
 
 

 1

 
 

W A T E R B E H E E R P L A N  
2 0 1 0  -  2 0 1 5  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De algemene (zwarte) tekst is een coproductie van: 
• Waterschap Groot Salland 
• Waterschap Reest en Wieden 
• Waterschap Regge en Dinkel 
• Waterschap Rijn en IJssel 
• Waterschap Velt en Vecht  
 
Coevorden, 1 februari 2010 



 
 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het waterbeheerplan is opgebouwd uit drie delen;  
een algemeen deel, een themadeel en een uitvoeringsdeel. 
 
De zwarte tekst is voor alle vijf waterschappen dezelfde.  
De gekleurde (blauwe) tekst is specifiek voor ieder waterschap.  
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V O O R W O O R D  
 
Dit is alweer het derde waterbeheerplan van Velt en Vecht. Deze keer is het nog meer dan 
anders een bijzonder waterbeheerplan, want het is opgesteld in nauwe samenwerking met de 
vier andere waterschappen in Rijn-Oost. (Rijn-Oost bestaat uit de waterschappen Reest en 
Wieden, Groot Salland, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel, en Velt en Vecht.)  
Dit is het allereerste gezamenlijke waterbeheerplan in Nederland. Dat is uniek en daar zijn we 
trots op. Verschillen en overeenkomsten in beleid, beheer en onderhoud worden door deze 
samenwerking duidelijk zichtbaar. Dat leidt tot overleg, aanpassing van beleid en uiteindelijk 
tot een betere afstemming tussen de verschillende waterbeheerders.  
Tegelijk met de waterbeheerplannen van de vijf waterschappen in Rijn-Oost, worden in ons 
land ook alle andere ‘waterplannen’ opgesteld. Dat gebeurt op rijksniveau, provinciaal niveau 
en regionaal niveau. Alle plannen doorlopen gelijktijdig de goedkeuringsprocedure. Ook op 
het gebied van planning heeft er dus een intensieve afstemming plaatsgevonden. 
 
Nieuw in het waterbeheerplan is de opgave voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 
Ook deze opgave is in Rijn-Oost in zeer nauwe samenwerking opgesteld.  
Wij kiezen er uitdrukkelijk voor de KRW-opgave waar mogelijk te integreren met andere 
plannen, zoals voor waterbeheer 21e eeuw. 
 
In de planvorming is terdege rekening gehouden met de voorspelde klimaatsveranderingen. 
Bij ons zullen de consequenties minder rigoureus zijn dan in de laaggelegen gebieden langs 
de kust en de grote rivieren. Toch moeten ook wij uitdrukkelijk inspelen op deze ontwikkeling 
en water meer de ruimte te geven. 
 
De totale wateropgave is complex en raakt beleidsvelden van rijk, provincies en gemeenten 
en andere organisaties. Samenwerking met andere partners is daarom in veel gevallen 
noodzakelijk om efficiënt en effectief onze doelen te kunnen realiseren. Velt en Vecht kiest 
volop voor die samenwerking. 
 
Dit waterbeheerplan geeft een globale weergave van de acties die Velt en Vecht in de 
periode 2010-2015 wil uitvoeren. Ook wordt een doorkijk voor de langere termijn gegeven. De 
plannen en projecten die in dit waterbeheerplan beschreven zijn, worden pas gestart als het 
bestuurlijk goedkeuringsproces is doorlopen. Een belangrijk onderdeel van dit proces is een 
gedetailleerde uitwerking van de plannen. Hierover wordt met de streek gecommuniceerd. Als 
belanghebbende hebt u allerlei mogelijkheden om uw mening aan ons duidelijk te maken. We 
moeten echter niet verzanden in eindeloze discussies. De schep moet tijdig maar 
verantwoord in de grond. De wateropgave voor de komende decennia is groot. Het is een 
flinke uitdaging voor ons om projecten tijdig en goed uit te voeren en tegelijkertijd de kosten 
en lasten goed in het oog te houden. 
 
Ing. Wim Wolthuis, dijkgraaf 
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D E E L  I  A L G E M E E N  D E E L  
 
1 . 1  I N L E I D I N G  

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

 

Samenhang tussen plannen 

Europese commissie 

Nationaal Waterplan
Ministerie V en W 

Beheerplannen rijkswateren 

Provinciaal omgevingsplan of
waterhuishoudingsplan 

Waterbeheerplannen 
waterschappen 

Gemeentelijke plannen 
(Bestemmingsplan, Waterplan, 

Rioleringsplan) 

Vier stroomgebiedsbeheer-
plannen: Rijn, Maas, Schelde en 

Eems 
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Samenwerking in Rijn-Oost 
Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf 
deelstroomgebieden. Het deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen 
Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht. Om te 
voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben deze waterschappen de afgelopen 
jaren intensief samengewerkt met elkaar en met andere partners. Ook het waterbeheerplan is 
een resultaat van deze samenwerking. De opzet en grote delen van dit waterbeheerplan zijn 
inhoudelijk gelijk aan die van de andere waterschappen in Rijn-Oost.  
 
De vijf waterbeheerplannen beschrijven het beleid van de vijf waterschappen in Rijn-Oost. De 
hoofdthema’s zijn: het waarborgen van veiligheid, het watersysteembeheer en het 
ontwikkelen van de afvalwaterketen. Ook opgenomen zijn de maatregelen voor het uitvoeren 
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e eeuw. De waterschappen hebben 
voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen een resultaatsverplichting. De plannen omvatten 
ook een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen voor de periode tot en met 2015. Wij willen de 
plannen verder vormgeven en uitvoeren in dialoog en in samenwerking met alle betrokken 
partijen.  
 
De waterschappen in Rijn-Oost hebben gezamenlijk een vooronderzoek uitgevoerd of voor 
het waterbeheerplan een planMER moet worden opgesteld. Uit het uitvoerige vooronderzoek 
blijkt dat het niet noodzakelijk is een planMER op te stellen. Een samenvatting van de 
rapportage vindt u in bijlage 4. De uitgebreide rapportages van het vooronderzoek staan op 
de website van de waterschappen (www.veltenvecht.nl). 
 
 
E R V A R I N G E N  U I T  D E  P R A K T I J K  
Uilenkamp 
Bij het plaatsje Diffelen is een oude Vechtarm weer aangesloten op de Vecht. Het gaat om de 
meander De Uilenkamp. Dit is een eerste stap om van de Vecht een half natuurlijke 
laaglandrivier te maken. De rivier bij Diffelen is hierdoor een halve kilometer langer geworden. 
De meander is tweezijdig aangekoppeld. Omdat er een dam gelegd is in de oude bedding, 
stroomt de hoofdstroom weer door de oude meander. De natuurlijke dynamiek kan hierdoor 
weer op gang komen. In de buitenbocht is door erosie een aanmerkelijk stuk van de wand en 
de bodem weggeslagen. 
Naast de meander is een gebied van 12 hectare aangelegd voor berging van water en 
natuurontwikkeling. 
Bij Brucht is het winterbed van de rivier over een afstand van twee kilometer heringericht door 
het verwijderen van de stenen beschoeiing. De vrijgekomen stenen zijn gebruikt om drempels 
in het water te leggen. Het doel hiervan is de rivier ondieper te maken. Tegelijkertijd is de 
bovengrond verwijderd van 20 hectare land langs de rivier. De rivier krijgt hierdoor alle ruimte 
voor natuurlijke processen, zoals sedimentatie en erosie. 
 



 
 

 8

1 . 2  M I S S I E ,  V I S I E  E N  S T R A T E G I E  
 
De Nederlandse waterschappen hebben in 2007 gezamenlijk een strategische visie 
geformuleerd over het waterschap van de toekomst. Deze visie is vastgelegd in het document 
Water Wegen. Hierin laten de waterschappen zien hoe ze omgaan met de steeds complexer 
wordende wateropgaven, in een maatschappelijke omgeving die voortdurend verandert. 
Onderstaande missie, visie en strategie zijn op Water Wegen gebaseerd. 
 
Missie 
De opdracht van de waterschappen in Rijn-Oost is te zorgen voor voldoende water, schoon 
water en voor veilig wonen en werken (taakvelden: watersysteem, waterketen en veiligheid). 
We voeren deze taken uit voor én samen met de maatschappij. Dit gebeurt vanuit een brede 
kijk en tegen aanvaardbare kosten. We houden daarbij rekening met agrarische, 
economische, ecologische en recreatieve belangen. Ons werk draagt ertoe bij dat iedereen 
op een veilige, gezonde, prettige en duurzame manier met water kan leven.  
Als waterschap willen we professioneel, betrouwbaar en deskundig werken en zo onze 
positie als lokale en regionale waterautoriteit waarmaken. Met onze middelen en 
mogelijkheden werken we aan een duurzame ontwikkeling van het stedelijk en landelijk 
gebied. Samen met partners in binnen- en buitenland zoeken en ontwikkelen we hiervoor 
nieuwe en betere methoden en technieken.  
 
Visie 
Het verder ontwikkelen van de veiligheid in het watersysteem is een belangrijke opgave voor 
de waterschappen in Rijn-Oost. We houden daarbij rekening met het veranderende klimaat. 
De klimaatsverandering heeft gevolgen voor de manier waarop we onze gebieden beveiligen, 
het water vasthouden en beheren. We bevorderen de samenhang, de afstemming en de 
doelmatigheid in de afvalwaterketen; hierdoor is een betere waterkwaliteit mogelijk tegen 
lagere kosten. Samenwerking met gemeenten is een voorwaarde.  
Zowel in stedelijk als in landelijk gebied geven we water steeds meer ruimte. Dat kan door de 
instrumenten van de ruimtelijke ordening op een juiste manier toe te passen. We benutten 
kansen om de wateropgaven te combineren met plannen en initiatieven voor landbouw, 
natuur en recreatie.  
Samen met onder andere Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en burgers zoeken we naar de beste oplossingen. 
 
Strategie 
Om het gewenste waterbeleid te realiseren, willen we als waterschappen in Rijn-Oost onze 
kernkwaliteiten uitbouwen. Dit gebeurt in nauwe relatie met de omgeving. De belangrijkste 
elementen uit strategie zijn hieronder beschreven.  
 
Water als basis 
Water blijft in al zijn aspecten de basis van ons werk. Door de klimaatverandering wordt de 
wateropgave groter en complexer; hierdoor ontstaat een grotere verwevenheid met andere 
taakgebieden. Een flexibele houding is nodig om op deze ontwikkeling te anticiperen en te 
reageren. 
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Werken vanuit drie kerntaken 
Waterschappen moeten ook in de toekomst zorgen voor veiligheid, watersysteembeheer en 
beheer van de afvalwaterketen. Populair gezegd gaat het om voldoende schoon water en 
veilig wonen en werken. Deze kerntaken worden zoveel mogelijk in samenhang uitgevoerd. 
Ook integratie met wonen, recreatie, plattelandsontwikkeling en stadsvernieuwing is hierbij 
noodzakelijk.  
 
Verantwoordelijk voor veiligheid 
Het waarborgen van veiligheid is een belangrijke kerntaak van de waterschappen. We zorgen 
voor 'droge voeten', het voorkomen van overstromingen en het opvangen van calamiteiten. 
Vanuit deze kerntaak werken we aan een grotere collectieve bewustwording en 
verantwoordelijkheid bij andere overheden en burgers.  
 
Verantwoordelijk voor het watersysteem 
We zijn verantwoordelijk voor het grond- en oppervlaktewater in landelijk gebied. In het 
stedelijk gebied zijn we ook verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. Inrichting en beheer 
stemmen we af op de toegekende functies. We werken volgens een integrale aanpak en 
betrekken daarbij ook recreatieve, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten. 
 
Verantwoordelijk voor zuiveren van afvalwater 
We zuiveren het afvalwater zo goed mogelijk. De functie-eisen vanuit het oppervlaktewater 
zijn belangrijk, maar bij het realiseren daarvan verliezen we haalbaar en betaalbaar niet uit 
het oog. Om de vuilbelasting vanuit de waterketen naar het oppervlaktewater te beperken en 
om kosten te besparen, stemmen we ons beleid zo goed mogelijk af met de gemeenten. 
 
Meesturen in ruimtelijke ordening 
Ruimtelijke ordening en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is meer ruimte 
nodig voor het waterbeheer. Ook op andere terreinen, zoals recreatie, wonen en landbouw 
speelt water een centrale rol. We zijn daarom betrokken bij stadsontwikkeling, herinrichting 
van het landelijk gebied en andere watergebonden projecten. Waar nodig zijn we niet alleen 
partner in gebiedsprocessen, maar nemen we ook het initiatief.  
 
Deel van een netwerkorganisatie 
Waterbeheer speelt zich af op verschillende niveaus, lokaal en voor een volledig 
stroomgebied. Op het gebied van planvorming en uitvoering ontwikkelen we ons tot sterke 
netwerkorganisaties. Afhankelijk van het taakgebied en de doelstellingen werken we in 
wisselende rollen samen met wisselende partners. Logische partners zijn gemeenten, 
provincies en rijk, maar ook samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven 
wordt belangrijker.  
 
Verbonden met de maatschappij 
Waterschappen staan midden in de maatschappij. De besturen worden grotendeels 
rechtstreeks door de burgers gekozen. De waterschapsbesturen zijn transparant en 
communicatief in hun optreden. Ze verwerven draagvlak en leggen maatschappelijke 
verantwoording af. Hierdoor ontstaat een goede relatie met de kiezer en weet de kiezer 
steeds beter wat het waterschap voor hem/haar kan betekenen.  



 
 

 10

Internationaal actief 
De Kaderrichtlijn Water bevordert de samenwerking tussen de waterschappen en Duitse 
waterbeheerders. Voor een goed beheer van de grensoverschrijdende watergangen wordt 
deze samenwerking verder uitgebreid. Ook mondiale samenwerking wordt meer en meer 
vanzelfsprekend. Daarbij zoeken we naar partners van wie we kunnen leren en die we 
kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. 
 
Een passende organisatie en financiering 
De samenleving vraagt van de waterschappen een efficiënt, bedrijfsmatig en kostenbewust 
optreden. We gaan zuinig om met het geïnde belastinggeld door tegen aanvaardbare 
maatschappelijke kosten te werken. Investeringen buiten het eigen gebied zijn mogelijk als dit 
tot financieel voordeel leidt. Om dezelfde reden kunnen taken uitgevoerd worden door 
externe marktpartijen of in samenwerking met andere overheden. We werken aan slanke, 
daadkrachtige organisaties met procesgeoriënteerde en communicatief ingestelde 
medewerkers. 
 
Velt en Vecht 
In praktische zin vertalen bovengenoemde uitgangspunten zich in projecten waar het 
waterschap aansluiting zoekt bij ontwikkelingen in een gebied. Daar waar mogelijk worden 
ook de doelen van anderen (gemeenten, grondeigenaren etc.) meegenomen. Daarbij gaan 
we flexibel om met onze planning zodat er maximaal maatschappelijk rendement komt. 
Verder zullen veel projecten in hoge mate interactief met burgers en maatschappelijke 
organisaties worden uitgevoerd. Natuurlijk worden de grondgebruikers en – eigenaren in alle 
gevallen bij het proces betrokken. 
Voor ons staan weliswaar de waterdoelen voorop, maar we willen veel oog hebben voor de 
integrale ontwikkeling van een gebied. 
 
 
E R V A R I N G E N  U I T  D E  P R A K T I J K  
Mölnmarsch 
Ten noordwesten van Oud-Bergentheim ligt de Elsbeekpolder, in de streek beter bekend als 
de Mölnmarsch. Deze polder heeft een oppervlakte van circa 70 hectare. Mölnmarsch is aan 
het winterbed van de Vecht toegevoegd. Een deel van het Vechtwater wordt via een 
nevengeul door de polder geleid. Hierdoor wordt de ontwikkeling van ooibossen 
gestimuleerd. De Mölnmarsch is de enige plek langs de Vecht waar dit mogelijk is. Daarnaast 
leidt de herinrichting van het gebied tot de ontwikkeling van moerasgebiedjes en bloemrijk 
grasland. Een deel van de polder houdt de agrarische functie. De boeren gaan ook een deel 
van het natuurgebied onderhouden. 
Het gebied levert een flinke bijdrage aan de berging van water. 
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1 . 3  G E B I E D S B E S C H R I J V I N G  
 
De beheergebieden van de waterschappen in Rijn-Oost omvatten midden- en zuid-Drenthe, 
Overijssel, de Achterhoek en het zuidelijk deel van de Veluwe. De IJssel is de westgrens van 
het gebied. Het gezamenlijke beheergebied loopt van oost naar west af. Daarom wateren alle 
afzonderlijke delen uiteindelijk af op de IJssel en het Zwarte Meer. 
 
Gebiedsbeschrijving waterschap Velt en Vecht  
Ligging 
Het beheergebied van het waterschap Velt en Vecht ligt in het zuidoosten van Drenthe en in 
het noordoosten van Overijssel (kaart 1). De oppervlakte bedraagt ongeveer 90.000 hectare 
en er wonen circa 200.000 mensen. Het gebied is dun bevolkt.  
 
Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen zijn belangrijke woon- en werkcentra. 
De gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen liggen volledig of grotendeels 
binnen ons beheergebied. Gemeenten die voor een klein deel in het beheergebied liggen, zijn 
Borger-Odoorn, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Twenterand en De Wolden.  
 
Bodemopbouw 
Het gebied bestaat voornamelijk uit zand- en veengronden. Langs de Vecht overheersen 
lemige en fijnzandige rivierafzettingen. Het uiterste deel van Zuidoost-Drenthe heeft een sterk 
venig karakter. In het noordwesten van het beheergebied worden de beekdalen omsloten 
door zandgronden. 
 
Landgebruik 
De landbouw is veruit de grootste grondgebruiker in het beheergebied; stedelijk gebied en 
natuur zijn andere hoofdgebruikers. 
 
Het veenkoloniale deel van het beheergebied bestaat uit een vrijwel aaneengesloten 
akkerbouwgebied. In de rest van het gebied is sprake van een mengeling van vormen van 
veeteelt en akkerbouw. Bij Erica ligt een relatief omvangrijk glastuinbouwcomplex. 
Een natuurgebied van nationaal belang is het Bargerveen, een restant van een vroeger 
omvangrijk hoogveengebied. In het noordwestelijke deel van het gebied liggen enkele 
waardevolle beekdallandschappen. Ook de Vecht en het Vechtdal zijn een waardevol geheel 
voor recreatie, landschap en natuur. 
 
Waterhuishouding 
Het beheergebied loopt in zuidwestelijke richting af van circa NAP +24 meter tot circa  
NAP +6 meter. Ook de afwatering verloopt grotendeels in deze richting. 
De gemiddelde jaarlijkse neerslag in het beheergebied varieert van 700 millimeter in het 
oosten tot 825 millimeter in westen. Door het afgraven van de grote veengebieden is de 
bufferwerking van het gebied zeer sterk aangetast. Hierdoor en door de verbeterde 
afwateringen wordt water meestal snel afgevoerd. 
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Van nature watert het grootste deel van het gebied af op de Vecht. In het Drentse deel vindt 
de afvoer plaats via een viertal sterk genormaliseerde bekenstelsels (Geeserstroom, Aalder- 
en Westerstroom, Sleenerstroom en Schoonebekerdiep) en de kanalen. In het Overijsselse 
deel wateren veel peilgebieden rechtstreeks af op de Vecht.  
Inmiddels is met de herinrichting van deze wateren begonnen. 
 
Het natuurlijke afvoerpatroon is op veel plaatsen verstoord door een dicht kanalenstelsel. De 
kanalen zijn oorspronkelijk gegraven voor de scheepvaart, nu hebben ze een belangrijke rol 
in waterhuishouding. In droge perioden kan ongeveer driekwart van het beheergebied via 
deze kanalen van water worden voorzien. Het aangevoerde water is primair afkomstig uit de 
Vecht. Bij een toenemende vraag naar water kan een deel van het Drentse gebied via het 
Meppelerdiep worden voorzien van water uit het IJsselmeer (zie kaart 2).  
 
De Vecht is de hoofdader, een 180 kilometer lange rivier die in Duitsland ontspringt. Wij zijn 
kwaliteits- en kwantiteitsbeheerder van het circa 37 kilometer lange traject van de 
Nederlands-Duitse grens tot en met de instroming van de Regge bij Ommen. 
 
 
E R V A R I N G E N  U I T  D E  P R A K T I J K  
Geeserstroom 
Ten oosten en zuidoosten van de boswachterij Gees kan de natuur haar gang gaan. Veel 
sloten in het gebied zijn gedempt of verondiept en beekjes zijn vergraven en heringericht. 
Drie vennetjes zijn hersteld en om de moerasontwikkeling te bevorderen is op een aantal 
plaatsen de bovenlaag van de grond verwijderd. Om waterberging mogelijk te maken zijn 
kades aangelegd die het aangrenzende agrarische gebied beschermen. Er kan circa 850.000 
m3 water worden geborgen. Het is een landschap met meanderende beekjes en 
moerasgebiedjes. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het gebied. 
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1 . 4  B E L E I D S K A D E R S  
 
Wetten, plannen en verordeningen van de Europese Commissie, het Rijk en de provincies 
bepalen in belangrijke mate onze doelen, planning, instrumenten en activiteiten. Bijlage 1 
geeft een overzicht van de belangrijkste beleidskaders. Tabel 1 laat zien welke acties de 
waterschappen moeten nemen volgens de wet- en regelgeving. 
 
