterbeek

SEF

A

020A

Horstergrub

SEF

A

020GA

Houbenlossing en zijtak

SEF

A

021

Houtbemder vloedgraaf

AEF

A

021E

Houthemerbeemdleiding

AEF

A

●

022

Hoxellossing

AEF

A

●

023

Hubertushoflossing

AEF

A

●

Huiskensgraaf

AEF

A

Hulsbergerbeek en zijtakken

SEF

A-B

Hulsgrachterzijp

AEF

A

●

028

Hurpescher Overlaat

SEF

A

●

028C

Hurpeschergrub

SEF

A

●

029

Hussebeek en zijtak

SEF

A

030

IJzerenbos- en Nelisgraaf

AEF

A

030M

In de Bukel

SEF/SEF

A

030O

In het Diepe Broek

SEF

A

Ingbergracht

AEF

A

●

In-Gen-Onder

AEF

A

●

Jeker

SEF

C

Kaapsloot

AEF

A

Kakkert

SEF/AEF

A

Kalfshofvloedgraaf

AEF

A

Kamperveldgraaf en zijtakken

SEF

A

036

Kanaalsloot Stein

SEF

A

037

Kanjel stroomafwaarts van Julianakanaal

SEF

A-B

037H

Kanjel tot Julianakanaal

AEF

A-B

037HV

Karsveldbeek

SEF

A

●

038

Kasteelhoflossing

AEF

A

●

038H

024
025
026L

030Q
030SA
031
032
●

033
034

●

035

Kattebeek

SEF/AEF

A

038L

Kattebroekerbeekje

SEF

A

040

Kelders Beemd

SEF

A

Kemelinggraaf

SEF

A

041

Keutelbeek

SEF/AEF

A

042
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Keutelbeek te Sittard

SEF

A

042L

Kingbeek

SEF

A-B

042M

Kleeberggrub

SEF

A

Klein Geul

SEF

C

Klein Kullengrub

SEF

A

●

043D

Klein Weegske

AEF

A

●

043LD

Kleine Zouw

AEF

A

044L

Kleingracht en zijtakken

SEF/AEF

A

044P

Kleinhaasdaler vloedgraaf

AEF

A

044S

Kleinhaasdaler vloedgraaf zijtakken

SEF

A

●

044W

Klingeleberggrub

AEF

A

●

046

●

042P
043

Klinkheilossing

AEF

A

046D

Klitserbeek en zijtakken

SEF

A

047

Klooster-Anstelerbeek en zijtakken

SEF

A

049

Kloosterboschervloedgraaf

SEF

A

049D

Klopdriesscherbeek

SEF

A

Knolbergergrub en zijtak

AEF

A

Koebroekbeek en zijtak

SEF

A

Koffiebeek

SEF

A

Kokkelert

AEF

A

050
●

051
051K
052L

●

053
054

Kothauserbeek

SEF

A

Koulengrub

AEF

A

●

055

Kraangracht

SEF

A

●

056

Krombeek

SEF

A

●

057

Kuijlenbeek en zijtakken

SEF

A

●

059

Kuiperweglossing

SEF

A

●

059L
060

Laak- en Broekgraaf

SEF

A

Landeus

SEF

A

Lange Gracht/Truyt

SEF/AEF

A

060R

Lange Rijnvloedgraaf

AEF

A

061

Lange Zouw

AEF

A

062

Lappegrentlossing

SEF

A

Leegloop Akerveldweg

AEF

A

063

Leegloop Biesweg

AEF

A

063F

Leegloop Bosch Wageler

AEF

A

064

Leegloop Brigidabron

AEF

A

064K

Leegloop Brommelerhof

AEF

A

065

Leegloop Goedenraadsbergweg

AEF

A

067

Leegloop Goedenraadsbergweg Oost

AEF

A

068

Leegloop Gulkoelerweg

AEF

A

069

Leegloop Hofkensgats

AEF

A

070

Leegloop Hulterweg

AEF

A

070L

Leegloop Keldersweg

AEF

A

071

Leegloop Keldersweg

AEF

A

072

Leegloop Kling

AEF

A

●

073

Leegloop Kruisberg

AEF

A

●

074

Leegloop Mamelis

AEF

A

●

075

Leegloop Misweg

AEF

A

●

076

Leegloop Nyswillerpad

AEF

A
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Leegloop Overeys

AEF

A

078

Leegloop St. Maartensweg

AEF

A

080

Leegloop Vink en zijtakken

SEF

A

081

Leegloop Vogelzang en zijtak

AEF

A

082

Leegloop Wittemerweg en zijtak

AEF

A

083

Leegloop Zwartebrugweg en zijtakken

AEF

A

084

Leiding Daalsweg Ohe

AEF

A

085

Leiding Kloosterstraat Meers

AEF

A

086

Leigraaf

AEF

A

087

Leigraaf Gutecoven

SEF

A

●

088