Tabel 1. Overzicht gevolgen wet- en regelgeving voor de waterschappen 

Beleidskader 
 

Acties Planning 

Europese wet- en regelgeving 
 

Kaderrichtlijn Water  Opnemen doelen en maatregelen in alle 
waterlichamen in waterbeheerplan 

Ontwerpplan 2008 
Definitief plan 2009

Uitvoeren maatregelen Voor 2015 resp. 
2021 resp. 2027 

Opstellen en uitvoering meetnet monitoring Opstellen meetplan 
in 2007 en continu 
monitoring  

Richtlijn 
Overstromingsrisico’s  

Beoordelen overstromingsrisico Eind 2010 

Opstellen overstromingsrisicokaarten, met 6-
jaarlijkse herziening 

December 2013 

Opstellen overstromingsrisicobeheerplannen 
per stroomgebied, ook met 6-jaarlijkse 
herziening 

December 2015 

Richtlijn Stedelijk 
afvalwater 

Doorvoeren voorschriften voor opvangen, 
behandelen en lozen door waterschap en 
gemeente. Uitgewerkt in het landelijke 
Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater 

Continu 

Zwemwaterrichtlijn Opstellen zwemwaterprofiel per zwemwater Voor 2011 

Uitvoeren monitoring en communicatie 
resultaten 

Jaarlijks 

Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn en Natura-
2000-gebieden 

Bijdragen aan beheerplannen Natura2000-
gebieden 

Voor  2013 

eventuele maatregelen om ‘geen 
achteruitgang’ te voorkomen 

 Voor 2015 

Uitvoeren van of bijdrage aan maatregelen  Geen termijn 
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Landelijke wetten 
 

Waterwet 
 

Opstellen beleid voor grondwaterbeheer en 
vaststellen grondwaterverordening (opnemen 
in de Keur) 

In 2008/2009 

 Vergunningverlening voor 
grondwateronttrekkingen deels naar 
waterschappen 

 

Waterschapswet Wijzigen tariefstelsel  Uitgevoerd 

Wijzigen bestuursstructuur  Uitgevoerd 

Wijzigen beleidsvoorbereiding- en 
verantwoordingscyclus 

 Uitgevoerd 

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Afspraken met gemeenten en provincie over 
opnemen waterhuishoudkundige aspecten in 
omgevingsvergunning 

Continu 

Wet verankering en 
bekostiging van 
gemeentelijke watertaken 

Primair taak van gemeenten, goede 
afstemming met waterschappen 

Continu 

Wet ruimtelijke ordening 
 

Watertoets en waterparagraaf bij 
bestemmingsplannen goed invullen  

Continu 

Flora- en faunawet en 
Natuurbeschermingswet 

Hanteren gedragscode bij beheer en 
onderhoud; toetsen bij herinrichtingen 

Continu 

Wet Inrichting Landelijk 
Gebied (WILG) 

Maatregelen en financiering vastleggen in 
bestuursovereenkomsten met provincies  

In 2008/2009 

Nationaal 
Bestuursakkoord Water 

Uitvoeren maatregelen om wateroverlast in 
watersysteem te voorkomen  

Voor 2015 

Bestuursakkoord 
Waterketen 

Met gemeenten werken aan kostenbeheersing 
en afsluiten afvalwaterakkoorden 

Tot 2011 

Drinkwaterwet Bijdragen aan uitvoering provinciaal 
drinkwaterbeleid 

Continu 

Drinkwaterrichtlijn Beschermen wateren met een 
drinkwaterfunctie (Vecht) 

Continu 

Provinciale verordening 
 

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

2009 
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1 . 5  T O E S T A N D B E S C H R I J V I N G   
 
We verzamelen via meetnetten en onderzoeken gegevens over de toestand van het 
watersysteem. Deze gegevens worden gebruikt bij het waterbeheer en het beleid. Deze 
paragraaf beschrijft de actuele stand van zaken. 
De toestand van het oppervlaktewater is vastgesteld volgens chemische en biologische 
kwaliteitselementen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit geldt voor de waterlichamen en 
voor de andere onderzochte wateren. 
 
Chemische samenstelling 
Het doel van de KRW is dat alle Europese oppervlaktewateren in 2015 een goede chemische 
toestand hebben (GCT). De toetsing van de huidige situatie voor de belangrijkste 
oppervlaktewateren (tabel 2) is gebaseerd op de gegevens uit 2008. 
 
Ecologische samenstelling 
De KRW streeft voor alle wateren naar een Goed Ecologisch Potentieel (GEP). Dit zijn 
biologische doelen die afhankelijk zijn van het type water en de status van dat water (zie 
paragraaf 2.2.2).  
De biologische kwaliteitselementen omvatten vissen, macrofauna (ongewervelde dieren), 
algen (fytoplankton en kiezelwieren) en waterflora (hogere waterplanten).  
Elk kwaliteitselement is afzonderlijk getoetst aan de landelijke normen.  
De tabel 2 laat de situatie van 2008 zien. Per waterlichaam en soortengroep is weergegeven 
hoe groot de afstand is tot het 'goed ecologisch potentieel' (GEP).De laatste kolom geeft aan 
of het GEP wel of niet gehaald is, volgens het principe 'one out is all out'. 
 
Stikstof en fosfaat  
Tot het GEP horen stoffen die de biologische samenstelling ondersteunen. Dat zijn onder 
andere stikstof en fosfaat. De concentraties van deze stoffen mogen het bereiken van de 
ecologische doelen niet in de weg staan. Rijn-Oost volgt de landelijke normen voor deze 
groep stoffen. Tabel 2 geeft de toetsingsresultaten van fosfaat en stikstof weer. 
De trend over de afgelopen decennia voor fosfaat en stikstof in het beheersgebied van Velt 
en Vecht is over het algemeen gunstig.  
 
Overige stoffen 
Koper en zink zijn Rijnrelevante stoffen (probleemstoffen in het stroomgebied van de Rijn). 
Formeel vallen deze stoffen onder de groep ‘overige relevante stoffen’.  
Uit toetsing aan de MKE (Milieukwaliteitseisen)1 blijkt dat op een aantal locaties de norm 
wordt overschreden; daar is de kwaliteit matig tot slecht. Als de biobeschikbaarheid in de 
beoordeling wordt meegenomen, is de kwaliteit overal goed. 
 
Zwemwater 
Zwemwateren worden aangewezen door de provincies. De waterbeheerders zijn 
verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit. Hierbij wordt getoetst aan de Europese 
normen. 
                                                 
1 MKE = Milieukwaliteitseisen uit de Regeling Milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewater 
van 2004. Deze eisen vervangen de niet-wettelijke MTR-normen (maximaal toelaatbaar risico). 
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In het beheergebied van Velt en Vecht liggen 15 officiële zwemwateren. In 2009 worden vijf 
extra zwemwateren aangewezen. Uit onderzoek blijkt dat de bacteriologische kwaliteit in de 
meeste gevallen de hoogst mogelijk score heeft (dus het laagste aantal bacteriën). Een 
enkele keer is het kwaliteitsniveau aanvaardbaar. In ongeveer de helft van de wateren is het 
doorzicht onvoldoende en is de pH-waarde (zuurgraad) te laag. Omdat dit het gevolg is van 
natuurlijke processen, worden deze plassen niet afgekeurd.  
 
Waterbodems 
Velt en Vecht heeft de afgelopen periode goed inzicht gekregen in de samenstelling van de 
waterbodems. Onderzoek vindt bijvoorbeeld plaats bij saneringen, vooraf gaand aan 
onderhoud. 
Vrijwel overal in het landelijke en stedelijk gebied is de kwaliteit van de waterbodems goed en 
kan de bagger op de aanliggende percelen worden verspreid. Alleen de waterbodem van de 
dorpswijk in Klazienaveen moet nog worden gesaneerd. Deze is verontreinigd met zware 
metalen (koper en zink).  
 
Waterkwantiteit 
De kans op wateroverlast in het beheersgebied is in beeld gebracht. De (theoretische) 
toetsingsresultaten aan de adviesnormering per peilvak zijn weergegeven op kaart 9@@@. 
Met cirkel of een ovaal zijn de gebieden aangegeven waar vanuit de praktijk blijkt 
wateroverlast op te treden (het betreft situaties aangedragen door LTO en eigen dienst). 
 
Evaluatie afgelopen planperiode 
In bijlage 5 is een evaluatie van de afgelopen planperiode opgenomen. 
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Tabel 2. Resultaten toetsing aan Goed Ecologisch Potentieel (GEP). 
 

Waterlichaam GEP 
macrofauna

GEP water-
planten 

GEP    
vissen 

GEP *) 
fosfaat 

GEP*)     
stikstof 

Braambergersloot          

Bruchterbeek      

Bumawijk/Marchienewijk      

Dommerswijk      

Dooze      

Holslootdiep      

Kanalen          

Loodiep      

Molengoot      

Nieuwe Drostendiep      

Oude Drostendiep      

Radewijkerbeek      

Randwaterleiding      

Schoonebekerdiep          

Sleenerstroom          

Overijsselse Vecht          

Wettringe      
 
*) GEP nutriënten = landelijke normering 
 
Legenda:  
 
 Voldoet aan GEP 
 Matig 
 Ontoereikend 
 Slecht 
 Geen gegevens beschikbaar 
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E R V A R I N G E N  U I T  D E  P R A K T I J K  
Loozensche Linie 
Herstel van de Vecht is een van de prioriteiten van Velt en Vecht. Waterberging, ontwikkeling 
van natuur en recreatie en herstel van cultuurhistorische waarden, zijn de motivatie geweest 
om het project Loozensche Linie uit te voeren. In dit project zijn verschillende doelen in 
samenhang met elkaar uitgevoerd. Het projectgebied ligt in het Vechtdal tussen 
Gramsbergen en Hardenberg. Het heeft een oppervlakte van circa 24 hectare. 
 
Een oude, afgesloten meander is aan beide zijden opnieuw aangesloten op de Vecht. 
Hierdoor stroomt het Vechtwater weer door de meander en is de lengte van de Vecht met 
bijna een kilometer toegenomen. Het project biedt berging voor circa 100.000 m3 water. Door 
deze ingreep is een eilandje ontstaan. Op het eilandje ligt een verdedigingslinie uit de tijd van 
Napoleon Bonaparte, deze is als onderdeel van het project gerestaureerd. 
De stenen oeverbekleding langs de Vecht is bij de Loozensche Linie weggehaald. Hierdoor 
kunnen er natuurlijke processen ontstaan, zoals afkalving van oevers. Voor 
natuurontwikkeling en waterberging zijn delen van het winterbed afgegraven. Hierdoor 
ontstaan moerasgebieden en poelen. Buiten het broedseizoen is het gebied voor publiek 
geopend. De verbinding met het eilandje wordt onderhouden door een speciaal hiervoor 
aangelegd voetveer.  
 
Velt en Vecht heeft dit project uitgevoerd, samen met de provincie Overijssel, 
Staatsbosbeheer, de gemeente Hardenberg en de stichting Zwieseborg. Deze stichting 
beheert een zorgboerderij in het gebied. De stichting Menno van Coehoorn en het Oversticht 
hebben ondersteuning gegeven bij het herstel van de cultuurhistorische waarden. 
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D E E L  I I  T H E M A D E E L  
 
 

2 . 1  V E I L I G H E I D  

2.1.1 Veilige waterkeringen 

Soorten waterkeringen 
Het gebied Rijn-Oost wordt door rivierdijken (primaire waterkeringen) beschermd tegen 
overstromingen vanuit de Rijn, de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water, het Zwarte Meer en het 
IJsselmeer. Deze primaire waterkeringen zijn opgedeeld in dijkringgebieden, waarvan de 
grenzen zijn vastgelegd in de Waterwet. Regionale keringen en overige keringen beschermen 
het gebied tegen overstromingen uit kleinere watergangen. Ook zorgen de regionale keringen 
voor het beperken van overstromingen bij dijkdoorbraken.  
 
Het rijk beslist welke keringen aangemerkt worden als primaire kering en aan welke criteria 
deze moeten voldoen. De provincie beslist wat regionale keringen zijn en legt hiervoor de 
criteria vast. Het waterschap doet dit voor de overige keringen. Voor alle soorten keringen 
gelden specifieke veiligheidsnormen. De waterschappen treden voor alle waterkeringen op 
als beheerder. Een uitzondering zijn de keringen langs de provinciale Drentse en een deel 
van de Overijsselse scheepvaartkanalen.  
 
Tabel 3. Aantal kilometers waterkering Rijn-Oost  

 primaire keringen regionale keringen overige keringen 

Waterschap Reest en Wieden 34 19 (excl. Drenthe) 375 

Waterschap Velt en Vecht - 174 126 

Waterschap Groot Salland 200 115 200 

Waterschap Regge en Dinkel - 61 86 

Waterschap Rijn en IJssel 140 41  

 
Huidige situatie 
De (concept) toetsresultaten bij Velt en Vecht geven globaal het volgende beeld: 

• De regionale keringen met natuurlijke hoogten zijn langs enkele dijkstrekkingen te 
laag. Deze tracés moeten aangepast worden omdat ze niet op de juiste plaats liggen; 
soms is ook verbetering (ophoging) noodzakelijk. 

• Op enkele (punt)locaties na, is de kruinhoogte van de dijken voldoende tot goed, 
inclusief de benodigde kruinhoogtemarge. 

• Een aantal dijkstrekkingen kan niet beoordeeld worden op macrostabiliteit door het 
grillige karakter van de bodemopbouw en de geometrie. 
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Ontwikkelingen 
Als beheerders van de waterkeringen doen de waterschappen in Rijn-Oost volop mee aan 
discussies en projecten op het gebied van waterveiligheid. Op het advies van de commissie 
Vellinga is een gezamenlijke, positieve reactie gegeven. Deze commissie stelt voor dat de 
waterschappen op termijn de financiering van de primaire keringen van het rijk overnemen. 
De waterschappen hebben ook een eigen inbreng in de discussie over het advies van de 
commissie Veerman. Deze commissie onderzoekt het effect van de klimaatsverandering op 
de veiligheid van Nederland en geeft aan welke aanpassingen nodig zijn aan de primaire 
keringen langs de kust en de grote rivieren.  
 
Doelstelling 
 Onze doelstelling voor de waterkeringen is: het realiseren en handhaven van het wettelijk 
vereiste veiligheidsniveau.  
De regionale waterkeringen in het beheergebied van Velt en Vecht moeten in 2013 aan de 
toetsingsnormen voldoen. 
 
Uitgangspunten en aanpak 
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij het werken aan de waterkeringen de volgende 
uitgangspunten en aanpak: 

• Het handhaven en realiseren van het vereiste veiligheidsniveau vraagt in de 
komende jaren grote financiële investeringen. De waterschappen  positioneren zich 
duidelijker  in de discussie over de lastenverdeling tussen rijk, provincie en 
waterschappen. 

• Er is een andere manier van denken noodzakelijk. Het huidige denken in 
overstromingskansen moet veranderen in denken in overstromingsrisico's. De te 
beschermen waarden achter de dijken worden meegewogen bij toekomstige 
besluiten over dijkverbeteringen. Deze nieuwe denkwijze is al zichtbaar in de 
projecten 'Veiligheid Nederland in Kaart' (VNK) en de Europese Richtlijn 
overstromingsrisico's. De waterschappen in Rijn-Oost willen in de planperiode 
optreden als mede-ontwikkelaar en toepasser van de nieuwe veiligheidsbenadering. 

• De functie van regionale waterkeringen in het veiligheidsvraagstuk moet 
gegarandeerd zijn. De waterschappen gaan samen met de provincies in de 
planperiode onderzoeken hoe de normering van de regionale waterkeringen kan 
worden geoptimaliseerd en gezorgd kan worden voor een goede afstemming met de 
methode voor de primaire waterkeringen. 

• De waterschappen gaan de burgers goed informeren over de risico’s van 
wateroverlast die samenhangen met het dijkbeheer. 
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Waterkeringen Velt en Vecht 
In Overijssel en Drenthe is het beheer van de keringen vastgelegd in de verordening 
Waterkering Noord-Nederland. Waterschap Velt en Vecht beheert 174 kilometer regionale 
keringen. Deze beschermen het beheergebied tegen hoogwater op de rivier de Vecht in 
Overijssel en de op scheepvaartkanalen in Drenthe en Overijssel.  
In Overijssel ligt 142 km, 32 km ligt in Drenthe.  
 
Het waterschap beheert ook de overige keringen. Dat zijn de zomerkades en alle kades die 
geen regionale keringen zijn. Ook de keringen rond noodoverloopgebieden en 
bergingsgebieden zijn dus overige keringen.  
Velt en Vecht heeft in de afgelopen tien jaar twee omdijkte noodoverloopgebieden aangelegd 
langs de Vecht (Noord en Zuid Meene). Ook worden er bergingsgebieden met kades 
aangelegd om het watersysteem meer veerkracht te geven (onder andere Ossenstede). 
 
Toetsing en normering veiligheid 
Eind 2005 heeft de provincie Overijssel de veiligheidsnorm en de maatgevende 
hoogwaterstanden (MHW’s) voor de Vecht vastgesteld. Voor het bovenstroomse deel van de 
Vecht (Duitse grens-N48) met regionale keringen geldt een veiligheidsnorm van 1/200. De 
bijbehorende maatgevende hoogwaterstanden zijn vastgelegd in het rapport ‘Normering 
regionale waterkeringen van de provincie Overijssel’. Voor het kanaal Almelo-De Haandrik is 
een veiligheidsnorm van 1/100 vastgesteld. 

A d v i e s  D e l t a c o m m i s s i e  
De regering heeft in 2008 de Deltacommissie (Commissie Veerman) gevraagd advies 
uit te brengen over hoe Nederland beschermd kan worden tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. De opdracht was breder te kijken dan naar (water)veiligheid 
alleen. De belangrijkste conclusie uit het advies is dat de zeespiegelstijging mogelijk 
groter wordt dan verwacht. De commissie meent dat het verstandig is rekening te 
houden met mogelijke bovengrenzen, opdat besluiten en maatregelen voor lange tijd 
houdbaar zijn. De veiligheidsopgave is urgent en de huidige normering te laag. 
De Deltacommissie heeft een deltaprogramma ontworpen. Hierin wordt geschetst 
welke ingrepen op de lange termijn noodzakelijk zijn, 

De Deltacommissie stelt verder dat klimaatverandering en zeespiegelstijging een feit 
zijn en dat Nederland vanaf vandaag aan de slag moet met het verbeteren van de 
waterveiligheid. Dit betekent bescherming tegen overstromingen, veiligstellen van 
zoetwatervoorziening en behoud van estuaria. Ook moet het veiligheidsniveau achter 
de dijken minimaal met een factor 10 worden verhoogd. 
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De vijfjaarlijkse toetsing van de regionale keringen is in Overijssel voor het eerst uitgevoerd in 
2008. Bij deze eerste toetsingsronde is vooral gefocust op het toetsspoor kruinhoogte. Omdat 
er weinig gegevens beschikbaar waren van de bedijking langs de Vecht en het 
Afwateringskanaal, heeft Velt en Vecht ook de overige toetssporen gedetailleerd onderzocht. 
In 2009 stelt Velt en Vecht een actieprogramma op voor de noodzakelijke verbeteringen van 
de regionale keringen.  
De veiligheidsnorm in het beheergebied in Drenthe wordt voorlopig gehouden op 1/100. De 
bijbehorende maatgevende hoogwaterstanden worden in 2008 berekend. Daarna worden ook 
deze keringen in Drenthe getoetst.  
Overige keringen moeten voldoen aan de normen voor regionale wateroverlast. In de legger 
is een profiel met minimumnormen opgenomen. Voor de regionale keringen geldt als 
minimum eis dat ze voldoen aan de rekenprofielen voor de verschillende dijkvakken. De 
gegevens van de regionale en de overige keringen worden opgenomen in het beheerregister 
en de legger regionale en overige keringen. Van de overige keringen legt het waterschap de 
vereiste afmetingen vast in de legger. Voor de kades hanteren we het uitgangspunt dat de 
huidige situatie niet mag verslechteren. 
 
Plannen en maatregelen Velt en Vecht 
Velt en Vecht heeft een beheerplan waterkeringen opgesteld voor de periode 2007-2011. In 
dit plan zijn uitvoeringsmaatregelen opgenomen om het beheer en onderhoud van de 
keringen op het gewenste niveau te brengen. 
 
Verbeterprojecten waterkeringen  
 In 2009 worden de verbeterprojecten geformuleerd op basis van de eerste toetsing van 

de regionale keringen in Overijssel.  
 De uitvoering van deze projecten is gereed in 2012. 

 
Beheer en onderhoud 
 Op orde brengen van de legger en het beheerregister voor regionale waterkeringen 

(2010). 
 Op orde brengen van de legger voor de overige keringen (2011). 
 Uitvoeren onderhoudsprogramma voor kunstwerken en waterkerende objecten. 
 Opstellen van een onderhoudbeheerplan voor de regionale keringen (2009). De basis 

hiervoor is het beheerplan waterkeringen.  
 Contracten opstellen met particuliere dijkeigenaren voor een duurzaam en veilig beheer 

van de waterkeringen. 
 Overleg met de provincie Drenthe om het beheer van de keringen langs Drentse 

scheepvaartkanalen formeel te regelen.  
 
Vergunningverlening en handhaving 
 Uitvoeren van jaarlijkse controle in het kader van de handhaving. 
 Handhaving van verleende vergunningen en handhaving bij overtreding van de 

keurbepalingen. 
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Medegebruik waterkeringen 
 Toepassen van de beleidsnota recreatief medegebruik; recreatief medegebruik is niet 

strijdig zolang de hoofdfunctie van de keringen niet in het geding is. 
 
Toekomstgericht beheer 
 Duurzaam en veilig beheer van de keringen bij beheer en onderhoudsmaatregelen. 
 Bij dijkverbeteringsprojecten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ruimte voor 

de rivier. 
 
Prestatie-indicatoren waterkeringen 

Prestatie-indicator Een-
heid 

Aantal 
totaal 

Gereali- 
seerd 
2010 

Gereali 
seerd 
2015 

Km's regionale waterkering dat voldoet aan de 
normen 

aantal 47 46 47 

 
 

2.1.2 Calamiteitenzorg  

Huidige situatie 
Na de landelijke hoogwatercalamiteiten in de jaren negentig is de aandacht voor het 
voorkomen en bestrijden van calamiteiten bij alle waterschappen sterk toegenomen. Extreme 
situaties zijn bijvoorbeeld hoogwater met kans op dijkdoorbraken, ernstige wateroverlast, 
grote droogte, vervuiling van oppervlaktewater en verstoring van zuiveringsinstallaties. 
 
Bij de waterschappen in Rijn-Oost is de calamiteitenzorg vastgelegd in een 
calamiteitenzorgsysteem. Dit systeem beschrijft hoe de waterschappen zich voorbereiden op 
incidenten en calamiteiten en hoe het waterschap in dat soort situaties moet handelen. Het 
calamiteitenzorgsysteem bestaat uit verschillende bestrijdingsplannen. Daarnaast bevat het 
onder andere een plan voor opleiding en training, een oefenbeleidsplan, een 
netwerkoverzicht en een beschrijving van het noodmaterieel.  
 
Alle waterschappen in Rijn-Oost hebben hun calamiteitenorganisatie de afgelopen jaren sterk 
geprofessionaliseerd. Op het gebied van calamiteitenzorg wordt onderling informatie en 
ervaring uitgewisseld. Daarnaast maken de meeste waterschappen deel uit van 
Veiligheidsregio’s (regionale organisaties voor crisisbeheersing). Andere waterschappen 
hebben plannen voor deelname aan veiligheidsregio’s. In de veiligheidsregio’s wordt 
samengewerkt aan het voorkomen en bestrijden van alle mogelijke calamiteiten in de regio.  
 
Doelstelling 
Onze doelstelling voor calamiteitenzorg is: een organisatie die optimaal is voorbereid op 
calamiteiten.  
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De waterschappen in Rijn-Oost doen daarom regelmatig mee aan lokale, regionale en 
landelijke oefeningen. Daarnaast blijft er aandacht voor het verbeteren van de interne 
calamiteitenzorg.  
Een belangrijk punt is het werken aan meer risicobewustzijn bij instellingen en burgers. 
Daarbij wordt een beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. 
Wij gaan de communicatie op dit punt uitbreiden, samen met de gemeenten. 
 
De waterschappen willen bestuurlijk, ambtelijk en bestrijdingstechnisch een herkenbare rol bij 
de rampenbestrijding. Veel calamiteiten leveren grote gevolgrisico’s op voor het 
oppervlaktewater. Daarnaast heeft het waterschap als waterbeheerder een prominente rol bij 
de bestrijding van hoogwater.  
 
Calamiteitenzorgsysteem waterschap Velt en Vecht. 
De samenwerking tussen de calamiteitencoördinatoren van de waterschappen in Friesland, 
Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel krijgt gestalte in het 
Calamiteitencoördinatorenoverleg Noord-Nederland. De calamiteiten- en bestrijdingsplannen 
worden via dit samenwerkingsverband zoveel mogelijk uniform opgesteld.  
Sinds 2007 wordt in het stroomgebied van het Zwarte Water, de Vecht en het Meppelerdiep 
bij hoogwater gewerkt met een aangepaste versie van het Geautomatiseerd Draaiboek 
Hoogwater. 
 
Velt en Vecht gebruikt een calamiteitenmap met protocollen voor het afhandelen van de 
belangrijkste calamiteiten. De calamiteitenmap bestaat uit: 
 Algemeen calamiteitenplan met bijlagen 

- Communicatie 
- Duitsland 
- Taken en bevoegdheden 

 Hoogwaterbestrijdingsplan 
 Laagwaterbestrijdingsplan 
 Calamiteitenbestrijdingsplan oppervlaktewaterverontreiniging 
 Calamiteitenbestrijdingsplan rwzi 
 Calamiteitenbestrijdingsplan Uitval Rioolgemalen en Persleidingen 
 Calamiteitenbestrijdingsplan Uitval Peilregelend Kunstwerk 
 Calamiteitenbestrijdingsplan falen waterkering (nog op te stellen) 
 Draaiboek inzet retentiegebieden Noord en Zuid Meene. 

 
Jaarlijks wordt een opleidings- en oefenprogramma opgesteld op basis van het Opleidings- 
en Oefenplan. Velt en Vecht wil de komende jaren meer investeren in het 
calamiteitenzorgsysteem.  
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Uitleg Veiligheidsregio 
 
In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten, politie, gemeenten  
en waterschappen samen aan de hulpverlening aan burgers bij een ramp of een crisis.  
Dit gebeurt o.a. door het instellen van een gezamenlijke meldkamer en door het afstemmen 
van rampen/calamiteitenplannen.  
 
 
Plannen en maatregelen Velt en Vecht 
In de periode 2010-2015 worden de volgende plannen en maatregelen uitgevoerd: 
 
Calamiteitenplannen en oefeningen 
 Opstellen calamiteitenbestrijdingsplan falen waterkering. 
 Externe samenwerking verbeteren door deelname aan regionale en bovenregionale 

oefeningen. 
 Organiseren van eigen (monodisciplinaire) oefeningen.  
 Actueel houden van het calamiteitenplan en de bestrijdingsplannen. 

 
Toekomstgerichte calamiteitenzorg 
 Betrokken blijven bij algemeen crisisbeheer in de veiligheidsregio's. 
 Versterken van het netwerk met andere (hulpverlenings)organisaties, overheden en 

instanties. 
 Ontwikkelen van onderlinge afstemming op het gebied van crisisbeheer met de 

waterschappen uit Rijn-Oost. 
 Uitvoeren van risico-inventarisaties op eigen installaties en voorzieningen. 
 Optimaliseren van communicatieve voorzieningen via nieuwe technische mogelijkheden. 

 
Prestatie-indicatoren calamiteitenzorg 

Prestatie-indicator Eenheid Aantal 
totaal 

Gereali- 
seerd 
2010 

Gereali 
seerd 
2015 

Actualisatie van calamiteitenbestrijdingsplannen aantal 8 7 8 
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2 . 2  W A T E R S Y S T E M E N  
 
Het watersysteem in Rijn-Oost is zeer gevarieerd. De samenhang tussen grondwater en 
oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door hoogteliggingen, de bodemstructuur en het 
grondgebruik.  
Bij het beheer van het watersysteem wordt uitgegaan van de gestelde doelen voor 
waterkwantiteit, waterkwaliteit en grondwater. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
functies die door de provincies aan de wateren zijn toegekend. Ook nevenfuncties, zoals 
recreatief medegebruik en cultuurhistorie worden daarbij zo goed mogelijk bediend.  
 
 

 
 

2.2.1 Functies in het waterbeheer 

De provincies hebben op een functiekaart aangegeven welke functie leidend is voor de 
inrichting en het beheer van het watersysteem in een gebied. Hierbij kan sprake zijn van een 
dubbelfunctie. Landbouwgebied bijvoorbeeld kan ook waterbergingsgebied zijn. Voor elke 
functie zijn beschermingsvoorwaarden vastgesteld in de provinciale plannen. De 
waterschappen hanteren de ruimtelijke functies en waterfuncties als kader voor het 
waterbeheer en werken deze verder uit voor het beheer en het onderhoud. 
De functiekaart is een beschermings- en ontwikkelingskaart. De waterschappen en provincies 
zien erop toe dat de inrichting en het beheer volgens de voorwaarden plaatsvinden. Voor 
zover die nog niet gerealiseerd zijn, geeft de functiekaart een streefbeeld weer. Voor het 
beheer geldt in die gevallen het stand-still-beginsel, de huidige situatie mag niet 
verslechteren.  
 
De provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe hanteren verschillende termen voor hun 
functies (zie tabel 4). De basisfuncties voor gebieden zijn wel grotendeels dezelfde: 
landbouw, natuur, stedelijk gebied en combinaties daarvan. Voor wateren zijn bijzondere 
functies opgenomen, zoals zwemwateren en ecologische verbindingszones.  



 
 

 27

Tabel 4. Vergelijking provinciale functies kwantitatief waterbeheer  

 Aanduiding waterbeheer 
 

Overijssel Gelderland Drenthe 

1 Natuurgerichte 
waterhuishouding 

Aaneengesloten 
structuur van 
natuurgebieden 

 HEN enSED 
functie 
Natte 
landnatuur 

POP-zones IV, 
V en VI 

2 Landbouwgerichte 
waterhuishouding met 
ontwatering gericht op 
grasland 

Gebieden met 
aanduiding 
Beekdalen, laagte of 
veenweidegebied. 

 functie 
landbouw 

POP-zones I, II 
en III met 
aanduiding 
beekdal 

3 Overige landbouwgerichte 
waterhuishouding 

Buitengebied, accent 
productie 

functie 
landbouw 

Overige POP-
zones I, II en III 

4 Waterbeheer afstemmen op 
grondgebruik (gemengd 
gebied).  

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

basisniveau  

(Bron: provinciale ruimtelijke plannen) 
  
De functiekaart van de provincies Drenthe en Overijssel is vertaald in eigen beleidsdoelen 
(kaart 3) en uitwerking van de waterhuishouding (bijlage 6). 
 
De provincies, waterschappen en gemeenten maken afspraken over de ruimtelijke 
bescherming en het beheer van gebieden op de grens van landbouw en natuur. 
 
Betrokkenheid van het waterschappen binnen de ruimtelijke ordening 
De waterschappen willen in een vroegtijdige fase op een pro-actieve wijze betrokken zijn bij 
de ruimtelijke ontwikkelingen om de waterbelangen binnen de verschillende planvormen te 
waarborgen. Het gaat daarbij om de binnen de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) 
genoemde planvormen en vooral de gemeentelijke en provinciale structuurvisies en 
bestemmingsplannen. Maar ook andere plannen en initiatieven als gebiedsvisies, LOP’s, 
natuurgebiedvisies, stedelijke ontwikkelingen etc. 
 
In de Wro is de watertoets opgenomen voor bestemmingsplannen en projectbesluiten. De 
watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op 
evenwichtige wijze laat mee bewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. 
Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan 
en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. Een 
dergelijk proces bestaat uit vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. De 
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watertoets betreft alle watervraagstukken, dus ook veiligheid, wateroverlast, 
grondwateroverlast, verdroging, rioleringsaspekten, waterkwaliteit e.d. 
Het waterschap heeft in 2009 een geoportal beschikbaar. Via dit geoportal wordt de 
watertoets op een digitale wijze doorlopen. 
 
Binnen de Wro leggen de gemeenten en de provincies hun toekomstig ruimtelijk beleid vast 
in provinciale en gemeentelijke structuurvisies. Voor structuurvisies is de watertoets niet 
juridisch verplicht. Gezien het belang van de structuurvisies over onder andere het maken 
van locatiekeuzen, willen de waterschappen ook in een vroegtijdige fase betrokken zijn bij het 
opstellen van deze structuurvisies. 
Zie voor de watertoets ook paragraaf 2.2.6. 
 
Primaire watergebieden en essentiële waterlopen 
De provincie Overijssel hanteert voor de bescherming tegen wateroverlast voor de regionale 
watersystemen twee functies, namelijk: 

• De “primaire watergebieden” die bij stedelijke gebieden zijn aangewezen als ruimte 
voor waterberging in extreme situaties. Het betreft de gebieden Kampereiland 
(waterschap Groot Salland) en Noord en Zuid Meene (waterschap Velt en Vecht) 

• Essentiële waterlopen. Bij de ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te worden 
gehouden met behoud van en mogelijk toekomstige verruiming voor vergroting van 
de afvoercapaciteit. Essentiële waterlopen zijn onder andere de Radewijkerbeek, de 
Vecht, het Ommerkanaal en het Nieuwe Stroomkanaal. 

 
Buffering.  
Het waterschap richt zich bij het waterbeheer op de functie van het gebied (landbouw, natuur 
e.d.). Bij tegenstrijdige belangen bij grondwaterpeilen kan buffering op verschillende 
manieren plaatsvinden. Per project maken we afspraken waarbij het uitgangspunt is om 
schade te voorkomen of (als dit niet lukt) te vergoeden. Schade kan worden voorkomen door 
technische maatregelen, of ondervangen worden door kavelruil, grondaankoop e.d. Mochten 
er geen oplossingen voor handen zijn en is de schadevergoeding te hoog in relatie tot het 
effect dan kan als uiterste middel bestuurlijke heroverweging van het hersteltempo, 
herstelwijze of ambitie plaatsvinden. 
Naast Natura2000- EHS-gebieden mogen alleen maatregelen genomen worden als deze 
maatregelen geen negatief effect hebben op de Natura2000-en EHS-gebieden. Deze 
gebieden hebben een specifieke bescherming vanuit de Natuurbeschermingswet, namelijk 
dat alle ingrepen waarvan niet duidelijk is of ze een significant effect hebben op deze 
gebieden onderhevig zijn aan een vergunningplicht. Het gaat daarbij om het onttrekken van 
grondwater en het aanleggen van drainage. 
 
Kwetsbare wateren Velt en Vecht 
Om emissies van verontreinigingen naar grond- en oppervlaktewater terug te dringen, heeft 
Velt en Vecht ‘kwetsbare wateren’ gedefinieerd (zie kaart 4). Deze toepassing is al in de twee 
voorgaande waterbeheerplannen opgenomen. We onderscheiden twee categorieën 
kwetsbaar water: wateren in grondwaterbeschermingsgebieden en overige kwetsbare 
wateren.  
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Tot deze laatste categorie behoren: 
- alle wateren in de natuurgerichte waterhuishouding (inclusief een aantal watergangen dat 

afwatert naar deze zones); 
- alle wateren in bossen; 
- alle wateren met een specifieke zwem- of recreatiefunctie; 
- alle kleine, natte natuurgebieden in Drenthe met een natuurwaarde ‘hoog’ of ‘redelijk’. 
 
De Vecht zelf wordt nog niet aangemerkt als kwetsbaar water omdat er voorlopig geen 
alternatief voorhanden is voor de overstorten en effluentlozingen die hierop plaatsvinden.  
Voor de kwetsbare wateren is het beleid nadrukkelijk gericht op het verbeteren van de 
kwaliteit van het water. Onderdelen van dit beleid zijn: 
- waar mogelijk worden brede oeverzones ingericht; 
- nieuwe lozingen op het oppervlaktewater worden alleen toegestaan als de technieken 

achter deze lozingen meer zijn dan de best beschikbare technieken; 
- bestaande lozingen op het oppervlaktewater worden gesaneerd; 
- binnen het rioleringsbeleid wordt het waterkwaliteitsspoor gerealiseerd.  
 

2.2.2 Waterkwaliteit  

Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is dat de wateren in de Europese Unie 
een goede ecologische en chemische kwaliteit hebben. Om dat te bereiken zijn maatregelen 
nodig. De afgelopen jaren hebben waterbeheerders in de Europese Unie gewerkt aan het 
opstellen van specifieke doelen per waterlichaam, het vaststellen van maatregelen en het 
berekenen van de kosten daarvan. Ook de waterschappen in Rijn-Oost hebben dit gedaan, 
zowel gezamenlijk als individueel. De gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat Oost-
Nederland waren hierbij intensief betrokken. Het voorgenomen beleid is in 2008 beschreven 
in de Regionota Rijn-Oost en in rapportages van de verschillende waterschappen. De 
werkwijze om de KRW in te voeren, wordt hierna samengevat. Ook de doelen en 
maatregelen per waterlichaam worden kort getypeerd.  
 
Voor de verbetering van de waterkwaliteit worden maatregelen ingezet op basis van twee 
elkaar aanvullende beleidskaders van het preventieve waterkwaliteitsbeleid: 
1. Een algemeen beleidskader dat van toepassing is op alle wateren en dat uit twee sporen 

bestaat: a. het brongericht spoor en b. het waterkwaliteitsspoor (ook wel emissie-
immissietoets genoemd). 

2. Een aanvullend beleidskader dat zich specifiek richt op de waterlichamen met oog op 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

In deze paragraaf lichten wij de beleidskaders toe. Voor een verdere 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, die eind 2009 is voorzien. 
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Doelstelling 
Onze doelstelling voor de waterkwaliteit conform de KRW is: de waterlichamen voldoen in 
2015 aan de goede chemische toestand en het goede ecologische potentieel door het 
uitvoeren van maatregelen. Uitstel is eventueel mogelijk tot 2021 of 2027. Daarnaast wordt 
voorkomen dat de kwaliteit verslechtert (achteruitgang toestandsklasse). 
 
Uitgangspunten en aanpak 
De waterschappen in Rijn-Oost hebben bij de invoering van de KRW onderstaande 
uitgangspunten en aanpak gehanteerd: 
 
Type en status van waterlichamen 
In Rijn-Oost zijn 128 oppervlaktewaterlichamen en 2 grondwaterlichamen benoemd.  
De oppervlaktewaterlichamen zijn verdeeld in verschillende typen. De watertypen zijn 
toebedeeld op basis van Definitiestudie KRW Deel I Typologie Nederlandse 
oppervlaktewateren. (Alterra, 2003) Deze typetoekenning is gebaseerd op kenmerkende en 
voor organismen relevante eigenschappen, zoals stroming, diepte, breedte en inrichting. Alle 
oppervlaktewaterlichamen hebben een status die informatie geeft over het ontstaan of de 
ontwikkelingsmogelijkheden. De sloten, kanalen en meren hebben de status ‘kunstmatig’; alle 
beken en rivieren hebben de status ‘sterk veranderd’. Van oorsprong zijn dit natuurlijke 
wateren, maar ze zijn ingrijpend aangepast aan functies als landbouw, wonen en werken en 
scheepvaart. Inrichtingsmaatregelen om de natuurlijke toestand te herstellen, zouden 
significante schade aanrichten aan deze functies. Het is daarom niet mogelijk de doelstelling 
van ‘natuurlijke wateren’ te realiseren voor de beken en rivieren in het gebied Rijn-Oost. De 
Goede Ecologische Toestand (GET) is niet meer realistisch.  
De provincies leggen de typen, status en ecologische doelen van de 
oppervlaktewaterlichamen formeel vast in hun plannen en verordeningen; de waterschappen 
nemen deze over in de waterbeheerplannen.  
 
Kleine wateren 
Bij het opstellen en uitvoeren van maatregelen voor een waterlichaam gaan we 
uit van een stroomgebiedsbenadering. Dit betekent dat niet alleen de 
waterlichamen maar ook andere oppervlaktewateren in het stroomgebied in de aanpak 
worden betrokken. Dit kunnen bijvoorbeeld bovenlopen, sloten of petgaten zijn. De 
maatregelen worden beoordeeld op hun effect voor het benedenstrooms gelegen 
waterlichaam. 
Bij de programmering van de uitvoering wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij 
voorgenomen gebiedsprojecten (GGOR, landinrichting, realisatie EHS e.d). 
De ecologische kwaliteit en potentie van kleine wateren is zeer divers. In samenwerking met 
de provincies zullen we  in de planperiode de ecologische doelen voor de kleine wateren aan 
de regio aanpassen.  
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Milieukwaliteitseisen 
De uitgangspunten de waterschappen in Rijn-Oost voor de normering van stoffen staan in 
tabel 5. 
De KRW onderscheidt drie groepen stoffen. De Goede Chemische Toestand (GCT) is bereikt 
als de waterkwaliteit voldoet aan de richtwaarden voor ‘prioritaire stoffen’. Voor het behalen 
van het Goede Ecologisch Potentieel (GEP) zijn (naast biologische waarden) de ‘overige 
verontreinigende stoffen’ en de ‘biologie ondersteunende stoffen’, waaronder nutriënten, van 
belang. De richtwaarden voor de ‘prioritaire stoffen’ en de ‘overige verontreinigende stoffen’ 
zijn opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (2009). De richtwaarden 
voor ‘biologie ondersteunende stoffen’ zijn opgenomen in het rapport “Referenties en 
maatlatten voor natuurlijke watertypen” (STOWA; 2008); zie tabel 5 
Het waterschap hanteert de milieukwaliteitseisen voor deze drie groepen stoffen vooralsnog 
ook voor de oppervlaktewateren die geen waterlichaam zijn. Hiermee heeft al het 
oppervlaktewater beleidsmatig bescherming.  
 
Tabel 5. Overzicht van geldende richtwaarden voor groepen stoffen, de grondslag hiervan en 
het type verplichting.  
 