Leigraaf langs de Molengriend

AEF

A

●

089

Leigraaf te St. Annakapel

AEF

A

●

Leigraaf uit de Vuilbemden

SEF

A

091

Leigraaf van Maalbroek naar de Toren

SEF/AEF

A-C

001

Leigraaf van Weijershof naar Asselt

SEF/AEF

A-C

001

Leigrep

AEF

A

Leukderbeek en zijtakken

SEF

A

002

Lindbeek

AEF

A

002K

Lindegracht

AEF

A

003

Lingbergbeek

SEF

A

003K

Lombergbeek en zijtakken

SEF

A

Loombeek

SEF

A

Loopgracht

AEF

A

Losbrouckbeek en zijtakken

SEF

A

005

Lotbroek en zijtakken

SEF

A

001

Lousbergbeek

SEF

A

001B

Maagdenbeek en zijtak

SEF

A

Maalbroeklossing

AEF

A

001W

Maasnielderbeek duiker N209 tot monding in Maas

AEF

A-C

001X

Maasnielderbeek Duitsland tot duiker N293

SEF

A-C

Maastrichter voetpadlossing

SEF

A

●

002A

Mariahoflossing

AEF

A

●

002L

Marissenlossing

AEF

A

●

003

Mässel en zijtakken

SEF

A

●

Matsje-Delle-grep

SEF/AEF

A

006

Mechelderbeek

SEF

A-B

007

Medammerweidebeek

SEF

A

008

Meeldertvloedgraaf

AEF

A

●

009

Meelenbroekbeek

SEF

A

●

010

Melicker Leigraaf

SEF

A

●

010L

Merkelbekerbeek

SEF

B

Mescher Steenbergsweg

AEF

A

●

●

090

001

003R
004

●

●

004K

001E

002

004

010T
●

011

Middelgraaf en zijtak

SEF

A

012

Middelsgraaf en zijtak

SEF

A-C

013

Midgrub

AEF

A

014

Minderbeek en zijtakken

SEF

A

016

Molenbeek

SEF

A

017

Molenbeek Echt

AEF

A

018

Molenbeek en zijtak

SEF

A

019
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Molenbeemd

SEF

A

Molenbroekerbeek

SEF

A

●

023
023F

Molentak Baalsbruggermolen

SEF

A

●

024

Molentak Borgermolen

SEF

A

Molentak Bovenste molen

SEF

A

Molentak Broekermolen en zijtakken

SEF

A

Molentak Bulkemsmolen

SEF

A

Molentak ECI-centrale

SEF

A

Molentak Epermolen

SEF

A

●

029

Molentak Geulhemermolen

SEF

A

●

001

Molentak Kruitmolen

SEF

A

Molentak Meschermolen

SEF

A

Molentak Neuborgermolen

SEF

A

Molentak Onderste molen

SEF

A

Molentak Oude en Franse molen

SEF

A

004

025
●

026
027

●

028
028E

002
●

002MB
002R

●

003

Molentak Schaloensmolen

SEF

A

004DA

Molentak Strijthagermolen

SEF

A

004L

Molentak Volmolen

SEF

A

004LF

Molentak Weltermolen

SEF

A

Molentak Wittemermolen

SEF

A

004N
●

004P
004S

Molenweg

AEF

A

Molenweggrub

AEF

A

●

Moorselbeek

SEF

A

●

Nieuwe Lossing Dijken

AEF

A

Nieuw-Ehrensteinerbeek en zijtakken

SEF

A

Nieuwheesbohn

SEF

A

Noordelijke Jekertak

SEF

A

006R

Nootboomsgrub

AEF

A

007

Nutbron en zijtakken

SEF

A

004V
005
005AH
006

●

●

006P

008

Onderbeek

AEF

A

009

Onderste Leigraaf

SEF

A

010

Onderzietlossing en zijtakken

SEF

A

011

Ontwateringssloot

SEF

A

012

Op de zes bunders

AEF

A

Orsbacherweg

AEF

A

Oude Beek

SEF

A

Oude Broekgraaf

SEF

A

●

016

Oude Geleenbeek te Born

SEF

A

●

017

Oude Geleenbeek te Nuth

SEF

A

017FA

Oude Geul Gulpen

SEF

A

018

Oude Geul Gulpen

SEF

A

Oude Gracht

AEF

A

●

Oude Gulp

SEF

A

●

Oude Heinsbergerweglossing

AEF

A

Oude Hoevervloedgraaf

SEF/AEF

A

●

020

Oude Kanjel

SEF

B

●

020D

Oude Leigraaf

SEF

A

●

021

Oude molentak Groenendaalsmolen

SEF

A

●

021B

Oude Reijdtsgraaf

AEF

A

●

021L
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Oude Voerendaalse Molenbeek