Groepen 
Stoffen 

Groep 
oppervlaktewateren 

 
Milieukwaliteitseisen

 
Status verplichtingen 

Prioritaire stoffen  Alle oppervlaktewateren 
Conform Besluit 
kwaliteitseisen en 
monitoring water 

Waterlichamen; KRW-
richtwaarde 
Overige wateren; regionale 
richtwaarde  

Overige 
verontreinigde 
stoffen 

Alle oppervlaktewateren 

Conform Besluit 
kwaliteitseisen en 
monitoring water. Zie 
bijlage 2. 

Waterlichamen; KRW-
richtwaarde 

Overige wateren; regionale 
richtwaarde  

Biologie 
ondersteunende 
stoffen 

waterlichamen 

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

KRW-richtwaarde  

Overige wateren 

Conform Referenties en 
maatlatten voor natuurlijke 
watertypen voor KRW 
(Stowa, 2008) of richt- 
waarden voor stads- 
wateren (zie bijlage 2) 

Waarden ter ondersteuning van 
de ecologische doelstelling in het 
betreffende water of 
benedenstrooms daarvan 

 
Bepalen ecologische doelen  
Bij het bepalen van de ecologische doelen voor de waterlichamen, is gekozen voor de 
Praagse Methode. De bestaande ecologische toestand wordt dan als vertrekpunt genomen. 
Het ecologische doel wordt bepaald door de mogelijke verbeteringen bij elkaar op te tellen. 
Het gaat daarbij om maatregelen die realistisch zijn en tegen aanvaardbare maatschappelijke 
kosten uitgevoerd kunnen worden. Het doel wordt in drie hoofdstappen bepaald: 
• Eerst wordt een lijst opgesteld van alle denkbare maatregelen.  
• Dan worden de maatregelen weggelaten die leiden tot significante schade aan bestaande 

functies. Dit leidt tot het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP). 
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• Tot slot worden maatregelen geschrapt die geen aantoonbaar of een minimaal effect 
hebben op de KRW-doelstellingen. Dit leidt tot het Goed Ecologisch Potentieel (GEP). 

De optelsom van de ecologische effecten van deze maatregelen, is het ecologische einddoel 
of in KRW-termen: Goed Ecologisch Potentieel (GEP).  
 
Er is een inschatting gemaakt van de ecologische doelen voor de betreffende 
organismegroepen. Voor de volgende generatie plannen (2015-2021) moeten de ecologische 
doelen beter onderbouwd worden. Er moet vooral meer duidelijkheid komen over de wijze 
waarop de effecten van de verschillende maatregelen vastgesteld kunnen worden. Voor een 
betere onderbouwing is een gezamenlijke regionale en landelijke aanpak belangrijk, 
bijvoorbeeld binnen Rijn-Oost en met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. We volgen 
het effect van de maatregelen op het gebied van chemie en biologie. 
De inschatting van de ecologische doelen, welke zijn vastgelegd in de provinciale plannen,  
is in bijlage 3 weergegeven. 
 
Bepalen significante schade 
Er is een landelijke richtlijn ontwikkeld  om te bepalen wat significante schade is (V&W, 
2007). Deze is ook in Rijn-Oost toegepast. Met een afwegingskader is bepaald welke 
negatieve effecten een voorgenomen maatregel heeft op de bestaande functies, zoals 
landbouw, scheepvaart en infrastructuur.  
Maatregelen die een te groot effect hebben op veiligheid en/of beroepsscheepvaart leveren in 
de praktijk altijd significant schade op. Hetzelfde geldt voor maatregelen die leiden tot 
gedwongen functiewijzigingen. Andere maatregelen met mogelijk significante schade in 
agrarisch en stedelijk gebied zijn: het instellen van een natuurlijk peil, opheffen van drainage, 
verwijderen van stuwen en sluizen en het hermeanderen van beken en kreken. De definitieve 
vaststelling van significante schade kan alleen plaatsvinden voor een waterlichaam of voor 
groepen gelijksoortige waterlichamen. Maatregelen met duidelijk aantoonbare schade aan 
huidige functies zijn niet opgenomen in het maatregelenpakket van de Rijn-
Oostwaterschappen. 
 
Bepalen effectiviteit maatregelen 
Van verschillende maatregelen is de effectiviteit afgewogen. Maatregelen met een lage 
effectiviteit op de waterlichamen zijn niet opgenomen als KRW-maatregel. Een voorbeeld 
hiervan is de extra zuiveringstrap bij een rwzi.  
Wel is afgesproken dat voor enkele waterlichamen onderzoek wordt uitgevoerd naar extra 
zuivering op de aanliggende rwzi’s. Het betreft rwzi’s in Oldenzaal, Glanerbrug, Tubbergen en 
Winterswijk. Als dat effectief blijkt, wordt alsnog een extra zuiveringstrap gerealiseerd als 
KRW-maatregel. Het onderzoek is opgenomen als KRW-maatregel. 
Overige (regionale) emissiereducerende maatregelen, zoals afkoppelen van regenwater, 
voorkomen van overstorten, herstel van lekkende riolen en foutieve aansluitingen, sanering 
vuilstorten en dergelijke, hebben vooral een lokaal effect. Ze gelden daarom niet als KRW-
maatregel. Voor het terugdringen van prioritaire chemische stoffen in de waterlichamen wordt 
het meeste effect verwacht van het Rijksbeleid. 
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Bepalen ambitieniveaus 
Bij het vaststellen van de ambitieniveaus voor de waterlichamen is zo veel mogelijk 
aangesloten bij de provinciale functietoekenning voor gebieden en watergangen. Wateren in 
gebieden met een hoofdfunctie natuurfunctie, hebben verdergaande doelen (ambitieniveau 
hoog) dan wateren in gebieden met de hoofdfunctie landbouw (ambitieniveau basis).  
 
Relatie met beschermde gebieden 
De KRW heeft een sterke relatie met andere Europese richtlijnen, zoals de Vogel- en 
Habitatrichtlijn (Natura2000), de Zwemwaterrichtlijn en de Drinkwaterrichtlijn. De gebieden 
waar deze richtlijnen van kracht zijn, worden beschermde gebieden genoemd. Er is een begin 
gemaakt met het afstemmen van het KRW-beleid op het beleid dat voortvloeit uit andere 
richtlijnen. Dat heeft gevolgen voor enkele specifieke gebieden. 
 
• Zwemwater. Er komen voorlopig geen extra KRW-maatregelen voor de zwemwateren in 

Rijn-Oost. De zwemwateren in onze regio hebben een goede kwaliteit. Wel doen zich 
incidenteel problemen voor met blauwalgen.  

• Oppervlaktewater voor menselijke consumptie. Rijn-Oost telt twee 
oevergrondwaterwinningen: Engelse Werk (bij Zwolle en infiltratie uit de IJssel) en 
Vechterweerd (aanbouw). Daar wordt grondwater gewonnen dat grotendeels vanuit het 
oppervlaktewater wordt aangevuld. Er worden specifieke maatregelen voorbereid om op 
die locaties de Goede Chemische Toestand te realiseren in het grondwater en het 
oppervlaktewater. Omdat de onttrekkingspunten in het grondwater liggen, is de provincie 
hiervoor eerst verantwoordelijk. De provincie stemt de maatregelen af met de 
waterbeheerder. 

• Natura2000-gebieden. De minimumeis van de KRW voor Natura2000-gebieden is ‘geen 
achteruitgang’. Natura2000-gebieden in Rijn-Oost zijn vooral de grondwaterafhankelijke 
natuurgebieden op de hogere zandgronden, plus de Wieden en de Weerribben. 
Grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden komen ook voor op de TOP-lijst van 
verdroogde gebieden. Daarover zijn al afspraken gemaakt tussen de waterschappen en 
de provincies. De TOP-lijstgebieden waar watermaatregelen op korte termijn noodzakelijk 
zijn, worden aangeduid als sense-of-urgency-gebieden.  

 
Typen maatregelen 
Via gebiedsprocessen met provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties is in 
Rijn-Oost gezocht naar haalbare en betaalbare KRW-maatregelen. De uitkomsten gaan 
vooral over de inrichting en het beheer van de waterlichamen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld: 
natuurvriendelijke oevers, hermeandering en maatregelen ter bevordering van de vismigratie 
(het passeerbaar maken van stuwen). Juist deze maatregelen dragen optimaal bij aan het 
bereiken van de KRW-doelen. Aanvullend op de inrichtingsmaatregelen zijn ook 
beheermaatregelen en emissiemaatregelen opgenomen. De beheermaatregelen betreffen 
voornamelijk natuurvriendelijk onderhoud. Het aantal emissiemaatregelen is beperkt omdat 
de meeste vervuilende bronnen al zijn aangepakt.  
De KRW-maatregelen zijn opgenomen in deel III van dit Waterbeheerplan.  
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Fasering van maatregelen 
Niet alle maatregelen kunnen uitgevoerd worden in de eerste planperiode (2010-2015). De 
belangrijkste redenen hiervoor zijn: 
• De lange doorlooptijd van gebiedsprocessen. Inrichtingsmaatregelen vragen een 

gebiedsgerichte aanpak. Het creëren van voldoende draagvlak duurt vaak lang, hetzelfde 
geldt voor het verwerven van gronden. 

• De koppeling van maatregelen aan andere projecten. De waterschappen willen 
maatregelen voor verschillende doelen zoveel mogelijk koppelen. Hierdoor ontstaan 
kosten- en schaalvoordelen en er is meer draagvlak. Wel vraagt het extra doorlooptijd.  

• Het kostenniveau. Zonder fasering nemen de lasten voor de waterschappen jaarlijks met 
1,5% tot 7% toe. Met een fasering over 18 jaar (periode tot 2027) ligt de lastenverhoging 
tussen de 0,5% en 2,3%. (Bron: Regionota Rijn-Oost – 2008.) 

• Logistieke en organisatorische beperkingen. Zonder fasering wordt een te grote, niet-
effectieve druk op de organisaties gelegd. 

 
Andere dan inrichtings- en beheersmaatregelen 
De KRW-maatregelen bij de waterschappen in Rijn-Oost zijn voornamelijk inrichtings- en 
beheersmaatregelen. Deels is dit uitvoering van bestaand en deels aanvullend beleid om de 
KRW-doelen te kunnen bereiken. Hiernaast dragen ook vele andere maatregelen bij aan het 
realiseren van de KRW-doelen. Dit betreft bijvoorbeeld generiek beleid dat is ontwikkeld voor 
de uitvoering van andere Europese richtlijnen (zie bijlage 2). Daarnaast is sprake van 
maatregelen die gebaseerd zijn op nationaal beleid en generiek worden vastgesteld (zie 
bijlage 2). Regionaal vindt invulling plaats door bijvoorbeeld een belangrijk instrument als 
vergunningverlening. 
Regionaal leveren ook gemeenten een grote bijdrage aan verbetering van de 
oppervlaktewaterkwaliteit, door bijvoorbeeld aanpassingen van de riolering, als afkoppelen 
van verhard oppervlak en het saneren van overstorten. Effecten van deze maatregelen zijn 
niet altijd zichtbaar in de waterlichamen. Gezamenlijk dragen ze echter wel significant bij aan 
de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem 
(oppervlaktewaterlichamen). Individuele maatregelen zullen op lokaal niveau een meer of 
minder groot positief effect hebben. 
 
Situatie Velt en Vecht 
Ons beheergebied telt 17 waterlichamen. In tabel 6 zijn het type, de status en het 
ambitieniveau van alle waterlichamen weergegeven. Kaart 5 laat de ligging van de 
waterlichamen zien.  
De waterlichamen met de status ‘kunstmatig’ hebben het ecologisch ambitieniveau 'basis'. 
Het gaat hierbij om alle waterlichamen in gebieden met de functie landbouw. Ook voor de 
meeste sterk veranderde waterlichamen geldt het ambitieniveau 'basis'; vanuit de 
grondgebruikfuncties zijn de mogelijkheden voor de ecologie hier sterk beperkt. Het 
ambitieniveau 'midden' is aan drie waterlichamen toegewezen: 

• Het Loodiep, omdat het de Geeserstroom en de Vecht verbindt. 
• Het Nieuwe Drostendiep, door de relatie met de bovenstroomse gebieden als 

Aalderstroom. 
• De Radewijkerbeek, als ecologische verbindingszone. 

Alleen de Vecht heeft het ambitieniveau 'hoog'. 
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E R V A R I N G E N  U I T  D E  P R A K T I J K  
Aalderstroom 
De Aalderstroom is een ecologisch en landschappelijk waardevolle beek. De beek stroomt 
deels door landbouwgebieden en deels door natuurgebieden. Door herinrichting wordt de 
ecologische en landschappelijke waarde van de beek verder verstrekt. De landbouwbelangen 
worden daarbij gerespecteerd. Daarnaast is waterberging een belangrijk uitgangspunt bij de 
herinrichting. 
Water uit landbouwgebieden wordt rond sommige natuurgebieden geleid. In andere gebieden 
worden sloten gedempt of verondiept. Ook worden beken gegraven of heringericht.  
In agrarisch gebied hebben alleen de oevers een natuurvriendelijke inrichting gekregen. Bij 
kruisingen met wegen zijn faunapassages aangelegd. Stuwen zijn voorzien van vistrappen. 
 
Tabel 6. Typering, status en ambitieniveaus van de waterlichamen 

Waterlichaam Type Status Ambitieniveau 

Braambergersloot M1 K Basis 

Bruchterbeek R5 SV Basis 

Bumawijk M1 K Basis 

Dommerswijk M1 K Basis 

Dooze M1 K Basis 

Holslootdiep R5 SV Basis 

Kanalen M3 K Basis 

Loodiep R5 SV Midden 

Molengoot M1 K Basis 

Nieuwe Drostendiep R5 SV Midden 

Oude Drostendiep R5 SV Basis 

Radewijkerbeek R5 SV Midden 

Randwaterleiding M1 K Basis 

Schoonebekerdiep R5 SV Basis 

Sleenerstroom R5 SV Basis 

Vecht R6 SV Hoog 

Wettringe R5 SV Basis 

 
R5 = langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand 
R6 = langzaam stromend riviertje op zand/klei 
M1 = gebufferde sloten 
M3 = regionale kanalen 
K = kunstmatig 
SV = sterk veranderd 
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In bijlage 3 zijn de factsheets voor de waterlichamen opgenomen. Hierin is aanvullende 
informatie te vinden. Voor verdere informatie wordt verwezen naar ‘Consequenties Europese 
Kaderrichtlijn Water voor waterschap Velt en Vecht’. 
 
Prestatie-indicatoren KRW-maatregelen 

Prestatie-indicator Een-
heid 

Aantal 
totaal 

Gereali- 
Seerd 
2010 

Gereali 
seerd 
2015 

Uitvoeren KRW-maatregelen; lengte 
natuurvriendelijke oevers 

km 108,2 0 41 

Uitvoeren KRW-maatregelen; vispasseerbaarheid 
stuwen e.d. 

aantal 29 0 8 

 

2.2.3 Waterkwantiteitsbeheer 

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

 Gemiddelde situatie  
 

Extreem natte situatie  
 

Extreem droge situatie  
 

Frequentie Bijna gehele jaar Kans 1/10 jaar Kans 1/10 jaar 

Doel GGOR ( vasthouden, 
bergen en afvoeren) 

Bergen en afvoeren Vasthouden 

Aanpak Extra ruimte Normering wateroverlast
Niet afwentelen 
Water op straat c.q. land

Inlaten gebiedsvreemd 
water  
Verdringingsreeks 
Beregeningsverbod 

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

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

• De te hanteren streefpeilen 
• De termijn van realisatie 

 
In een achtergronddocument nemen de waterschappen de volgende zaken op: 

• De afweging die ten grondslag ligt aan het GGOR-besluit en het doorlopen proces. 
• Beschrijving van de maatregelen om tot het GGOR te komen, een raming van de 

kosten en een globaal plan van aanpak. 
• Indien relevant; de inrichting van de watergangen, de (grond)waterkwaliteit en de 

benodigde aan- en afvoer van water. 
 
 
Het GGOR is ook een procesinstrument. In een gebiedsproces wordt duidelijk welke 
afwegingen een rol spelen bij het vaststellen van het gewenste waterpeil. 
De waterschappen hebben meer instrumenten om het waterpeil in gemiddelde situaties te 
sturen. Dat zijn onder andere de waterkansenkaarten en de watertoets. Een 
waterkansenkaart geeft aan waar kansen en beperkingen liggen voor de ontwikkeling van 
ruimtelijke functies vanuit waterhuishoudkundig oogpunt. Voor een toelichting op de 
watertoets verwijzen we u naar de paragraven 2.2.1 en 2.2.6. . 
 
Doelstelling 
 Onze doelstelling voor het waterbeheer in gemiddelde situaties is: het realiseren van een 
duurzaam en veerkrachtig ingericht watersysteem, dat de geldende waterfuncties 
ondersteunt, door middel van onder andere het GGOR.  
 
Vaststelling GGOR 
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij het opstellen van het GGOR een fasering.  
De prioriteit ligt bij de Natura2000-gebieden, de (verdroogde) TOP-gebieden en de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
 
Eind 2010 heeft elk waterschap gebiedsdekkend een GGOR vastgesteld.  
Dit is opgebouwd uit:  
• Natura2000-gebieden. Een GGOR-besluit voor elk Natura 2000-gebied is gekoppeld aan 

een bestuurlijk goedgekeurd beheerplan. De provincie en het rijk stellen beheerplannen 
op voor de Natura2000-gebieden. Binnen drie jaar na aanwijzing van een Natura2000-
gebied moeten deze plannen afgerond zijn. Tegelijkertijd stelt het waterschap het GGOR 
op en het bijbehorende maatregelenpakket. Deze werkwijze wordt ook gevolgd voor 
TOP-gebieden voor zover die Natura2000-gebieden gedeeltelijk overlappen. 

• EHS-gebieden. Een GGOR-besluit voor alle overige EHS-gebieden. Dit GGOR kan 
gebaseerd zijn op een afgerond GGOR-proces of op het vaststellen van de actuele 
situatie als gewenste toestand. In het laatste geval gaat het om een voorlopige GGOR. 
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Dit GGOR-proces wordt aangepast aan de planning van landinrichtings- en 
planvormingsprocessen voor de realisatie van de EHS. Dit vindt uiterlijk in 2018 plaats. 
De provincie en de waterbeheerder maken in 2009 afspraken over de planning van 
GGOR in overige EHS-gebieden op gebiedsniveau. 

• Overige delen van het (landelijke) beheergebied. Hier zijn slechts kleine verschillen 
tussen het gewenst (grond)waterregime en het huidig (grond)waterregime. Er is geen 
reden daar versneld een GGOR-proces te starten. In deze gebieden komt de actuele 
situatie vooralsnog overeen met het GGOR.  

• Voor het stedelijk gebied wordt geen GGOR opgesteld. Het realiseren van de gewenste 
grondwatersituaties in stedelijk gebied, is een taak van de gemeenten en de 
perceeleigenaren. Gemeenten streven hierbij naar het voorkomen van natte kruipruimtes, 
vochtproblemen in huizen en wateroverlast in tuinen en plantsoenen. Het waterschap 
stemt het stedelijk oppervlaktewaterbeheer daarop af en zorgt voor voldoende 
afwateringsmogelijkheden. 

 
 
Uitvoering maatregelen GGOR 
De fasering in uitvoering van de maatregelen is als volgt: 

• Eind 2013: Het maatregelenpakket conform het opgestelde GGOR in de Natura 2000 
en TOP-gebieden is uitgevoerd. 

• Eind 2015: Het maatregelenpakket conform het opgestelde GGOR in de overige 
grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden is uitgevoerd. 

• Eind 2018: Het maatregelenpakket conform het opgestelde GGOR in de overige 
grondwaterafhankelijke EHS-gebieden is uitgevoerd.  

Dit tijdschema is alleen uitvoerbaar als tijdig de obstakels zijn weggenomen via het ruimtelijke 
ordeningsspoor en grondverwerving.  
 
Situatie Velt en Vecht 
 
Streefpeilen en grondwatertrappen 
Kaart 6 toont de streefpeilen in het beheergebied van Velt en Vecht. Deze kaart is gebaseerd 
op de relatie tussen grond- en oppervlaktewater en de gebruiksfuncties van de gebieden. De 
kaart is een kader voor het dagelijks peilbeheer. In bijlage 7 staan de zomer- en 
winterstreefpeilen voor de verschillende peilvakken zoals op kaart 6 is aangegeven. De peilen 
zijn gekoppeld aan een kunstwerk dat meestal benedenstrooms in het peilvak ligt. Hoger in 
het peilvak kunnen de peilen dus hoger liggen. 
Kaart 7 laat de grondwatertrappen binnen ons beheergebied zien. 
 
Vaststellen GGOR 
Met de streefpeilenkaart (inclusief de tabellen met zomer- en winterpeilen) en de Gt-kaart is 
de GGOR voor het landelijk gebied vastgesteld. Herziening van deze vaststelling vindt plaats 
bij het vaststellen van projectvoorstellen. Bij het opstellen van projecten wordt een eventuele 
herziening van de GGOR aan de provincies voorgelegd. 
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Aandachtspunten GGOR 
Met de gebiedspartners (landbouw en natuurorganisaties) is gecommuniceerd over 
afwijkingen van de GGOR. Dit kan zowel betrekking hebben op te droge als te natte situaties. 
Op kaart 8 de resultaten van deze gebiedsprocessen weergegeven. Voor landbouwgebieden 
betreft het (grotendeels) te natte situaties; voor natuurgebieden gaat het veelal om te droge 
situaties. 
In het grootste deel van het (landbouw)gebied past de huidige grondwaterstand goed bij de 
gebruiksfunctie, de GGOR is hier al bereikt. 
 