AEF

A

022

Overbundebeek

SEF

A

023

Overenlossing en 1e, 2e en 3e zijtak

SEF

A

024

Overlaat Strabeker vloedgraaf

SEF

A

Overlaat Vaeshartelt

AEF

A

Overlaat Voorste Brummekuil en zijtakken

SEF

A

●

024BA
024E

●

024FD

Overlaatlossing

SEF

A

024K

Palembergerbeek

SEF

A

024L

Palme-Wilgen-grep

AEF

A

●

025

Pannisberggrub

SEF

A

●

025J

Papenbroeklossing

SEF

A

●

026

Parisbeekje

SEF

A

Paslossing

SEF

A

Paterslossing

SEF

B

027
027L
●

027R
027T

Paulusbron

SEF

A

Peerdsgracht

SEF/AEF

A

Penderskoolhofgrub

AEF

A

Pepinusbeek

SEF

C

●

027V

Pepinushoflossing

AEF

A

●

028

●

027U
027V

Pesakerdalgrub en zijtak

AEF

A

029

Petersbron

SEF

A

030

Petrushoevelossing

AEF

A

●

030L

Piethaanbron en zijtakken

SEF/AEF

A

●

031

Pingerbeek

SEF

A

032

Pissemergraaf

AEF

A

033

Planckerbeek

SEF

A

●

034L

Platergrub

SEF

A

●

035

Platsbeek

SEF

B

035F

Platte Boschgrub

AEF

A

035H

Pleigrub

AEF

A

035L

Pluimendaals vloedgraaf

SEF

A

035NA

Poortlossing

SEF

A

036

Postbeek

SEF

B

Postberglossing

SEF

A

●

036C
037L
037L

Prikkeniserbeekje en zijtakken

SEF

A

Putbeek

SEF

C

●

038

Putbroekvoeding en zijtak

SEF

A

●

039

Putgraaf

AEF

A

●

039D
039L

Puthergrub

AEF

A

Puthoflossing

AEF

A

Putling

AEF

A

Quabeeksgrub

AEF

A

Raderbeek en zijtakken

SEF

A

●

Rarenderbeek en zijtakken

SEF

A

●

Reebeek

SEF

A

Regelsbroeklossing

SEF

A

eijdtsgraaf

AEF

A

044

Reijmersbekervloedgraaf

AEF

A

044H

Renbeek

SEF

A

045
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Retersbeek

SEF

B

●

045L

Retersbekervloedgraaf

SEF

A

●

045P

Riemer

SEF

B

●

Rijdsbemdengraaf

AEF

A

046

Rijnbeek

SEF

A

047

Rimburgerweg

AEF

A

047H

Rinnenlossing

SEF

A

●

Rode Beek Breukberg

SEF

C

●

Rode Beek en zijtakken

SEF

A-C

048

Rode Beek Schutterspark en zijtakken

SEF

A-C

048G

Rode Beek Vlodrop

SEF

A-C

049

Rode Beek Vlodrop-Bergerhof

SEF

A-C

050

Rode Putserbeek en zijtakken

SEF

A

051

Roer

SEF

C

052

Roer Overlaat

AEF

A

052NA

Roertak 2.038M

SEF

A

053

Rölbeek en zijtak

AEF

A

053B

Roodbron

SEF

A

053F

Roosbeek

SEF

A

Roothgraaf

AEF

A

●

053P

Rottergrub en zijtakken

SEF

A

●

053R

Rou Delle grub

SEF

A

●

053W

Rub-Delle-grep

AEF

A

●

Ruischerbeekje en zijtak

SEF

A-B

Rulbeek en zijtak

AEF

A

Schaeberggrub en zijtakken

SEF

A

045T

047KA
047P

053L

054
054L
055

●

057

Schaesbergbeek en zijtakken

SEF

A

058

Schanternelgrub

AEF

A

059

Scheidingsweglossing

AEF

A

●

Scherpenbekervloedgraaf en zijtakken

SEF/AEF

A

●

Scheumerbeek

EF/AEF

A

Schiffelerbeek

SEF

A

Schinderveldgrub en zijtak

AEF

A

●

Schmetzkeelerweg

AEF

A

●

Schouwberglossing

AEF

A

Schreuderspoel

SEF

A

Schrevenhoflossing

SEF

A

Schrieverslossing

SEF

A

Schroetebeek

SEF

A

Schuttecampsgraaf

SEF

B

●

Schuurhoflossing

AEF

A

●

Selzerbeek

SEF

B-C

070

Sibbergrubbe

AEF

A

070

Sibbersloot

SEF

A

070

Sickendael

AEF

A

070P

Siepen- en Gijsenbergervloedgraaf

AEF

A

070S

Sipken

SEF

B

Slakbeek

SEF

A

Slakgrub

SEF/AEF

A

174

060
061
062
063
064
065
065

●

065D
067

●

069
070

●

070
070

071
072

●

073

TABEL 1A: Stromende wateren met toegekende functies en meanderzones
Slakkebeekje en zijtakken