In 2010 worden de volgende stappen uit het draaiboek GGOR (“Kader GGOR van de 
provincies Groningen, Drenthe en Overijssel) uitgevoerd: 

• Nader onderzoek naar oorzaken, uitwerking varianten, maatregelen en kosten; 
• Belangenafweging. 

 
Waterakkoorden 
De bestaande waterakkoorden van belang voor Velt en Vecht zijn: 

• Waterakkoord Drenthe (is verouderd; het initiatief tot aanpassing ligt bij de provincie 
Drenthe) 

• Waterakkoord Meppelerdiep - Overijsselse Vecht (= afvoerakkoord) 
• Waterakkoord Twente Kanalen - Overijsselse Vecht (= aanvoerakkoord) 
• Waterakkoord Lange Wijk (aanvoerakkoord met Groot-Salland/Reest en Wieden). 

De waterakkoorden Meppelerdiep - Overijsselse Vecht en Twente Kanalen - Overijsselse 
Vecht zullen worden herzien in 2009 resp. 2010. Initiatiefnemer is Rijkswaterstaat. Bij de 
herziening worden onder andere de consequenties van de KRW, WB21, Natura2000, 
klimaatontwikkeling verwerkt. 
 
Waterakkoorden die in komende periode worden afgesloten, zijn:  

• Waterakkoord met Hunze en Aa's (doorlevering/aanvoerakkoord vanuit Bargerveen) 
• Waterakkoord Nieuwe Stroomkanaal (afvoerakkoord met Regge en Dinkel). 

 
Plannen en maatregelen Velt en Vecht 

• In het beheergebied liggen twee grote Natura-2000-gebieden: het Bargerveen en de 
Beneden-Regge/Vecht. Het Bargerveen is een ‘sense of urgency’ en TOP-gebied. 
Vecht-Regge is deels een TOP-gebied. In 2009 wordt voor deze gebieden het GGOR 
vastgesteld. Dit GGOR is het uitgangspunt voor de Natura2000-beheerplannen. 
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Prestatie-indicatoren GGOR 

Prestatie-indicator Een-
heid 

Aantal 
totaal 

Gereali- 
Seerd 
2010 

Gereali 
seerd 
2015 

Natura2000-gebieden met uitgevoerde GGOR-
maatregelen 

aantal 2 0 2 

Oppervlak van het beheergebied waarvoor GGOR is 
vastgesteld. 

% 100 0 100 

Oppervlak van het beheergebied waarvoor GGOR is 
uitgevoerd. 

% 100 15 30 

 

Waterbeheer in situaties van wateroverlast 

In het vernieuwde Nationaal Bestuursakkoord Water is door de waterbeheerders bevestigd 
dat zij in 2015 hun watersysteem op orde hebben. Bestaande situaties van wateroverlast zijn 
dan opgeheven en het watersysteem als geheel voldoet aan de landelijke risiconormen voor 
wateroverlast (zie tabel 7). Op voorstel van de waterschappen kan de provincie voor 
bepaalde gebieden een aangepaste normering vaststellen. 
 
 
Tabel 7. Landelijke normen regionale wateroverlast 

Grondgebruik  Toelaatbare overschrijdingskans  Maaiveldcriterium 

Grasland  1:10 jaar 5% 

Akkerbouw  1:25 jaar 1% 

Hoogwaardige land- en tuinbouw  1:50 jaar 1% 

Glastuinbouw  1:50 jaar 1% 

Bebouwd gebied  1:100 jaar 0% 

 
Maaiveldcriterium: bij de agrarische functies mag een klein percentage van percelen 
regelmatig inunderen zonder dat sprake is van overschrijding van de norm. Bijvoorbeeld bij 
grasland mag maximaal 5% van de oppervlakte van het maaiveld regelmatig inunderen. Het 
maaiveldcriterium omvat niet de plassen die op het land blijven staan door stagnerend 
regenwater. 
 
De waterschappen in Rijn-Oost hebben in het recente verleden hun gebieden aan deze 
normen getoetst, ruim 25.000 ha voldoet nog niet aan de norm. Als voor deze locaties 
maatregelen nodig zijn, worden ze ontwikkeld via gebiedstrajecten. 
 
Doelstelling  
Onze doelstelling van het waterbeheer in extreem natte situaties is: het voorkomen van 
ongewenste situaties van wateroverlast. 
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Uitgangspunten en aanpak 
De waterschappen in Rijn-Oost baseren zich bij het aanpakken van wateroverlast op de 
volgende uitgangspunten: 
• In de provincies Overijssel en Drenthe wordt gewerkt volgens het ‘kader voor de 

normering regionale wateroverlast’ (2008). De waterschappen doen een 
normeringsvoorstel aan de provincie. Daarna legt de provincie deze (gebieds)normen 
vast in een verordening. 

• De gebiedsprocessen worden zoveel mogelijk gecombineerd met het opstellen van het 
GGOR. De andere partijen in het proces worden dan niet onnodig belast. 

• De waterschappen kunnen voor de volgende gebieden afwijken van de landelijke 
risiconormen:  

- rivier- en beekdalen met regelmatige, natuurlijke inundatie 
- beschermde natuurgebieden (voor deze gebieden is geen norm afgeleid) 
- veenweidegebieden (voor deze gebieden geldt een norm van 1:10 jaar) 
- maïsland (voor deze akkerbouwgronden geldt dezelfde norm als voor grasland). 
In het waterschapsspecifieke deel van de tekst wordt dit zo nodig toegelicht.  

• Als extreme situaties binnen de risiconorm vallen, mag er water uit het 
oppervlaktewatersysteem op het land of op straat stromen. Ieder (deel)stroomgebied 
vangt in dat geval zoveel mogelijk het eigen overschot aan water op. Er wordt niet 
afgewenteld naar benedenstrooms gelegen gebieden.  

• Op plaatsen waar het watersysteem niet voldoet aan de normen, streven we naar de 
volgende maatregelen: 

- vasthouden in bovenstrooms gelegen waterlopen (haarvaten) 
- bergen in verruimde watergangen (meestromende waterberging) 
- bergen in bestaande of nieuwe plassen (bergen op water) 
- tijdelijk parkeren in bergingsgebieden (bergen op land). 

• De adviesnormen bieden het minimale beschermingsniveau. Eventuele wijzigingen in het 
beschermingsniveau worden via gebiedsprocessen doorgevoerd. In uitvoeringsprojecten 
spelen we in op veranderingen in bijvoorbeeld klimaat en functie.  

 
Situatie Velt en Vecht 
Normering wateroverlast 
Kaart 9 laat zien hoe Velt en Vecht de normen voor wateroverlast gebiedsdekkend heeft 
ingevuld. Op deze kaart is het maatgevend grondgebruik weergegeven. Per peilvak is 
nagegaan wat het meest voorkomende grondgebruik is. Op de kaart zijn ook de beekdalen 
weergegeven. Bij de normering wateroverlast in beekdalen gaan we uit van grasland als 
grondgebruik. 
Overigens zijn hier de ruimtelijke functies uit de provinciale plannen ook van toepassing (zie 
tabel 4). 
Voor het winterbed langs de Vecht wordt geen normering vastgesteld. Deze gronden behoren 
tot het regelmatig inunderende watersysteem. 
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Wateroverlast 
De kans op wateroverlast in het beheersgebied in beeld gebracht. De (theoretische) 
toetsingsresultaten aan de adviesnormering per peilvak zijn weergegeven op kaart 10. Met 
cirkel of een ovaal zijn de gebieden aangegeven waar vanuit de praktijk blijkt wateroverlast 
op te treden (het betreft situaties aangedragen door LTO en eigen dienst). In de meeste 
gevallen komen de praktische knelpunten goed overeen met de theoretische knelpunten. 
 
Wateropgave 
Tot 2050 is de wateropgave voor het landelijke gebied 11 miljoen m3 (midden scenario), voor 
het stedelijk gebied is dat 1 miljoen m3. Na 2050 moet (uitgaande van de huidige globale 
berekening) rekening gehouden worden met nog 6 miljoen m3 extra vasthouden en/of bergen. 
Velt en Vecht vindt dat dit op een logische plaats moet gebeuren, dus in laaggelegen 
gebieden. Ieder gebied moet zijn eigen problemen oplossen (niet afwentelen naar 
benedenstroomse gebieden) maar berging van stedelijk water kan ook in het landelijk gebied 
plaatsvinden. 
Voor de wijze van vasthouden en bergen van water zijn de volgende uitgangspunten van 
belang: 

• Vasthouden en bergen op logisch plaatsen in het watersysteem en verspreid over het 
gebied 

• Ontwikkeling van duurzame en veerkrachtige systemen 
• Zoeken naar synergie met andere projecten van het waterschap (KRW-maatregelen, 

aanpak wateroverlast, GGOR-projecten e.d.) of van derden. 
 
Om de 11 miljoen m3 te realiseren en rekening houdend met de voornoemde uitgangspunten, 
is een aantal maatregelen mogelijk: vasthouden op perceelsniveau, vasthouden in 
waterschapsleidingen, vasthouden in lokale laagten en vasthouden in beekdalen. Tot slot is 
er de mogelijkheid van bergen met een lage frequentie op het land met een andere 
hoofdfunctie (bijvoorbeeld landbouw). Tabel 8 toont de mogelijke maatregelen in het landelijk 
gebied. 
 
Tabel 8. Maatregelen in het landelijk gebied (met een zeer globale raming van de omvang) 
 

Maatregel Effect  
(in miljoenen m3) 

Vasthouden in waterschapsleidingen 1,6 

Vasthouden in lokale laagten 1,2 

Vasthouden in tweefasenprofiel 3,9 

Waterberging 3,7 

Totaal 10,4 

 
Om de wateroverlast in het stedelijk gebied aan te pakken is in ons beheergebied circa 
1 miljoen m3 berging nodig. 
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Samen met de gemeenten stelt Velt en Vecht een Lokaal Bestuursakkoord Water op. Hierin 
wordt de omvang van de wateropgave vastgelegd en maken we afspraken met de 
gemeenten over het uitvoeringsprogramma. 

Compensatie 

Bij ieder waterbergingsproject geven we duidelijkheid over compensatie van mogelijke 
nadelige gevolgen. Ieder project vereist een eigen aanpak, variërend van een algemene 
schaderegeling tot individuele overeenkomsten. Voordat we in een gebied aan de slag gaan, 
voeren we overleg met de grondeigenaren en gebruikers. 
We gaan gemeenten vragen de bergingsgebieden op te nemen in bestemmingsplannen. 
 
Waterrisicokaart 
De waterrisicokaart (zie kaart 10) laat zien in welke gebieden er tijdens hoogwater inundaties 
optreden door overstromingen vanuit watergangen. Uitgangspunt voor de toetsing is het 
bestaande middenscenario voor klimaatverandering, conform de landelijke richtlijnen. Alleen 
de gebieden zijn afgebeeld waar overstroming vaker optreedt dan volgens de geldende 
normen is toegestaan. Inundaties die binnen de norm vallen, beschouwen we als een 
systeemeigenschap. Voor deze toetsing hanteren we de landelijke werknormen voor 
wateroverlast. Deze normen beschrijven per peilvak hoe vaak lage gebieden onder water 
mogen lopen door inundatie met water vanuit watergangen van het waterschap. Volgens 
deze normen mogen de laagste delen van een peilvak vaker onder water staan dan de 
hogere delen.  
Voor natuurgebieden garanderen we geen beschermingsniveau. 
De waterrisicokaart doet geen uitspraak over de kans op inundatie vanuit grotere 
watergangen zoals de Vecht en de kanalen. Deze watergangen worden getoetst aan de 
normen voor regionale waterkeringen. 
De kaart laat zien dat in een beperkt aantal kleine gebieden niet aan de norm wordt voldaan. 
Na overleg met de ingelanden besluiten we of deze knelpunten worden aangepakt (aanpak 
voor 2015).  
De waterrisicokaart is gecombineerd met aandachtspunten regionale wateroverlast. Deze 
aandachtspunten zijn tot stand gekomen na overleg met de doelgroep landbouw. De 
theoretische kaart (waterrisico) vertoont grote overeenkomsten met de praktische kaart 
(aandachtspunten regionale wateroverlast). 
 
Prestatie-indicatoren wateroverlast 

Prestatie-indicator Een-
heid 

Aantal 
totaal 

Gereali- 
Seerd 
2010 

Gereali 
seerd 
2015 

Gebied dat voldoet aan normering wateroverlast % 100 95 100 

Gerealiseerde m3 wateropgave 106 m3 12 1,15  5 
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Waterbeheer in situaties van droogte 

Bij het waterbeheer in situaties van droogte, wordt verschil gemaakt tussen situaties van 
geen of weinig neerslag (relatief kortdurende situaties) en verdroging (min of meer 
structureel) in specifieke gebieden. 
 
Geen of weinig neerslag 
In het vernieuwde Nationaal Bestuursakkoord Water zijn door de waterbeheerders afspraken 
gemaakt over watertekorten. Voor het peilbeheer geldt als richtlijn: water vasthouden, water 
bergen en water aanvoeren. Bij zeer extreme droogte, wordt het water verdeeld over de 
gebieden met watertekort. Landelijk is een verdringingsreeks opgesteld die aangeeft wat 
daarbij de prioriteiten zijn (zie tabel 9). Deze reeks geldt voor alle stroomgebieden waar 
rijkswater kan worden aangevoerd.  
Daarnaast zijn in Rijn-Oost twee specifieke verdringingsreeksen van kracht. Deze zijn 
opgenomen in een overeenkomst voor het IJsselmeergebied (2007) en in het Waterakkoord 
Twentekanalen/Overijsselsche Vecht (1999).  
 
Tabel 9. Landelijke verdringingsreeks 

Categorie 1 
Veiligheid en 
voorkomen van 
onomkeerbare 
schade 

Categorie 2 
Nutsvoorzieningen 

Categorie 3 
Kleinschalig 
hoogwaardig 
gebruik 

Categorie 4 
Overige belangen 
(economische 
afweging, ook voor 
natuur) 

Stabiliteit 
waterkeringen 
 
Klink en zetting (veen 
en hoogveen) 
 
Natuur (gebonden 
aan 
bodemgesteldheid) 

Drinkwatervoorziening 
 
Energievoorziening 

Tijdelijk beregening 
kapitaalintensieve 
gewassen 
 
Proceswater 
 

Scheepvaart 
Landbouw 
Natuur (zolang geen 
onomkeerbare 
schade optreedt) 
Industrie 
Waterrecreatie 
Binnenvisserij 

Gaat voor >>>> 
 

Gaat voor >>>> Gaat voor >>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>> 

(Bron: Concept Ontwerp Nationaal Waterplan, 2008) 
 
Doel 
De doelstelling voor het waterbeheer in extreem droge situaties is: er wordt gestreefd naar 
voldoende water voor het realiseren van de gebieds- en oppervlaktewaterfuncties. 
 
Verdroogde gebieden  
Om verdroging in specifieke gebieden te bestrijden, is sinds 2007 een landelijk actieplan van 
kracht. Er zijn TOP-gebieden aangewezen waarin de gebiedspartners met voorrang 
maatregelen nemen voor het bestrijden van verdroging.  
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De provincies zijn verantwoordelijk voor het proces en voor het resultaat van de 
gebiedsontwikkeling. De provincies zorgen ook voor de verwerving van gronden en stellen 
een verordening op om de ruimtelijke bescherming te regelen. 
De waterschappen zijn regisseur van de gebiedsprocessen waarbij de nadruk ligt op 
waterhuishoudkundige maatregelen. Ook stellen ze via een GGOR-proces de vereiste 
herstelmaatregelen vast en voeren deze zo mogelijk uit voor 2014. 
 
Doelstelling 
 Onze doelstelling voor de TOP-gebieden is: het realiseren van een aanvaardbare 
grondwaterstand. 
 
Uitgangspunten en aanpak 
Bij het aanpakken van verdroging hanteren de waterschappen in Rijn-Oost de volgende 
uitgangspunten: 
• Voor de TOP-gebieden wordt het GGOR-proces doorlopen. De waterschappen kiezen 

daarbij voor een zo optimaal mogelijk peilregime (OGOR). 
• In overleg met de gemeenten wordt de ruimtelijke bescherming van deze gebieden 

vastgelegd in bestemmingsplannen. 
• Voor natte landnatuur die niet voorkomt op de TOP-lijst geldt het stand-still-beginsel: 

achteruitgang van de huidige situatie moet worden voorkomen.  
• De waterschappen gaan samen met de provincies onderzoek doen naar verdroging als 

gevolg van klimaatsverandering.  
 

Situatie Velt en Vecht 
Kaart 2 laat de gebieden zien waar bij droogte water kan worden aangevoerd. Water kan 
worden aangevoerd uit de Vecht, via de Twentse kanalen uit de IJssel en via het 
Meppelerdiep uit het Zwarte Water/Zwarte Meer. Hiermee hebben we een vrij robuust 
systeem. 
 
Plannen en maatregelen Velt en Vecht 
• Wij gaan analyseren of er knelpunten liggen tussen wateraanvoer en KRW-doelen. Als dit 

het geval is gaan we na of een natuurlijk(er) peilbeheer nodig en haalbaar is. 
Kosteneffectiviteit en belangen voor landbouw en natuur zijn hierbij belangrijke 
uitgangspunten. Het huidige beleid van wateraanvoer in alle gebieden wordt voortgezet, 
in afwachting van een eventuele nadere afweging voor deelgebieden. 

• In 2010 stelt het waterschap nieuw beleid op voor beregening. Hierbij wordt beregening 
uit grond- en oppervlaktewater voor het gehele beheersgebied in samenhang bekeken. 
De insteek is dat wateraanvoer tot een noodzakelijk minimum wordt beperkt en effectief 
watergebruik de nodige aandacht krijgt. 

 
Prestatie-indicatoren verdroging 

Prestatie-indicator Een-
heid 

Aantal 
totaal 

Gereali- 
Seerd 
2010 

Gereali 
seerd 
2015 

TOP-gebieden waar maatregelen zijn uitgevoerd aantal 2 0 2 
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E R V A R I N G E N  U I T  D E  P R A K T I J K  
Nieuwlande 
In een gebied van circa 6.700 hectare rond Nieuwlande was al jaren sprake van 
wateroverlast. Velt en Vecht heeft gecontroleerd wat de aan- en afvoercapaciteit is van alle 
watergangen. Sommige watergangen zijn verbreed en andere afgekoppeld van de 
hoofdwatergang. Ook duikers zijn schoongemaakt of vernieuwd. Er zijn ook nieuwe 
watergangen aangelegd, met een lengte van 25 kilometer. De betere doorstroming van het 
water maakt ook een beter peilbeheer mogelijk.  

In het project is ook een ecologische verbindingszone aangelegd. Deze zone Nieuwlande 
verbindt de veenrestanten rondom Dalerpeel met het Steenberger Oosterveld bij Zuidwolde 
en overschrijdt daarmee dus de grens met waterschap Reest en Wieden. In het gebied van 
Velt en Vecht is ongeveer 4 km verbindingszone ingericht, bestaande uit een ca. 25 m 
natuurvriendelijk ingerichte watergang en aangevuld met een aantal 'stapstenen'. Bij 
Dalerend is langs de Steigerswijk een waterbergingsgebied van 65 hectare ingericht. Dit 
gebied komt bij hevige regenval vol water te staan. Hierdoor krijgt de rest van het gebied 
minder vaak met wateroverlast te maken. Bij hevige regenval kan 450.000 m³ water langs de 
Steigerswijk worden geborgen. Het gebied wordt onderhouden door Het Drents Landschap.  

 

2.2.4 Grondwaterbeheer en drinkwaterwinning 

Met ingang van 2010 worden de waterschappen het bevoegd gezag voor een deel van de 
vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen. Het gaat in de meeste gevallen om 
vergunningaanvragen voor bronbemalingen, saneringen en industriële onttrekkingen. Een 
deel van de vergunningbevoegdheid blijft bij de provincies en daarom is er afstemming nodig. 
Dit betreft de onttrekkingen voor drinkwatervoorziening, voor (opslag van) energie en 
industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m³ per jaar. De gemeenten hebben een 
zorgplicht voor het grondwater in bebouwd gebied. 
 Er is een nauwe relatie tussen grondwaterbeheer en drinkwaterwinning en daarom gaan de 
waterschappen en de drinkwaterbedrijven intensiever samenwerken.  
 
Doelstelling 
 Onze doelstelling voor het grondwaterbeheer is: het voeren van een goed grondwaterbeheer 
door het reguleren van onttrekkingen. 
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Uitgangspunten en aanpak 
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor het grondwaterbeheer deze uitgangspunten: 
• Zuinig omgaan met de kostbare grondwatervoorraad. 
• Schade voor derden door grondwateronttrekkingen of infiltratie tot een minimum 

beperken. Dit betreft schade aan gebouwen door zettingen, droogteschade voor de 
landbouw en aantasting van natuurwaarden door veranderingen in de waterhuishouding. 

• Verdere daling van de grondwaterstand voorkomen.  
 
Vergunningverlening algemeen 
Het onttrekken van grondwater is uitsluitend toegestaan met een vergunning. Als de 
hoeveelheid onder een maximumniveau blijft, is een melding voldoende. Een vergunning 
wordt alleen verstrekt als de waterbehoefte niet op een andere manier kan worden opgelost.  
Een aanvrager moet de effecten van de beoogde winning en/of infiltratie op de omgeving 
beschrijven, waaronder: 

• De noodzaak voor het gebruik van grondwater, de mogelijke alternatieven, inclusief 
de financiële gevolgen en de milieueffecten. 

• De gevolgen voor de stand, de samenstelling en de kwaliteit van het grondwater. 
• De gevolgen voor landbouw, natuur, zetting gebouwen, verspreiding bodem- en of 

grondwaterverontreinigingen en archeologische bodemvondsten. 
Het waterschap weegt het belang van de aanvrager af tegen de overige belangen. Eventuele 
schade aan andere belangen moet redelijkerwijs worden voorkomen. Als dit niet mogelijk is, 
moet de vergunninghouder de schade vergoeden. 
 
Drinkwaterwinningen 
De provinciale plannen en de Drinkwaterwet zijn kaderstellend voor drinkwateronttrekkingen. 
De waterschappen in Rijn-Oost willen echter nadrukkelijk een rol spelen in de discussie over 
een duurzame inrichting van de onttrekkingen voor drinkwater. Daarbij is het uitgangspunt dat 
de winningen afgestemd zijn op de mogelijkheden van het watersysteem en worden 
eventuele nadelige effecten geminimaliseerd door een duurzame systeeminrichting 
(wateraanvoer). Nieuwe onttrekkingen voor de drinkwaterwinningen moeten vooral 
plaatsvinden op locaties waar water ‘over’ is. 
 
Beleidslijnen 
De waterschappen in Rijn-Oost leggen de regels voor grondwateronttrekking vast in hun 
Keur. Ze stemmen het grondwaterbeleid en regelgeving op elkaar af (2009). Dit gebeurt in 
overleg met de provincies. De waterschappen hanteren daarbij zoveel mogelijk dezelfde 
criteria. 
Onze doelen voor grondwater hebben op de kwantiteit betrekking. We zijn in het landelijke 
gebied grondwaterbeheerder en de provincies zijn beheerders van de grondwaterkwaliteit. De 
waterschappen hebben echter wel aandacht voor de samenhang met kwaliteit en ruimte. Zo 
kunnen onttrekkingen invloed hebben op bodemverontreinigingen en heeft warmte- en 
koudeopslag in de bodem een ruimtelijke claim in de ondergrond. Wij analyseren of we een 
ordening van het gebruik en prioritering in de ondergrond op moeten stellen. 
In de planperiode stellen we een visie voor het beheer van (het kwantitatieve deel van het) 
grondwater op, waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. 
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Situatie Velt en Vecht 
De provincies Drenthe en Overijssel voeren voor grondwateronttrekkingen niet hetzelfde 
beleid. De grenzen waarbinnen een meldingsplicht of vergunningplicht nodig is, verschillen 
van elkaar. Ook de algemene regels van de beide provincies zijn verschillend. Drenthe 
onderscheidt kwetsbare gebieden waar de onttrekking beperkt is; Overijssel kent dit soort 
gebieden niet. Velt en Vecht vindt dat alle ingelanden gelijk behandeld moeten worden en 
streeft daarom naar eenduidige regelgeving.  
 
Duurzame drinkwaterwinning Vechterweerd 
De waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht en Regge en Dinkel, Vitens en de provincie 
Overijssel hebben in 2008 een intentieverklaring getekend voor de toekomstige 
drinkwaterwinning Vechterweerd. Deze moet leiden tot een uiteindelijke waterovereenkomst, 
die een duurzame waterwinning bij Vechterweerd garandeert en eventuele risico’s 
beheersbaar maakt. Het gaat om een oevergrondwaterwinning met een maximale capaciteit 
van acht miljoen m3 per jaar. Het drinkwater bestaat, na zuivering door de bodem, voor een 
groot deel uit oppervlaktewater uit de Vecht. Om de kwaliteit van het Vechtwater te 
waarborgen, kunnen maatregelen nodig zijn om aan de drinkwatereisen voor de 
innamestrook van het infiltrerend oppervlaktewater te voldoen, onder andere op het gebied 
van monitoren, vergunningverlening en calamiteitenzorg. 
 
Plannen en maatregelen Velt en Vecht 
We gaan voorlopig uit van het beleid dat nu in Drenthe en Overijssel van toepassing is.  
Op korte termijn stellen we nieuw beleid op voor alle grondwateronttrekkingen in ons 
beheergebied. Het nieuwe beleid wordt afgestemd met onze partnerwaterschappen in 2009. 
 
 
2.2.5 Inrichting, beheer en onderhoud 
Via (her)inrichting, gericht beheer en onderhoud van de watergangen, realiseren de 
waterschappen in Rijn-Oost een groot aantal doelstellingen. De belangrijkste zijn het 
gewenste oppervlaktewaterpeil (bijvoorbeeld voor landbouw en natuur), ecologische 
ontwikkeling en recreatief medegebruik. Vooral in beekherstelprojecten worden verschillende 
doelen en belangen gecombineerd. Deze projecten hebben daarom vrijwel altijd een integraal 
karakter. 
 
Doelstellingen 
 Onze doelstellingen voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van watergangen zijn: 
een robuust watersysteem dat zoveel mogelijk zelfregulerend is en waarvan de kwaliteit en 
de kwantiteit voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Inrichting 
 
Nieuwe wijze van inrichten 
De uitgangspunten uit het verleden passen niet meer bij de eisen van de KRW en WB21. De 
waterschappen leggen bij herinrichtingsprojecten steeds meer de nadruk op het vasthouden 
van water in een duurzaam watersysteem. In de praktijk worden de watergangen hierdoor 
vaak breder en minder diep. De natuurvriendelijke oevers die hierdoor mogelijk worden, 
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bieden kansen aan planten en dieren in en om het water en dragen zo bij aan de ecologische 
doelstellingen. In herinrichtingsprojecten wordt een duurzame aanpak toegepast. Afhankelijk 
van verschillende factoren, zoals bodem, grondgebruik, functie van de watergang en type, 
worden herinrichtingsplannen op maat ontwikkeld voor een gebied. Bij de uitvoering worden 
verschillende maatregelen geïntegreerd (werk-met-werk maken). 
 
Ecologische hoofdstructuur 
Het Rijk heeft de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangewezen in het Nationaal 
Natuurbeleidsplan; in de Nota Ruimte zijn Robuuste Verbindingen vastgelegd. Nationaal en 
internationaal moeten voor 2018 de EHS en de Robuuste Verbindingen aangelegd worden.  
 
Ecologische verbindingszones 
In Drenthe en Overijssel zijn zowel natte als droge verbindingszones aangewezen. In Drenthe 
zijn vrijwel alle beken aangewezen als ecologische verbindingszone. In Overijssel zijn de 
ecologische verbindingszones vooral gelegd op en langs grote watergangen, zoals de Vecht 
en de Regge. 
Via deze natuurstroken (en de EHS) kunnen dieren en planten zich van het ene naar het 
andere gebied verplaatsen. De provincies hebben een voorlopige uitwerking gemaakt van 
deze plannen. 
 
Natura2000-gebieden 
Binnen de EHS ligt een groot aantal Natura2000-gebieden. Voor elk van deze gebieden 
wordt een beheerplan opgesteld door het rijk of de provincie. De waterschappen zijn hierbij 
nauw betrokken. 
 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Iedere streek heeft eigen ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten; water speelt daarbij een eigen 
rol. Veel mensen waarderen water in hun woonomgeving en in het landelijk gebied. In de 
planperiode wordt een aantal waterlopen opnieuw ingericht. Over het algemeen zijn dit 
omvangrijke projecten, met mogelijkheden om nieuwe ruimtelijke kwaliteit te realiseren. De 
waterschappen willen daarom betrokken worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van de 
landschapsvisies van provincies en gemeenten. Vanuit de waterbeleidsdoelen kunnen de 
waterschappen de gewenste inrichting aangeven. In overleg met de plannenmakers kan voor 
de meest doelmatige inrichting gekozen worden. De bestuurlijke gebiedsoverleggen (BGO’s) 
in Overijssel en Gebiedscommissies in Drenthe kunnen daarbij een stimulerende rol spelen, 
de provincie, de gemeenten en het waterschap zijn daarin vertegenwoordigd. 
 
Water voor vissen  
Een gezonde visstand is een van de kenmerken van een goede ecologische kwaliteit van een 
watergang. Een gezonde visstand is verder van belang voor de sportvisserij. Hetzelfde geldt 
voor de beroepsvisserij; deze komt alleen lokaal voor, vooral in Noordwest-Overijssel.  
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De visstand in Rijn-Oost laat op veel plaatsen te wensen over. Redenen hiervoor zijn: 
• Stuwen en gemalen belemmeren de trek van vis en andere organismen. 
• De inrichting van watergangen is onvoldoende geschikt voor paaien en jagen omdat er 

geen variatie is in de structuur (diepte, substraat, stroming, oever). 
 
Uitgangspunten en aanpak 
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren de volgende uitgangspunten:  
• Het waterschap is verantwoordelijk voor de inrichting van watergangen in ecologische 

verbindingszones langs watergangen.  
• Het realiseren van de ecologische verbindingszones wordt zo mogelijk gecombineerd met 

het uitvoeren van gebiedsgerichte projecten. Meestal worden dan ook WB21- en KRW-
doelen gerealiseerd. 

• De inrichting, het beheer en het onderhoud worden gebaseerd op de ecologische 
doelstellingen van de zones. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat goede waterafvoer 
mogelijk blijft en dat de veiligheid gewaarborgd blijft. Randvoorwaarden voor 
wateraanvoer zijn noodzaak en effectiviteit. 

• Om de trek en verplaatsing van vissen te bevorderen, worden stuwen en gemalen zo 
nodig passeerbaar gemaakt voor vissen. Dit gebeurt bij vrijwel alle stuwen in stromende 
waterlichamen. Als er veel ecologische winst te behalen is, worden ook kunstwerken in 
andere watergangen aangepast. 

• In vrijwel alle waterlichamen worden via herinrichting meer natuurlijke omstandigheden 
gecreëerd. De omvang van de maatregel hangt af van de functie en het ambitieniveau 
voor het betreffende oppervlaktewater. De maatregelen zijn bedoeld om vissen en andere 
waterorganismen meer kansen te geven. 

 
Plannen en maatregelen Velt en Vecht 

• Alle onderhoudspaden worden verruimd tot drie of vier meter. Dit is nodig om het 
onderhoud aan watergangen efficiënt, doelmatig en verantwoord uit te kunnen 
voeren. Ook kan daardoor beter voldaan worden aan de eisen vanuit de Flora- en 
faunawet en de Arbo. In 2012 moet tenminste 300 km van de 1200 km verbreed zijn. 
Het verbreden wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere projecten. We leggen 
de prioriteit bij het verbreden van onderhoudspaden in gebieden waar we projecten 
uitvoeren (werk met werk maken). 

• Actualiseren en opstellen van onderhoudsbeheerplannen voor waterkeringen en 
watergangen. 

 
Viswater 
Plannen en maatregelen Velt en Vecht 
Het aantal vissoorten in de Overijsselse Vecht is beduidend groter dan in de overige 
(stromende) wateren in ons gebied. De achterstand wordt vrijwel zeker veroorzaakt door 
barrières, zoals stuwen en gemalen. In 2007 heeft Velt en Vecht onderzocht hoe de 
vismigratie verbeterd kan worden en welke waterlopen dan prioriteit hebben.  
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We kiezen ervoor ons te concentreren op soorten die migreren tussen zoet en zout water. 
Volgens de KRW-systematiek dragen deze soorten aanzienlijk bij aan een goede ecologische 
kwaliteit. Ook vissoorten met een kleinere actieradius profiteren van deze maatregelen. Het 
passeerbaar maken van stuwen in zijbeken van de Vecht krijgt voorrang en optimalisatie van 
de passeerbaarheid van de stuwen in de Vecht.  
 
Beheer en onderhoud 
Onderhoud watergangen 
De waterschapswerken zijn tot in detail beschreven in de legger; ook de onderhoudsplicht is 
geregeld in het beheerregister van de legger. De juridische bescherming van 
waterschapswerken is geregeld via de keur.  
Watergangen onderhoudt het waterschap zelf. Kleinere wateren die voor de ontwatering van 
een of enkele percelen noodzakelijk zijn, kunnen onder de jaarlijkse of halfjaarlijkse schouw 
vallen. De grondeigenaren moeten deze sloten dan zelf onderhouden.  
Regge en Dinkel kent geen schouwsloten. 
Het doel van onderhoud aan de watergangen is dat deze voldoende water kunnen afvoeren 
en aanvoeren. Het onderhoud wordt regelmatig beoordeeld op effectiviteit en efficiëntie. 
Onderhoud bestaat uit het periodiek maaien van de onderhoudspaden, taluds, oevers en 
bodem. Ook herprofileren en baggeren valt onder onderhoud. De huidige inrichting is 
bepalend voor de methode, de frequentie en het tijdstip van onderhoud. De waterschappen 
houden rekening met de wettelijke milieueisen, waaronder de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet. Het onderhoud wordt zo gedaan dat er zo weinig mogelijk 
verstoring optreedt. Verder wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden. 
Een van de KRW-maatregelen is het natuurvriendelijk onderhouden van watergangen. 
Natuurvriendelijk onderhoud wordt in ieder geval gerealiseerd voor waterlichamen die 
heringericht worden. Het onderhoud wordt afgestemd op de functie(s) van het gebied en de 
watergang. 
De waterschappen in Rijn-Oost gaan meer kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van 
inrichting, beheer en onderhoud. Het motto hierbij is ‘meer lerend naar elkaar kijken’. 
 
Baggeren 
De afmetingen van een watergang liggen vast in de legger. Als de maten van een watergang 
sterk afwijken, kan dat een reden zijn om te baggeren.  
Bij uitvoeren van baggerprojecten proberen we waar mogelijk aan te sluiten bij projecten van 
derden. 
 
Bestrijding van muskusratten  
De waterschappen werken gezamenlijk aan de bestrijding van muskusratten. Bestrijding 
voorkomt schade en extra onderhoud aan dijken en oevers. De waterschappen in Drenthe en 
Overijssel hebben in een nieuw delegatiebesluit (2008) afgesproken in 2011 gemiddeld voor 
het totale gebied te streven naar 0,39 vangsten per velduur. Daarna is het streven naar 0,25 
vangsten per velduur. Bij die waarde wordt de populatie niet meer als schadelijk gezien. 
De komst van de beverrat in Rijn-Oost is een relatief nieuw probleem. Hiervoor is extra 
vangcapaciteit ingezet. 
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E R V A R I N G E N  U I T  D E  P R A K T I J K  
Schoonebeekerdiep; rol van ontwerpateliers van belangengroepen 
Het doel van Velt en Vecht is dat het Schoonebeekerdiep een natuurlijker karakter krijgt en 
meer water kan opvangen (circa 800.000m3). Langs de beek blijft landbouw de belangrijkste 
bestemming. Planten en dieren moeten zich beter kunnen ontwikkelen dan nu het geval is. 
De beek wordt hierdoor ook voor mensen aantrekkelijker. 
 
Het waterschap heeft ervoor gekozen goed in beeld brengen welke wensen en ideeën er in 
de omgeving leven. Bij het opstellen van een nieuw plan is daarmee rekening gehouden. 
Onder het motto ‘denk mee, schets mee….’ hebben verschillende groepen in 2007 
meegedacht over het nieuwe Schoonebeekerdiep. Dit is gebeurd in ‘ontwerpateliers’, waarin 
diverse doelgroepen nagedacht hebben over wat voor hen de ideale beek zou zijn. Ieder 
atelier heeft dat gedaan vanuit het eigen belang of de eigen invalshoek. 
Velt en Vecht heeft geprobeerd deze wensen en ideeën zo goed mogelijk te vertalen in een 
plan op hoofdlijnen. Daarna zijn de plannen concreet gemaakt in deelplannen. 
 
De uitkomsten van de ontwerpateliers worden de komende jaren door Velt en Vecht gebruikt 
voor de inrichting van een nieuw Schoonebeekerdiep. 

 

2.2.6 Stedelijk waterbeheer 

Er is een nauwe samenhang tussen oppervlaktewater in stedelijk en landelijk gebied. Daarom 
wordt het beheer van stedelijk oppervlaktewater gezien als taak van de waterschappen. De 
waterschappen in Rijn-Oost hebben een deel van het beheer (en onderhoud) van het 
oppervlaktewater in stedelijk gebied al overgenomen van de gemeenten. Het gaat dan vooral 
om de wateren die van belang zijn voor de wateraanvoer, waterafvoer en waterberging. Het 
beheer omvat onder andere het peilbeheer en de aanleg en het onderhoud van extra 
waterberging in bestaand stedelijk gebied. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
ontwatering van de percelen tussen de watergangen (stedelijk grondwater). 
Perceelseigenaren blijven daarnaast zelf verantwoordelijk voor de afwatering van hun 
gronden. 
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Samen met gemeenten 
De gemeenten en waterschappen in Rijn-Oost werken samen aan het oplossen van 
knelpunten in het stedelijk waterbeheer. De basis hiervoor is het Nationaal Bestuursakkoord 
Water. De samenwerking geldt voor het baggeren van watergangen, situaties van 
wateroverlast en stadswateronderzoeken volgens het waterkwaliteitsspoor. Het waterbelang 
in procedures voor bestemmingsplannen wordt behartigd via de watertoets.  
 
Doelstelling 
Onze doelstelling voor het stedelijk waterbeheer is: de kwaliteit en kwantiteit op orde 
brengen, conform de afspraken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. 
 
Uitgangspunten en aanpak 
Bij de aanpak van het stedelijk waterbeheer hanteren de waterschappen in Rijn-Oost de 
volgende uitgangspunten: 
 
Overname stedelijk water 
Het uitgangspunt is dat de waterschappen het stedelijk water van de gemeenten overnemen. 
Bij de overname wordt het achterstallige onderhoud weggewerkt (bijvoorbeeld baggeren, 
herstellen oevers). De waterschappen gaan verschillend om met de financiële bijdragen aan 
de gemeenten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij de overdracht van 
stedelijk water. Voor gemeenten die in meer waterschappen liggen, wordt deze bijdrage 
daarom op maat vastgesteld.  
Na overdracht wordt het bestaande onderhoudsniveau door het waterschap gehandhaafd. In 
gezamenlijk overleg kan in een later stadium een ander onderhoudsniveau worden 
vastgesteld. 
 
Zichtbaarheid water 
Bij het verbeteren van het watersysteem in stedelijk gebied sluiten de waterschappen zoveel 
mogelijk aan bij plannen van derden. Waar mogelijk wordt het water opnieuw zichtbaar 
gemaakt dat nu in duikers onder de grond zit. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kijkt het 
waterschap uitdrukkelijk naar de vorm, de inrichting en het onderhoud van water in de 
uitleggebieden. 
 
Financiering aanleg watergangen 
Voor nieuwe (bouw-)projecten geldt het veroorzakersprincipe. De partij die een woonwijk of 
bedrijventerrein ontwikkelt, zorgt ook voor een goede waterinfrastructuur. Wateren die direct 
in verbinding staan met het oppervlaktewatersysteem, worden na aanleg door het waterschap 
overgenomen. Dit geldt ook voor de bijbehorende kunstwerken. 
 
Wateropgave (NBW) 
De waterschappen zien het als hun taak om samen met de gemeenten te zoeken naar 
oplossingen voor situaties van wateroverlast. De beperkte capaciteit van het rioolstelsel 
speelt hierbij een belangrijke rol. Het waterschap wil kennis aandragen voor de nieuwe 
generatie rioleringsplannen en bijdragen aan het oplossen van de knelpunten. Het streven is 
om de doelen tegen de laagste matschappelijke kosten uit te voeren De knelpunten voor 
wateroverlast moeten in 2015 opgelost zijn. 
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Belevingswaarde en communicatie 
Het stedelijk water is een integraal onderdeel van de openbare ruimte. Het is daarom 
medebepalend voor de belevingswaarde van de openbare ruimte door burgers. Het 
waterschap houdt daar rekening mee bij het beheer en onderhoud en in de communicatie 
voor de inwoners van stedelijk gebied. 
 
Watertoets 
Het waterschap gebruikt de watertoets onder meer om de inrichting, het beheer en het 
onderhoud van (nieuw) stedelijk water goed af te stemmen op de ruimtelijke functies. 
Belangrijk daarbij is dat hierdoor benedenstrooms geen wateroverlast ontstaat. In de 
afgelopen jaren hebben het waterschap en de stedelijke partners ervaring opgedaan met de 
watertoets. Het toepassen van de watertoets vraagt om goede samenwerking tussen 
waterschap en gemeente. Het waterschap moet duidelijk zijn in haar wensen en tegelijkertijd 
open staan voor ontwikkelingen bij de gemeenten. Ook moet het waterschap oog hebben 
voor wat er in andere disciplines aan de hand is. Het waterschap wil in een vroeg stadium 
betrokken wordt bij de processen op het gebied van ruimtelijke ordening. 
Zie voor een verdere beschrijving van de watertoets ook paragraaf 2.2.1. 
 