SEF

A

●

074

Sliepebergsloot

SEF

A

●

001

Slond en Limbrichterbeek

AEF

A

001D

Sluizerbeek

SEF

A

001F

Snijdersbeek

SEF

A

001H

Sourethbeek en zijtakken

SEF

A

002

Spetsensweidebeek en zijtak

SEF

A

002P

Spickerbroeklossing

SEF

C

003

Sprink

SEF/AEF

A

003P

St. Gillisstraatlossing

AEF

A

004

St. Jansbron

SEF

A

004N

St. Servatiusbron

SEF

A

Stalebeek

SEF

A

Stammendergrub

AEF

A

Stassenbeek en zijtakken

SEF

A

Steengrub

AEF

A

Steenputterbeek

SEF

A

●

005T

Steinbroeklossing

SEF

A

●

006

Stijnen voetpad

AEF

A

Stokkemergrep

AEF

A

●

004P
004T

●

005
005L
005R

006K
●

007

Stommebeek

SEF

A

007K

Straatlossing

SEF/AEF

A

007L

Strabeker vloedgraaf

SEF/AEF

A

Strickgraaf

AEF

A

007M
●

007MD
007N

Strijthagerbeek

SEF

A

Sweijerbron

SEF

A

●

Swierdervloedgraaf

AEF

A

●

Tergraatbeek

SEF

A

007P

Termaardergrub

SEF/AEF

A

007Q

Terstratendervloedgraaf

SEF/AEF

A

Tervoorster Beemdenbeek

SEF

A

●

007ND
007O

007R
007TH
007TS

Terzieterbeek en zijtakken

SEF

A

Theunisbron

SEF

A

●

008

Thienenbergbeek

SEF

A

●

009

Thullerwaterloop

SEF

A

●

010

Tomkensgrub

AEF

A

●

011

Trichterweggrub

AEF

A

●

001

Trintelerbosgrub

AEF

A

●

002

Trommenielossing

AEF

A

●

002H

Truijterbeek

SEF

A

002M

Uit de Gewanden van Schaloen S

EF

A

003

Ur overig traject

AEF

A

003H

Ur tussen A2 en Julianakanaal

SEF

A

Vaalsbroekermolenbeek en zijtakken

SEF

A

●

004D

Vaerwinkellossing

SEF

A

●

005

Veenlossing en zijtak

AEF

A

●

005B

004

Velraadsbeek en zijtakken

SEF

A

005D

Venbeek

SEF

B

005F

Verlegde Broekgraaf

SEF

A

005H
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Vistrap Bovenste Molen

SEF

A

005Y

Vlengendaallossing

AEF

A

006

Vliekerwaterlossing en zijtakken

SEF/AEF

A

Vloedgraaf

SEF

A

●

008D

Vloedgraaf

AEF

A

●

010

Vloedgraaf aan de Hoove

AEF

A

●

010H

Vloedgraaf aan de Röllen

AEF

A

010J

Vloedgraaf aan Roermolen

SEF

A

011

Vloedgraaf achter Nagelbeek

AEF

A

011B

Vloedgraaf Bovenste hof en zijtakken

SEF

A

Vloedgraaf de Greeth

SEF

A

●

013

Vloedgraaf door het Daal

AEF

A

●

013F

Vloedgraaf in Ammershoek

AEF

A

●

013H

008

012

013M

Vloedgraaf in de Grubben

SEF

A

Vloedgraaf op de Voorste Brummekuil

SEF/AEF

A

●

014

Vloedgraaf op ‘t Broek

SEF

A

-

014B

Vloedgraaf te Retersbeek

SEF

A

●

014K

Vloedgraaf te Sweikhuizen

AEF

A

●

014KF

Vloedsgraaf te Oppeven

AEF

A

014KF

Vlootbeek

SEF

C

014M

Vlootgraaf

SEF

A

●

014Q

Vlootgrubje

AEF

A

●

014T

Vlootsgraaf

AEF

A

Voeding A, B en C

SEF

A

014U
●

014Y

Voeding Ingendael

SEF

A

015

Voeding Reebeek

SEF

A

015K

Voeding Roosbeek

SEF

A

016

Voeding Vaalsbroeker molenvijver

SEF

A

Voer

SEF

C

002

Voerendaalse Molen- en
Dammerscheiderbeek en zijtakken

AEF

A

002N

Vogterbeek

SEF

A

●

002R

Voorstlossing en zijtak

AEF

A

●

002T

Voortweidebeek

SEF

A

●

004

Vosgrub

AEF

A

005

Vosschengrub

AEF

A

006

Vrouwenboschgrub

AEF

A

006F

Vrouwendel

AEF

A

006K

Vrouwenzijp en zijtakken

SEF

A

006M

●

001

Vuilbemden B en D

SEF

A

006MK

Vulensbeek

SEF

B

006N

Waalbroekerbron en zijtak

SEF

A

●

006T

Waalbroekergrub

AEF

A

●

006V

Waalsebeek en zijtakken

SEF

A

007

Walemergrub

AEF

A

008

Wanneberggrub

AEF

A

008P

Water Schwienswei boven en beneden

SEF

A

008D

Waterlossing door Geverik en zijtakken

SEF

A

009

Waterlossing door het Bosveld

AEF

A
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Waterlossing langs Hommelhei

AEF

A

Waterlossing op het Schild

AEF

A

011
●

014

Watersleijergrub

AEF

A

001

Watervalderbeek

SEF

A

001D

Waubacher Vliet

AEF

A

●

002

Weerdje

SEF

A

●

006

Wernaarslossing

AEF

A

007

Weustenrader- of Luiperbeek

SEF

B

007E

Wiegelradergrub

AEF

A

007F

Wijerhofbeek

SEF

A

Wijnandsraderbeek

SEF

A

Winnebroekerbeek en zijtakken

SEF

A

●

009

Wolfhagerbeek en zijtak

SEF

A

●

010

Worm

SEF

C

●

011

Woudbeek

SEF

A

012

Zandbeek

SEF

A

012C

Zandbergslenk

SEF

A

012E

Zandlossing

AEF

A

Zantisbeek

SEF

A

012P

Zavelbeek en zijtakken

SEF

A

013

Zeep

AEF

A

015

Zieversbeek

SEF

A

Zijp

SEF

A

017

Zijpender Vloedsgraaf

SEF

A

001

Zijtak Afslagtak Selzerbeek

AEF

A

001K

Zijtak Benden

SEF

A

Zijtak Bocholtzerbeek

SEF

A

Zijtak de Greeth

SEF

A

●

002U

Zijtak Diergaardlossing

AEF

A

●

003

Zijtak Esbroeklossing

AEF

A

●

003KL

Zijtak Etenakerbroeklossing

SEF

A

●

003KP

Zijtak Eyserbeek

SEF

A

●

003M

Zijtak Geleenbeek

SEF

A

●

004

Zijtak Grote Leulossing

AEF

A

●

004F

Zijtak Heilgenbeek

SEF

A

005

●

008
008K

●

●

●

012K

016

002
002L

Zijtak Hoensbeek

AEF

A

006

Zijtak Hons- Venkebeek

AEF

A

008

Zijtak Horstergrub

AEF

A

Zijtak Houthemerbeemdleiding

AEF

A

●

009K

Zijtak Hoxellossing

AEF

A

●

010

Zijtak IJzerenbos- en Nelisgraaf

AEF

A

●

011

Zijtak Landeus en zijtakken

SEF

A

Zijtak Leigraaf

AEF

A

009

012
●

001

Zijtak Leigraaf uit de Vuilbemden

SEF

A

004K

Zijtak Middelgraaf

SEF

B

004T

Zijtak Molenbeemd

SEF

A

005

Zijtak Molenbroekerbeek

SEF

A

Zijtak Molentak Leeuwenmolen

SEF

A

007

Zijtak Paterslossing

AEF

A

008
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Zijtak Pepinusbeek

AEF

A

Zijtak Platsbeek en zijtakjes

SEF

A

001

Zijtak Pluimendaals vloedgraaf

SEF

A

001

Zijtak Putbeek

AEF

A

Zijtak Reijmersbekervloedgraaf

SEF

A

002

Zijtak Rode Beek

AEF

A

003

Zijtak Sluizerbeek

SEF

A

003G

Zijtak Sourethbeek

SEF

A

005P

Zijtak Spickerbroeklossing

AEF

A

003O

Zijtak Stokkemergrep

AEF