Beekdalen. 
Uitbreiding van stedelijk gebied in beekdalen is niet gewenst. Voor deze beekdalen geldt het 
“nee, tenzij”-beleid. 
In perioden van hevige neerslag kan over de gehele lengte van het beekdal wateroverlast 
verwacht worden. In de beekdalen worden daarom geen nieuwe werken uitgevoerd die de 
afvoer van water versnellen. Kapitaal intensieve functies worden zoveel mogelijk geweerd. 
Het betreft m.n. woon- en werkgebieden en bepaalde vormen van agrarisch gebruik zoals 
glastuinbouw, kwekerijen en intensieve veehouderijen. Hiervoor is het “nee, tenzij”-beleid 
ontwikkeld voor alle beekdalen. Het “nee, tenzij”-beleid houdt in dat nieuwe kapitaalintensieve 
functies alleen zijn toegestaan als: 
a) sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang 
b). er geen alternatieven zijn en 
c). de functie op de locatie geen feitelijke belemmering vormt om in de toekomst de afvoer- 
en bergingscapaciteit van het regionale watersysteem te vergroten en 
d). compensatie van het negatieve effect op het watersysteem deel uitmaakt van het plan. 
 
 
Waterplannen 
Veel gemeenten in Rijn-Oost beschikken inmiddels over een waterplan, dat samen met het 
waterschap en eventuele andere waterpartners is opgesteld. De waterplannen maken het 
mogelijk om gemeenten op een positieve manier te betrekken bij de wateropgaven. In elke 
gemeente is het waterplan anders van vorm en inhoud, maar vrijwel altijd is er enthousiast 
aan gewerkt. In de planperiode wordt een nieuwe generatie waterplannen ontwikkeld. In die 
plannen is meer aandacht nodig voor het gezamenlijk maken van locatiekeuzes voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Situatie Velt en Vecht 
• Op dit moment is een beperkt deel van het stedelijk water door ons overgenomen 

van de gemeenten. 
• De wateropgave van alle gemeenten is in beeld gebracht. Dit is gebeurd in nauwe 

samenwerking tussen de gemeenten en Velt en Vecht. 
• Alle gemeenten hebben waterplannen opgesteld. 

 
Plannen en maatregelen Velt en Vecht 

• Het beleid voor de overname van stedelijk water wordt voortgezet. We streven ernaar 
dat de wateren van de gemeente Emmen in 2012 zijn overgenomen. 

 
Prestatie-indicatoren stedelijk water 

Prestatie-indicator Een-
heid 

Aantal 
totaal 

Gereali- 
seerd  
2010 

Gereali 
seerd 
2015 

(Geactualiseerde) stedelijke waterplannen aantal 4 (4) 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
E R V A R I N G E N  U I T  D E  P R A K T I J K  
Afvalwaterakkoord Emmen 
De gemeente Emmen, waterschap Velt en Vecht en waterschap Hunze en Aa’s hebben een 
OAS-studie uitgevoerd (onderzoek optimalisatie afvalwatersysteem). De aanleiding was dat 
de gemeente Emmen maatregelen moest nemen om het rioolstelsel op orde te houden. In 
samenhang daarmee zou Velt en Vecht de rwzi Emmen moeten uitbreiden om aan de 
afnameverplichting te kunnen voldoen.  
De maatregelen die voortvloeien uit de OAS-studie gaan uit van het afkoppelen van zoveel 
mogelijk verhard oppervlak. Hierdoor hoeft Velt en Vecht zijn gemalen en de rwzi 
(hydraulisch) niet uit te breiden. De gemeente Emmen heeft 170 hectare verhard oppervlak 
afgekoppeld; dat is 36 hectare meer dan voor de basisinspanning nodig was. 
Omdat Velt en Vecht de rwzi niet hoeft uit te breiden, hebben we € 3,1 miljoen in de 
gemeentelijke riolering geïnvesteerd. Daarnaast heeft de gemeente Emmen € 2,6 miljoen 
gekregen als bijdrage voor het afkoppelen van verhard oppervlak. De afspraken zijn in een 
afvalwaterakkoord met de gemeente Emmen vastgelegd.  
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2.2.7 Emissiebeheer 
Emissiebeheer is het voorkomen en bestrijden van verontreiniging van het grond- en 
oppervlaktewater door het beperken en reguleren van lozingen. De vergunningverlening op 
grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) heeft sinds de jaren '70 een 
grote bijdrage geleverd aan het verminderen van lozingen van afvalwater. De Waterwet en de 
Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) bieden nieuwe mogelijkheden om het 
lozen van afvalwater te reguleren (zie bijlage 1 voor een samenvattende toelichting van beide 
wetten). 
Lozingen zijn te onderscheiden in puntlozingen (afvalwater en rioolwater) en diffuse lozingen. 
Kitty bovenstaande tekst heeft ander lettertype/regelafstand t.o.v. andere tekst 
Afvalwater en rioolwater 
Huidige situatie 
De waterschappen in Rijn-Oost hebben in de afgelopen periode fors geïnvesteerd in hun 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). De kwaliteit van het effluent uit deze installaties is 
hierdoor sterk verbeterd. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de waterkwaliteit in 
Oost-Nederland. In alle beheergebieden wordt ruim voldaan aan de wettelijke eis van 
tenminste 75% stikstof- en fosfaatverwijdering.  
Ook de lozingen vanuit gemeentelijke overstorten zijn de afgelopen decennia sterk 
verminderd. Dit is het resultaat van verschillende maatregelen van gemeenten. In een aantal 
wateren treedt incidenteel nog vissterfte op door overstortingen. Ook kunnen calamiteiten, 
zoals hevige regenval, oorzaak zijn van een tijdelijk slechtere kwaliteit van het effluent. In het 
buitengebied hebben de gemeenten en bewoners IBA-systemen (individuele 
afvalwaterbehandeling) bij woningen aangelegd. Indien rendabel is drukriolering aangelegd. 
Vrijwel alle ongezuiverde huishoudelijke lozingen op het oppervlaktewater zijn hierdoor 
opgeheven. Ook afvalwaterlozingen door bedrijven zijn in Rijn-Oost vergaand gesaneerd. 
Slechts bij uitzondering zijn deze lozingen nog een bron van probleemstoffen. 
 
Doelstelling  
Onze doelstelling voor het emissiebeheer is: het verder verminderen van de bijdrage van 
overstorten, regenwaterafvoeren en rwzi’s aan de vervuiling van het oppervlaktewater. 
 
Uitgangspunten en aanpak 
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij het emissiebeheer de volgende uitgangspunten 
en aanpak: 
 
Vergunningverlening en handhaving 
• De handhaving en de vergunningverlening worden verder geprofessionaliseerd volgens 

criteria van de nieuwe water- en milieuwetgeving. 
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Vergunningverlening 
• Waterschappen en gemeenten organiseren vanaf 2010 een gezamenlijk loket voor 

vergunningverlening op basis van de Waterwet. Bij de samenwerking in dit loket wordt de 
expertise van het waterschap optimaal ingezet.  

• De waterschappen krijgen een adviserende rol bij het verlenen van 
omgevingsvergunningen en het toezicht daarop. In 2011 volgt een evaluatie van de 
invoering en zo nodig bijstelling van de gemaakte afspraken.  

• Vergunningen zijn gericht op het beperken van lozingen van prioritaire stoffen en stoffen 
die regionaal/lokaal een knelpunt vormen.  

• Een deel van de vergunningen vervalt door de nieuwe, algemene regelgeving. Van de 
resterende vergunningen moet 90% actueel, naleefbaar en handhaafbaar zijn.  

 
Handhaving 
• Zo nodig wordt in operationele zin samengewerkt met andere handhavingsinstanties.  
• De beschikbare sanctie-instrumenten (bestuursdwang, dwangsom) worden conform de 

sanctiestrategie toegepast.  
• De komende jaren is er extra inspanning op handhaving in de glastuinbouw in Rijn-Oost 

vanwege haar bijdrage aan verschillende stoffen in het oppervlaktewater. 
• Het opsporen en opheffen van illegale lozingen krijgt meer prioriteit. 
• Een aantal waterschappen in Rijn-Oost betrekt elkaar bij de handhaving van interne 

vergunningen voor rwzi's. Het doel hiervan is een grotere transparantie. De 
waterschappen Reest en Wieden, Velt en Vecht en Groot Salland doen dit al. 

• De waterschappen volgen de landelijke onderzoeken naar nieuwe probleemstoffen. Zo 
nodig voeren ze (samen) onderzoek uit naar het voorkomen en beperken van de lozing 
van deze stoffen. 

• Waterschappen hebben een toezichthoudende rol bij omgevingsvergunningen. 
 
Situatie Velt en Vecht 
De gemiddelde verwijderingsrendementen van stikstof (N) en fosfaat (P) zijn in 2004 beide 
circa 81%. Dit resultaat ligt boven de wettelijke verplichting van 75%. Desondanks is er 
aanvullende fosfaatverwijdering nodig om aan de normen voor het oppervlaktewater te 
voldoen (zie tabel 10). 
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Tabel 10. Resultaten van de bemonsteringen van de rwzi’s in 2007 

Rwzi Effluentconcentratie 
(mg/l) 

rendement (%) 

 N-tot. P-tot. N P 

Coevorden 5,8 0,6 86 92 

Dedemsvaart 9,1 0,8 80 90 

Emmen 12,1 2,1 73 73 

Hardenberg 6,3 1,0 91 90 

Ommen 4,1 1,0 93 90 

Schoonoord 9,3 1,1 75 80 

Sleen 6,5 0,8 84 89 

Totaal   80 82 

 
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we naar een zo laag mogelijk 
energieverbruik, onder andere door het toepassen van regelingen en een optimale keuze van 
machines en installaties.  
Bij de ontwatering van het zuiveringsslib en bij het verwijderen van fosfaat en stikstof 
beperken we het gebruik van chemicaliën zoveel mogelijk. We kiezen voor een optimale inzet 
van biologische processen.  
 
De rwzi’s van Velt en Vecht lozen vooral op grotere waterlopen. Omdat deze een groot 
verdunnend vermogen hebben, is de invloed op het lokale watersysteem beperkt. De kleine 
rwzi Schoonoord is een uitzondering. Als compensatie voeren we hier aanvullende 
fosfaatverwijdering uit. 
 
Het afkoppelen van verhard oppervlak heeft invloed op de kwaliteit en de hoeveelheid 
stedelijk water. Velt en Vecht wil daarom inzicht in de manier waarop het afgekoppelde 
regenwater wordt afgevoerd. Wij vragen daarom plannen aan de gemeenten waarin de 
waterhuishouding en de riolering zijn samengevoegd. Dat deze plannen er komen, regelen 
we via de watertoets, Gemeentelijke Rioleringsplannen, Gemeentelijke Waterplannen, 
Afvalwaterakkoorden, enzovoorts.  
Wij adviseren terughoudend te zijn bij het infiltreren van regenwater van afgekoppelde 
gebieden in het geval van grondwaterbeschermingsgebieden.
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Plannen en maatregelen Velt en Vecht  
• Vooruitlopend op de invoering van de Wabo willen we proactief met de andere 

bevoegde gezagen komen tot een structurele samenwerking. Het gaat daarbij vooral 
om het maken van afspraken. We gaan in overleg met gemeenten, provincies en 
waterschappen de adviserende rol invullen die we hebben bij het verlenen van 
omgevingsvergunningen en het toezicht daarop. In 2011 wordt de invoering 
geëvalueerd en worden de gemaakte afspraken zo nodig bijgesteld.  

• Velt en Vecht wil onnodige lasten voor burgers en bedrijven verminderen. 
Vergunningverlening en handhaving worden daarom zoveel mogelijk afgestemd met 
andere bevoegde overheden. In 2013 moeten burgers, bedrijven en gemeenten in 
80% van de gevallen kunnen volstaan met een melding.  

• Digitale aanvragen van vergunningen en meldingen wordt mogelijk vanaf 2009. 
Vergunningen en toestemmingen voor burgers worden vanaf 2010 zoveel mogelijk 
digitaal geregeld. In 2013 is er een digitaal loket van overheden, waarachter kaarten 
hangen. 

• Velt en Vecht wil de verantwoordelijkheid voor het aanvragen, onderhouden en 
naleven van een vergunning bij de vergunninghouder leggen. Dit vraagt om meer 
communicatie over vergunningstrajecten en een andere handhavingstrategie. 

• De handhaving in het veld heeft bij Velt en Vecht prioriteit. 
• In 2009 wordt het Handhavingsbeleidsplan geactualiseerd en in 2010 worden het 

Vergunningenbeleidsplan en de Keur geactualiseerd. 
• Jaarlijks stellen we een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een 

Vergunningsverleningsuitvoeringsprogramma (VUP) op. 
• Jaarlijks wordt een probleem- en risicoanalyse voor vergunningverlening en 

handhaving opgesteld, ook worden de kwaliteitscriteria geactualiseerd. 
• Tot en met 2008 is er ongeveer 230 hectare (19%) afgekoppeld. Wij streven er naar 

dat de gemeenten in 2013 gemiddeld 25% van het verhard oppervlak hebben 
afgekoppeld.  

 
Prestatie-indicatoren vergunningen 

Prestatie-indicator Een-
heid 

Aantal 
totaal 

Gereali- 
seerd 
2010 

Gereali 
seerd 
2015 

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

% - 80 90 

 
 
Diffuse bronnen 
De waterkwaliteit in Rijn-Oost wordt sterk beïnvloed door belasting uit diffuse bronnen. De 
belangrijkste diffuse bronnen zijn emissies uit de landbouw, verkeer en vervoer, (uitlogende) 
bouwmaterialen en onkruidbestrijding. Dit leidt tot te hoge gehaltes aan bijvoorbeeld stikstof 
en fosfaat. 
De emissie door agrarische bedrijven is verminderd door onder andere de landelijke 
mestwetgeving en de aanwijzing van mest- en spuitvrije zones. Toch levert de restuitstoot 
een belangrijke diffuse belasting op.  
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De waterschappen houden toezicht op en handhaven het Lozingenbesluit open teelt en 
veehouderij (LOTV), het Besluit Glastuinbouw en dergelijke. Ook wordt er aandacht besteed 
aan samenwerking met doelgroepen en communicatie. Andere mogelijkheden hebben de 
waterschappen nauwelijks. Hierdoor kunnen de waterschappen maar beperkt bijdragen aan 
de aanpak van diffuse bronnen. Mogelijkheden om diffuse belasting te verminderen, zijn er 
vooral op rijksniveau. Middelen zijn bijvoorbeeld de mestwetgeving (LNV) en het 
Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen van het ministerie van VROM (zie kader).  
 
Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen 
 
In het landelijk Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen wordt een driedeling gehanteerd: 
• Niet verdergaand aanpakken (onvermijdelijke stoffen). Dit geld voor bijvoorbeeld 

bestrijdingsmiddelen als lindaan (historische verontreiniging). 
• Primair Europees aanpakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de emissies uit verkeer en 

vervoer (onder andere PAK’s) en het bestrijdingsmiddelenbeleid. 
• Nationaal aanpakken. Dit geldt voor stoffen in het oppervlaktewater waarvoor Nederland 

zelf de normen mag vaststellen. Voorbeelden zijn zuurstof, stikstof, fosfaat en de meeste 
metalen. Ook de aanpak van nieuwe (potentiële) probleemstoffen, zoals 
(dier)geneesmiddelen valt in deze categorie. 
 

  
Bij lokale problemen die niet kunnen worden opgelost met een landelijke/generieke aanpak, 
hebben de regio’s een aanvullende rol. Hierbij wordt gedacht aan end-of-pipe-maatregelen 
(puntbronnen) en inrichtingsmaatregelen. 
 
Doelstelling 
Onze doelstelling voor de aanpak van diffuse verontreiniging is: bijdragen aan vermindering 
van belasting vanuit diffuse bronnen, in samenwerking met veroorzakers en 
medeverantwoordelijken. 
 
Uitgangspunten en aanpak 
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij de aanpak van diffuse belasting deze 
uitgangspunten: 
• De waterschappen hebben een aanvullende rol ten opzichte van het rijksbeleid. 
• Nieuwe probleemstoffen, zoals (dier)geneesmiddelen en hormoonactieve stoffen, worden 

opgenomen in het eigen monitoringsprogramma. Daarbij is aandacht voor de 
beschikbaarheid van deze stoffen voor waterorganismen. 

• De monitoringsresultaten worden gecommuniceerd met relevante partners, waaronder de 
provincie, de gemeenten en de landbouw. 

• De waterschappen passen hun handhavende bevoegdheden toe bij het constateren van 
diffuse waterverontreiniging. 

• Op de eigen terreinen (zowel waterlopen als terreinen rwzi’s) wordt het groenbeheer 
chemievrij uitgevoerd; de waterschappen hebben hierin een voorbeeldfunctie. Binnen de 
Unie is afgesproken om uiterlijk in 2010 gecertificeerd te zijn volgens de systematiek van 
de Stichting Milieukeur (minimaal niveau zilver).  
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• Het doen van onderzoek naar een kosteneffectieve aanpak van diffuse bronnen en 
meewerken aan innovatieve pilots. Dit kan samen met landbouwbedrijven, 
(water)bedrijven, provincies en gemeenten. 

• De acties uit het Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen uitvoeren, voor zover deze van 
toepassing zijn op de waterschappen. 

• De waterschappen in Rijn-Oost wisselen informatie uit over de aanpak van diffuse 
bronnen. De bedoeling is deze aanpak inhoudelijk zoveel mogelijk af te stemmen. Deze 
afstemming geld ook voor stimuleringsbijdragen. 

 
Situatie Velt en Vecht 
De GCT (goede chemische toestand) wordt niet gehaald in het beheergebied. Ook de 
fosfaat- en stikstofgehalten voldoen nog niet overal aan de norm (zie paragraaf 1.5). Deels is 
dit een gevolg van diffuse bronnen waar wij weinig invloed op hebben. Op dat gebied is een 
aanpak van het rijk nodig. Ook historische bronnen spelen een rol; allang verboden en zeer 
moeilijk afbreekbare stoffen komen nog in het water voor. 
De landelijke mestaanpak zal op termijn een verdere verbetering van de nutriëntengehalten 
laten zien. Daarnaast heeft ook de regionale aanpak en de herinrichting van watergangen 
een positief effect.  
 
 
 
 
 
 
 
E R V A R I N G E N  U I T  D E  P R A K T I J K  
Innovatief aanbesteden 
Gezocht: oplossing voor het bergen van 500.000 m3 water. 

Waterschap Velt en Vecht wil meer gebruik maken van de kennis en kunde van marktpartijen. 
Voor het waterbergingsproject Weijerswold is daarom niet zoals gebruikelijk een bestek 
geschreven. Het projectgebied bevindt zich ten oosten van de stad Coevorden. Het 
waterschap Velt en Vecht heeft zijn wensen en eisen in een open vraag aan de marktpartijen 
gesteld. Met deze open vraag is de markt uitgenodigd om de bergingsfaciliteit te ontwerpen. 
De marktpartijen hebben uiteenlopende oplossingen aangedragen.  

De innovatie in het gekozen ontwerp is vooral merkbaar in de eenvoud van de oplossing en 
een gunstige prijs kwaliteitsverhouding. Het ontwerp gaat vooral uit van de aanwezige 
hoogteverschillen in het gebied en kan 800.000 m3 water bergen. De ingrepen in het 
landschap en de landbouwstructuur zijn hierdoor beperkt. Een slimme inlaatconstructie doet 
tevens dienst als slibvang. Door het aanpassen van de schouwpaden te combineren met de 
aanleg van het bergingsgebied kan de vrijkomende grond worden hergebruikt.  

Belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van de open vraag aan de markt en bij het 
gunningproces.  
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Plannen en maatregelen Velt en Vecht 
• Ervaring opdoen met de aanleg van een slibvang of helofytenfilter (2010), de bedoeling 

hiervan is het terugdringen van de emissie van nutriënten uit diffuse bronnen.  
• Bij de actualisatie van het emissiebeheerplan (2010) besteden we aandacht aan de 

certificering van het terreinbeheer. We streven naar het zilvercertificaat in 2010; in ieder 
geval wordt volgens deze richtlijnen gewerkt. 

• Om de herkomst van nutriënten en bestrijdingsmiddelen beter in beeld te krijgen, wordt in 
2009 in het tuinbouwcentrum ingezet op handhaving van de meet- en 
registratieverplichting. Ook wordt het project ‘Beïnvloeding gedrag en bedrijfsvoering 
tuinders in tuinbouwcentrum Erica’ voortgezet. Ten slotte wordt er verder gewerkt aan 
kennisverspreiding. 

• Velt en Vecht vraagt in overleg met de gemeenten extra aandacht voor het bestrijden van 
diffuse lozingen. Dat gebeurt onder andere via voorlichting aan de burgers. We willen de 
burgers ervan bewust maken dat sommige handelingen een negatieve invloed hebben op 
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wegens prioritering in maatregelen (naar 
aanleiding van de invoering van de Waterwet en de Wabo) wordt dit plan pas vanaf 2011 
verder ontwikkeld.  