A

●

003RB

Zijtak Termaardergrub

AEF

A

●

004

Zijtak Terzieterbeek en zijtakken

SEF

A

●

005

Zijtak Theunisbron

SEF

A

●

006

Zijtak Ur

AEF

A

●

007

Zijtak Vaalsbroekermolenbeek

SEF

A

●

Zijtak Vliekerwaterlossing en zijtakken

SEF

A

Zijtak Voeding A

SEF

A

Zijtakken Watervalderbeek

SEF

A

Zijtak Wijerhofbeek en zijtakken

SEF

A

Zijtak Winnebroekerbeek

SEF

A

Zijtak Zandbeek

SEF

A

Zijtakken Belleterbeek

SEF

A

●

●

009

001B

008
008K

●

009
010
015

●

016
001

●

002

Zijtakken Breinderwaterloop

AEF

A

002K

Zijtakken Leegloop Brigidabron

SEF

A

003

Zijtakken Strijthagerbeek

SEF

A

Zijtakken Tomkensgrub

SEF

A

●

005

Zijtakken Vloedgraaf aan Roermolen

SEF

A

●

006

Zijtakken Vosgrub

SEF

A

003K

007
008

Zijtakken Waalbroekergrub

SEF

A

Zouw

AEF

A

●

009

Zuiveringssloot Gronsveld

AEF

A

●

010
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Naam stagnant oppervlaktewater

Functie

Naam stagnant oppervlaktewater

Functie

Poelen Dennemarken

SEF

Heidserpark, Hoensbroek

AEF

Stedelijke vijvers Maasnielderbeek Roermond

AEF

Huis Schinnen, Schinnen

AEF

Poelen landelijk Maasnielderbeekdal

SEF

Kasteel Hoensbroek, Hoensbroek

AEF

Haambroek

SEF

Kasteel Limbricht, Limbricht

AEF

Oude meander Heysterhof

SEF

Kasteel Schaesberg, Schaesberg

AEF

Oude meander Kloosterhof

SEF

Kathagerbemden, Vaesrade

SEF

Oude meander Zuidewijk Spick

SEF

Körbusch, Susteren

AEF

Oude meanders Gasthuishof

SEF

Lotbroek, Nieuw Lotbroek

SEF

Spaghnumven

SEF

Meezenbroek, Heerlen

AEF

Ven Steinheuvelweg

SEF

Moeras Weustenrade

SEF

Poelen Vlodrop-Station

SEF

Schandelen, Heerlen

AEF

Oude Roermeander R2-57

SEF

Sigranogroeve, Heerlen

AEF

Amfibieënpoel, Meinweg

SEF

Ten Eijsden, Geleen

AEF

Eendenpoel, Meinweg

SEF

Vijver Benzenraderhof

AEF

Elfenmeer, plas Recreatiepark

AEF

Vijver de Aar, Heerlen

AEF

Kasteelgracht Daelenbroek, Herkenbosch

AEF V

ijvers Politieschool, Heerlen

AEF

Melickerven, Bremmerbosch

SEF

Vijvers Voerendaal, Voerendaal

AEF

Diverse poelen Meinweg e.o.

SEF

Visvijver Heksenberg, Heerlen

AEF

Poelen Heide Roerstreek/Driestruik

SEF

Visvijver Schinnen, Schinnen

AEF

Rolvennen, Meinweg

SEF

Visvijver Thull

AEF

Spoorpoel GP 381 Meinweg

SEF

Wateren Limbrichterbosch

SEF

Turfkoelen, Herkenbosch

SEF

Wolfrath, Born

AEF

Ven Elfenmeer en vennen Zandbergslenk

SEF

Poelen Kunderberg

SEF

Vijver ‘t Loom

SEF

Plassen Passartweg

SEF

Visvijver Holsterbeek

AEF

Poelen Vloedgraf fase 3

SEF

Visvijver Recreatiepark Elfenmeer

AEF

Vijver Kasteel Wijnandsrade Nuth

AEF

Vossekop, Meinweg

SEF

Vijver Platsbek Nuth

AEF

Plassen Landgoed Hoosden

SEF

Lotbroek vijver noord

AEF

Spoorpoel Meinweg

SEF

Groeve Beaujean oost

AEF

De Muytert

SEF

Kasteelvijver Obbicht

AEF

Bonnerskoel

SEF

Ruïne Stein

AEF

Roerarm 23

SEF

Steinerbosch

AEF

Mintespool

SEF

Vijver bij Reebeek

AEF

De Moorsel

SEF

Zandgroeve Kampstraat

AEF

Roerarm_26

SEF

Kasteelgracht Geulle

AEF

Paarlo

SEF

Kasteelvijver Hemelbeek

AEF

Lorberg

SEF

Diverse molenvijvers

AEF

Vlodrop

SEF

Geulstrand

AEF

Effelder Waldsee

SEF

Kasteelvijver Borgharen

AEF

Grenspaal 366-368

SEF

Kasteelvijver Genhoes

AEF

Bosbeek Schapenrooster

SEF

Kasteelvijver Huize Vliek

AEF

Overige Oude Roermeanders

SEF

Kasteelvijver Schaloen

AEF

Poeltje pad Bosbeek

SEF

Kasteelvijver Wijlre

AEF

Ven zandbergslenk oost

SEF

Kwelzone t.z.v. Partij

SEF

Ven zandbergslenk west

SEF

Meerssenhove

AEF

Kranenbroekerven

SEF

Plassen Strabekervloedgraaf

SEF
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Haeselaarsbroek

SEF

Vijver Dr. Poelsoord

AEF

Kranenbroekerven + Het Leen

SEF

Kloostervijver Kattebeek

AEF

Kustersven

SEF

Vijver Kruisdonck Rothem

AEF

Moerasje Putbroek

SEF

Vijver Meerssen

AEF

Plas Aerwinkel ‘t Reutje

SEF

Vijvers Amby

AEF

Plas Eerselen Montfort

AEF

Visvijver Landeus

AEF

Wateren groeve bij Frenkenshof Koningsbosch

SEF

Zonnevang

AEF

Wateren groeve De Hazelaar Koningsbosch

SEF

Geusseltvijver Maastricht

AEF

Wateren IJzerenbosch

SEF

Plas Geusselt

AEF

Kasteelvijver Annendael Posterholt

AEF

Kwakkerpool Wijlre

SEF

Wateren Reigelsbroek-Rozendaal

SEF

Bronvijvers Waalbroek

AEF

Wateren Schrevenhofs Broekje

SEF

Kasteelvijver Goedenraad

AEF

Diverse wateren stroomgebied Vlootbeek

SEF

Plas bij rwzi-Simpelveld

SEF

Wateren ‘t Hitje Posterholt

AEF

Poelen Sweyer Simpelveld

SEF

Boomkikkervijver

SEF

Stadsvijvers Simpelveld Oost

AEF

Horsterplas

SEF

Stadsvijvers Simpelveld west

AEF

De Doort, Echt (visplassen)

AEF

Wateren De Piepert Eys

SEF

De Poort, Echt (“natuurplas”)

SEF

Kasteelvijver Lemiers

AEF

Hommelheide, Susteren

AEF

Kasteelvijver Vaalsbroek

AEF

Horsterplan noord

SEF

Kasteelvijver Wittem

AEF

Poelen Slekkerhout

SEF

Molenvijver zijtak Wittem

AEF

Visvijver Dieteren

AEF

Obeliskvijver Vaals

AEF

Gracht kasteel Millen

AEF

Vijvers Wijerhofbeek

AEF

Kerkeveld, Brunssum

AEF

Visvijver Vaals

AEF

Kleiputten groeve Mols, Schinveld

SEF

Kasteelvijver Neuburg

AEF

Recreatiepark, Sittard

AEF

Buffer Eckelrade

SEF

Schutterspark, Brunssum

AEF

Buffer Honthemmerweg

SEF

Het Huisken, Schinveld

AEF

Vijver kasteel Rijckholt

AEF

Vennen “Brunsummerheide

SEF

Eendenvijvers Maastricht

AEF

Vijver de Ruischer, Brunssum

AEF

Craneweyer

AEF

Visvijver De Hering, Schinveld

AEF

Eendenvijver Anselderbeek

AEF

Visvijver Kattekoelen, Brunssum

AEF

Kasteel Oud Ehrenstein

AEF

Visvijver Koffiepoel, Brunssum

AEF

Strijthagerplassen

AEF

Wateren Breukberg Brunssum

SEF

Vijver Dentchenbachervloedgraaf

AEF

Zandgroeve Abdissenbosch

AEF

Vijvers Rolduc

AEF

Blankevoort, Heerlen

AEF

Vijvers skibaan Strijthagen

AEF

De Rollen, Born

AEF

Vijvers Winselerhof

AEF

De Wever, Heerlen

AEF

Visvijver Rimburg

AEF

Droomvijver, Hoensbroek

AEF

Zijtak Strijthagerbeek

AEF

Ganzeweide, Heerlen

AEF

Visplas Haanrade

AEF

Grindgroeve, Spaubeek

SEF

Vijver Dousberg

AEF
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Tabel 1C: Wateren met een bijzondere functie

Tabel 1C: Wateren met een bijzondere functie

Functie

Opmerking

Wateren met de functie water voor karperachtigen (k) of zalmachtigen (z)
Naam watergang

A en/of S

Agr

z/k

Roer

SEF

●z

Nieuwe functie

Rode Beek Vlodrop

SEF

●z

Nieuwe functie

Geul

SEF

●z

Eyserbeek

SEF

●z

Selzerbeek

SEF

●z

Gulp

SEF

●z

Voer

SEF

●z

Jeker

SEF

Worm

SEF

●k
●

Wateren met de functie zwemwater (Zw)

●k
Zw

Plas Elfenmeer

AEF

■

Hommelheide

AEF

■

Rode Beek

SEF

Geen zwemwaterfunctie, wel onderzoek

Zeekoelen Brunssum

■

Wateren met de functie viswater (Vw)
Geleenbeek

zwemwaterfunctie in onderzoek

Vw
Uitsluitend traject Roosteren - monding

SEF

Wateren met de functie hengelsportwater (He)

He

Stedelijke vijvers Maasnielderbeek Roermond

AEF

●

Visvijver Holsterbeek

AEF

●

Visvijver Recreatiepark Elfenmeer

AEF

●

De Doort, Echt (visplassen)

AEF

●

Hommelheide, Susteren

AEF

●

Visvijver Dieteren

AEF

●

Recreatiepark, Sittard

AEF

●

Schutterspark, Brunssum

AEF

●

Visvijver De Hering, Schinveld

AEF

●

Visvijver Kattekoelen, Brunssum

AEF

●

Visvijver Koffiepoel, Brunssum

AEF

●

De Rollen, Born

AEF

●

Droomvijver, Hoensbroek

AEF

●

Ten Eijsden, Geleen

AEF

●

Visvijver Heksenberg, Heerlen

AEF

●

Visvijver Schinnen, Schinnen

AEF

●

Visvijver Thull

AEF

●

Kasteelvijver Hemelbeek

AEF

●

Geulstrand

AEF

●

Visvijver Landeus

AEF

●

Visvijver Vaals

AEF

●

Strijthagerplassen

AEF

●

Vijvers Winselerhof

AEF

●

Visvijver Rimburg

AEF

●

Vijver Dousberg

AEF

●
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