• Om de emissies vanuit de landbouw naar het oppervlaktewater te verminderen, is in 2006 
het project ‘Actief randenbeheer Drenthe’ gestart en wordt in 2009 afgerond. We zoeken 
samen met de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten naar mogelijkheden 
om per 2011 een nieuwe regeling op te zetten. Deelname aan dit project gebeurt op 
vrijwillige basis. We geven voor de deelname een reële vergoeding. 

• Velt en Vecht wil de erfafspoeling van veehouderijen verder reduceren. We gaan daarom 
de kennis communiceren die ontwikkeld is in de pilot van 2008. Vanaf 2010 wordt meer 
tijd besteed aan de handhaving van het ‘Lozingenbesluit open teelt veehouderij’. Alle 
bedrijven worden dan bezocht. Er wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het invoeren 
van de maatregelen die in de pilots effectief bleken.  

• Velt en Vecht wil een verdere reductie van nutriënten en bestrijdingsmiddelen vanuit het 
tuinbouwcentrum Erica. Daarom wordt extra aandacht besteed aan de handhaving, de 
vergunningverlening en de communicatie. In 2012 moeten de emissies in de 
glastuinbouw bij Erica zover zijn teruggedrongen dat het aantal overschrijdingen van 
bestrijdingsmiddelen gemeten in het oppervlaktewater is gehalveerd. 

• We gaan in overleg met de aangrenzende Duitse waterbeheerders over de aanpak van 
diffuse bronnen. 
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2.2.8 Nevenfuncties in het watersysteembeheer 

De aandacht voor recreatief medegebruik en het inpassen van cultuurhistorische waarden in 
het waterbeheer is fors toegenomen. Alle waterschappen in Rijn-Oost kennen kleinschalige 
en grootschalige vormen van medegebruik. Ook hebben alle waterschappen te maken met 
de conservering van cultuurhistorische waarden in of bij watergangen, zoals oude sluizen, 
een dijkhuis of een watermolen. 
 
Recreatief medegebruik 
De waterschappen krijgen een toenemend aantal verzoeken voor recreatief gebruik van 
waterkeringen, onderhoudspaden, watergangen en overige wateren. Onder recreatief 
medegebruik verstaan we vormen als wandelen, fietsen, pleziervaart en sportvisserij. 
Recreatief medegebruik is een goede manier om kennis van en waardering voor het 
watersysteem bij burgers te vergroten. De waterschappen in Rijn-Oost stellen zich daarom 
pro-actief op bij dit soort initiatieven en denken zo nodig mee over kansen en mogelijkheden.  
 
Doelstelling 
Onze doelstelling voor recreatief medegebruik is: kansen bieden voor recreatief medegebruik 
volgens de beleidslijn die ieder waterschap hiervoor heeft vastgesteld. 
 
Uitgangspunten en aanpak 
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor recreatief medegebruik de volgende algemene 
uitgangspunten en aanpak: 
• Recreatief medegebruik op individuele basis is in veel gevallen toegestaan (bijvoorbeeld 

wandelen over schouwpaden en sportvissers).  
• Bij beekherstelprojecten in landelijk en stedelijk gebied houden we rekening met 

mogelijkheden voor beleving en recreatief medegebruik. 
• Alleen als recreatief medegebruik mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor het 

watersysteem, of voor functies als landbouw, bedrijven en natuur, gaat het waterschap 
niet vanzelfsprekend akkoord. 

 
Sportvisserij.  
De hengelsport is een belangrijke vorm van recreatief medegebruik bij de waterschappen in 
Rijn-Oost. De waterschappen voeren regelmatig overleg met de hengelsportfederaties en/of 
visstandbeheercommissies (VBC) over het visstandbeheer en de sportvisserij. Landelijk 
wordt gewerkt aan een nieuwe bestuurlijke inrichting voor de binnenvisserij met een centrale 
rol voor de VBC’s en het visplan. Indien hiertoe aanleiding is zal het waterschap de 
organisatie voor de sportvisserij in het beheergebied hieraan aanpassen. 
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Cultuurhistorie (archeologie en architectuur) 
In 2005 zijn de waardevolle cultuurhistorische waterobjecten in alle beheergebieden 
geïnventariseerd en verzameld in de Watererfgoedatlas. De inventarisatie geeft inzicht in de 
omvang en verscheidenheid van de cultuurhistorische waarden. De waterschappen hebben 
eigen beleidslijnen vastgesteld voor het omgaan met deze waarden of gaan dit doen. Er zijn 
diverse projecten gerealiseerd waarbij cultuurhistorie centraal staat. Voorbeelden zijn de 
Bisschopsschans (Groot Salland), Loozensche Linie (Velt en Vecht), Kliften Vollenhove 
(Reest en Wieden), Schuivenhuisje Dinkel/Kanaal Almelo-Nordhorn (Regge en Dinkel) en de 
historische sluis in de Oude IJssel bij Laag Keppel (Rijn en IJssel).  
 
Het is niet de taak van de waterschappen om al deze objecten te renoveren en in stand te 
houden. In de periode tot 2015 wordt besloten voor welke watererfgoedelementen de 
waterschappen verantwoordelijk zijn en in welke mate.  
Net als recreatief medegebruik, biedt het watererfgoed mogelijkheden om burgers bewust te 
maken van de waarde van het water. Om dezelfde reden besteden waterschappen steeds 
meer aandacht aan archeologische en architectonische waarden in en nabij watergangen. 
Beleidslijnen voor deze aspecten van het waterbeheer worden in de periode 2010-2015 
verder uitgewerkt. 
 
Doelstelling 
Onze doelstelling voor de drie nevenfuncties is: het beschermen en verstevigen van de 
cultuurhistorische, archeologische en architectonische waarden die een directe relatie 
hebben met oppervlaktewateren en dijken.  
 
Uitgangspunten en aanpak 
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor cultuurhistorie, archeologische en 
architectonische waarden een aantal uitgangspunten:  
• Waar mogelijk wordt de renovatie van cultuurhistorische en/of archeologische objecten 

meegenomen in beekherstelprojecten, dit gebeurt zowel in landelijk als in stedelijk 
gebied. 

• Voor objecten die niet meer in gebruik zijn, wordt gezocht naar andere partijen om het 
beheer en het eigendom over te dragen. De financiële bijdrage van het waterschap blijft 
daarbij beperkt. 

• Er wordt geen initiatief genomen voor het behoud van objecten die niet direct bijdragen 
aan een waterschapstaak en die niet (meer) in eigendom zijn. Een financiële bijdrage of 
incidentele steun is dan beperkt mogelijk.  

• Bij projecten in het watersysteem en in de waterketen wordt rekening gehouden met 
landschappelijke inpassing. Ook is er aandacht voor architectuur (gemalen e.d.). 
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Beleid Velt en Vecht 
Recreatief medegebruik is geen kernactiviteit. Wel is het uitermate geschikt het publiek 
kennis te laten maken met ons werk. We moeten gebruik maken van de kansen die recreatief 
medegebruik ons biedt. Waar mogelijk werken we daarom mee aan initiatieven van derden 
en soms zullen we ook als (mede)trekker fungeren. In het laatste geval wordt recreatief 
medegebruik vaak gekoppeld aan projecten. 
Bij de afweging wat mogelijk is, worden de belangen van landbouw, natuur en omwonenden 
meegenomen. 
Het nadenken over recreatief medegebruik moet onderdeel worden van onze 
planvormingsactiviteiten, net zo vanzelfsprekend als het nadenken over beheer en 
onderhoud. 
Recreatief medegebruik kan vaak heel effectief meeliften met waterhuishoudkundige 
projecten. Denk bij voorbeeld aan de projecten in de Vecht en de Drentse beekdalen. 
Inmiddels zijn we betrokken geweest bij circa 23 projecten op het gebied van recreatief 
medegebruik. 
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2 . 3  A F V A L W A T E R K E T E N   
 
De waterketen bestaat uit het geheel van drinkwatervoorzieningen, het inzamelen en 
transporteren van afvalwater en de zuivering van afvalwater. Drinkwaterbedrijven verzorgen 
de winning, productie en distributie van drinkwater. Bij het gebruik van water in huishoudens 
en bedrijven ontstaat afvalwater. De gemeenten zorgen via de rioolstelsels voor het 
inzamelen en het transport van afvalwater en regenwater. Het afvalwater en een deel van het 
regenwater wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) gezuiverd. De riolering en de 
rwzi’s vormen samen de afvalwaterketen.  
 

 
  

  
 Er is een functionele samenhang tussen het rioleringsstelsel en de rwzi. De waterschappen 
in Rijn-Oost en de gemeenten hechten dan ook veel belang aan goede samenwerking. 
Samenwerking leidt tot optimalisatie van de afvalwaterketen en in de meeste gevallen ook tot 
een kostenbesparing. Op landelijk niveau is daarom in 2007 het Bestuursakkoord Waterketen 
gesloten. Op verschillende wijze vindt er meer of minder intensieve samenwerking tussen 
waterschappen en gemeenten in Rijn-Oost plaats. Ook doen de waterschappen mee aan het 
opstellen van gemeentelijke rioleringsplannen (GRP's).  
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2.3.1 Inzamelen en transport 

Van basisinspanning naar waterkwaliteitsspoor 
De overstortingen van afvalwater uit rioolstelsels zijn de afgelopen jaren sterk verminderd. 
Gemeenten hebben in overleg met de waterschappen geïnvesteerd in effectieve 
maatregelen, zoals het afkoppelen van verhard oppervlak, de bouw van bergbezinkbassins 
en de ombouw naar (verbeterd) gescheiden stelsels. In een aantal situaties is het uitvoeren 
van de basisinspanning niet voldoende. Extra maatregelen zijn nodig als ook dan de kwaliteit 
in het ontvangende water door overstortingen nog niet aanvaardbaar is. Ook op locaties waar 
rioolstelsels overstorten op ecologisch waardevolle wateren kunnen extra maatregelen nodig 
zijn.  
 
Om te bepalen welk emissieniveau gewenst is, werken de waterschappen en de gemeenten 
samen aan het waterkwaliteitsspoor. Hiervoor is inzicht nodig in het functioneren van het 
(stedelijk) watersysteem. Ook moet de ecologische kwaliteit bekend zijn en moet duidelijk zijn 
hoe het inzamel- en transportsysteem ter plaatse functioneert. Vervolgens worden 
maatregelen vastgesteld en uitgevoerd. 
 
Basisinspanning en waterkwaliteitsspoor 
 
Op basis van de 4e Nota Waterhuishouding worden de nadelige effecten van rioolemissies 
volgens een tweesporenbeleid aangepakt. 
1. Het emissiespoor is gericht op het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen 

naar het oppervlaktewater. Tot het emissiespoor behoort het behalen van de 
'basisinspanning'. Dit houdt ruwweg in dat gemeenten gemiddeld de uitstoot uit hun 
rioolstelsel met 50% moeten verminderen. 

2. Het waterkwaliteitsspoor is gericht op een verbetering van de waterkwaliteit vanuit de 
afvalwaterketen als geheel. Het waterkwaliteitsspoor wordt alleen uitgevoerd als na het 
uitvoeren van de basisinspanning het ontvangende oppervlaktewater nog niet voldoet 
aan de kwaliteitsnormen als gevolg van overstortingen.  
 

 
Afkoppelen regenwater 
Landelijke klimaatprognoses laten zien dat we vaker geconfronteerd gaan worden met hevige 
regenbuien in de zomermaanden. De huidige inzamel- en transportsystemen zijn hier niet 
overal op berekend. Daardoor zal er vaker water op straat staan en gaan er meer overstorten 
plaatsvinden vanuit gemengde rioolstelsels. De maatregelen die nu worden uitgevoerd 
vanwege de basisinspanning en het waterkwaliteitspoor, zijn op langere termijn mogelijk niet 
effectief genoeg. Daarom is het nodig om meer verhard oppervlak af te koppelen van 
rioolstelsels. In nieuw stedelijk gebied wordt regenwaterafvoer al niet meer aangekoppeld. 
Samen met de gemeenten moeten we ervoor waken dat er geen nieuwe 
verontreinigingsbronnen bij regenwateruitlaten ontstaan.  



 
 

 68

Een andere belangrijke opgave is het verminderen van rioolvreemd water, zoals 
drainagewater, bronneringswater en instromend grondwater door lekke rioolbuizen.  
Het afkoppelen van verhard oppervlak en het terugdringen van rioolvreemd water draagt bij 
aan minder overstortingen. Het bevordert ook de doelmatige werking van de rwzi’s. Beide 
maatregelen zorgen voor een beter effluent en door de geringere toevoer is de capaciteit van 
de rwzi’s langer toereikend. Verpompen van regenwater en rioolvreemd water vraagt ook veel 
energie. 
 
Bijdrage afkoppelen 
De meeste waterschappen in Rijn-Oost hebben een tijdelijke bijdrageregeling voor het 
afkoppelen van verhard oppervlak. Met sommige gemeenten zijn al afspraken gemaakt over 
bijdragen; een uniforme regeling is daarom op korte termijn niet mogelijk. Door de brede 
rioolheffing is de noodzaak van een bijdrageregeling sterk verminderd. In de 
overgangsperiode (2009/2010) wordt maatwerk geleverd voor gemeenten die in het 
beheergebied van meer waterschappen liggen. In 2010 stellen de waterschappen in Rijn-
Oost een uniform beleid op voor de bijdrage van de waterschappen aan het afkoppelen. 
 
Nieuwe regels  
Het Bestuursakkoord Waterketen (2007) gaat uit van een doelmatigheidsverbetering in de 
waterketen. Om dit te realiseren, is een intensieve samenwerking in de waterketen nodig. 
Ook de invoering van de Waterwet brengt dit met zich mee. Een en ander leidt tot:  
• De introductie van een algemene maatregel van bestuur voor de regulering van 

overstortingen en regenwateruitlaten. 
• Het vervallen van de vergunningverlening door waterschappen voor bedrijfsmatige 

lozingen op het rioolstelsel, die door hun omvang of risicoprofiel relevant zijn voor het 
watersysteem of de waterketen.  

• Bij de eerstvolgende aanpassing van de Waterschapswet vervalt de mogelijkheid voor 
waterschappen om een verordening vast te stellen op basis waarvan gemeenten een 
aansluitvergunning nodig hebben. In plaats daarvan worden overeenkomsten gesloten. 

De waterschappen onderzoeken samen met de gemeenten en provincies wat de nieuwe 
regels betekenen voor de samenwerking in de waterketen. 
 
Doelstelling 
Onze doelstellingen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater zijn: het 
optimaliseren van het inzamelen en het transport volgens de afspraken uit het nationale 
Bestuursakkoord Waterketen, en het terugdringen van lozingen vanuit het transportsysteem 
op het oppervlaktewater. 
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Uitgangspunten en aanpak 
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor het inzamelen en transport de volgende 
uitgangspunten: 
Emissie rioolstelsels 
 Afronden van de maatregelen volgens de basisinspanning. Dit gebeurt op basis van de 

afspraken die met gemeenten zijn gemaakt.  
 In samenwerking met gemeenten oplossen en uitvoeren van het waterkwaliteitsspoor. 
 Zoveel mogelijk afkoppelen van hemelwater. Zo nodig worden er door de gemeente 

maatregelen getroffen om nieuwe verontreinigingsbronnen bij regenwateruitlaten te 
voorkomen. Opstellen algemene regelgeving (AMvB's) als vervanging van de 
vergunningsplicht voor lozingen van gemeenten en een deel van de bedrijfsmatige 
lozingen. Voor deze lozingen op oppervlaktewater en zuiveringstechnische werken geldt 
dan een meldingsplicht. Na melding zijn de algemene regels uit de AMvB’s van 
toepassing. Deze bieden zo nodig ook de mogelijkheid van maatwerkvoorschriften. De 
algemene regels zijn ook van toepassing als om welke reden dan ook geen melding 
wordt gedaan. 

Kitty bovenstaande tekst heeft ander lettertype/regelafstand t.o.v. andere tekst 
Ketensamenwerking met gemeenten 
 De waterschappen nemen het initiatief voor het uitvoeren van 

afvalwateroptimalisatiestudies (OAS; zie kader). Deze dienen meerdere doelen: minder 
vervuiling uit de afvalwaterketen, minder knelpunten bij overstorten en 
regenwateruitlaten, en goedkopere oplossingen in de ketenonderdelen. De kansen voor 
OAS-studies moeten in het hele beheergebied verkend zijn in 2009 (conform het in 2007 
gesloten Bestuursakkoord Waterketen).  

 Nieuwe optimalisatiestudies en samenwerkingsprojecten krijgen een bredere insteek door 
bijvoorbeeld ook kansen op het verbeteren van de leefomgeving te benutten. 

 In overleg met de gemeenten wordt zo nodig per afvalwaterketen de aanvoer van 
rioolvreemd water geïnventariseerd en uitgewerkt tot een saneringsprogramma. De 
waterschappen nemen hiertoe het initiatief. 

 Er wordt verkend of het mogelijk is om sturings- en datasystemen in de afvalwaterketen 
verder te intensiveren en te uniformeren. Dit geldt o.a. voor metingen aan gemeentelijke 
overstorten. 

 Afspraken over samenwerking in de (afval)waterketen worden vastgelegd in 
afvalwaterakkoorden.  

 De gemeente heeft op grond van de Wet gemeentelijke watertaken een duidelijke regierol 
in de stedelijke afvalwateropgave. Het waterschap wil daarom intensief betrokken zijn bij 
de voorbereiding en het opstellen van het Gemeentelijke rioleringsplan (GRP). 

 Voor de punten waar het waterschap het afvalwater van de gemeenten overneemt, 
worden afspraken gemaakt over de afnameverplichting. 
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Optimalisatiestudies afvalwaterketen 
 
Bij een Optimalisatie Afvalwater Studie (O.A.S.) onderzoekt het waterschap samen met een 
of meer gemeenten een zo doelmatig mogelijke inrichting van de afvalwaterketen. De 
belangrijkste vraag is hoe die het beste beheerd kan worden tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten. 
Het gaat daarbij om bijvoorbeeld: 
• Het optimaal benutten van de capaciteit van het rioolstelsel en de rwzi’s.  
• Het afkoppelen van regenwater. 
• Retentiemogelijkheden om het afvalwater tijdelijk op te slaan. 
• Het beperken van rioolvreemd water. 
De resultaten van een OAS-studie worden verwerkt in een afvalwaterakkoord. 
 
 
Situatie Velt en Vecht  
In alle gemeenten is in samenwerking tussen de gemeente en Velt en Vecht een OAS 
uitgevoerd.  
 
Alle persleidingen die op het gemeentelijke rioolstelsel waren aangesloten, zijn afgekoppeld. 
Het water stroomt hierdoor sneller door naar de rwzi en het gemeentelijke rioolstelsel wordt 
niet aangetast door de inwerking van rottingsgassen uit het afvalwater. 
Een uitzondering is de situatie in Nieuw Amsterdam - Veenoord. De persleiding afkoppelen 
van het gemeentelijk rioolstelsel brengt zulke hoge kosten met zich mee dat dit 
maatschappelijk niet verantwoord is. Met de gemeente Emmen zijn hierover afspraken 
gemaakt. 
 
In alle gevallen is de basisinspanning gerealiseerd. In alle situaties is ook het kwaliteitsspoor 
tot stand gekomen. 
 
Plannen en maatregelen Velt en Vecht 

• Rioolvreemd water willen we zoveel mogelijk terugdringen. Om rioolvreemd water te 
kunnen signaleren, moeten we registreren en rapporteren wat de gemalen 
verpompen. Onze rioolgemalen worden daarom uitgerust met een registratiesysteem 
(2010). Daarna wordt onderzoek gedaan naar de omvang en de bronnen van het 
rioolvreemd water. Waar mogelijk worden deze gesaneerd (vanaf 2011). 

• Het inzicht in het functioneren van de gemeentelijke rioolstelsels is beperkt. Dit 
inzicht is wel nodig om de doelmatigheid en de kwaliteit van de afvalwaterketen te 
verbeteren. Daarom gaan Velt en Vecht en de gemeenten aanvullend onderzoek 
doen. Hierbij wordt gedacht aan het gezamenlijk opzetten van een meet- en 
registratiesysteem. Een startpunt is het monitoren van de overstorten. 
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Prestatie-indicatoren inzamelen en transport afvalwater 
 

Prestatie-indicator Een-
heid 

Aantal 
totaal 

Gereali- 
seerd 
2010 

Gereali 
seerd 
2015 

Gemeenten waarmee het waterschap een 
afvalwaterakkoord heeft gesloten 

aantal 4 3 4 

Afgekoppeld verhard oppervlak van gemengde 
rioolstelsels 

% 100 19 25 

 

2.3.2 Afvalwaterbehandeling 

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

onderzoek blijkt dat verdere fosfaatverwijdering positieve ecologische effecten heeft. 
 Een rwzi loost op kwetsbaar water, bijvoorbeeld klein water of water met een 

natuurgerichte functie. 
 Het brongerichte rijksbeleid de overbelasting met bepaalde stoffen niet kan oplossen en 

aanvullende zuiveringstechnische maatregelen effectief zijn. 
 
Zuiveringsslib 
Het verwerken van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen.  
Kostenbeheersing en duurzaamheid zijn de reden om te zoeken naar andere 
verwerkingsmethoden. De uitdaging hierbij is slib te zien als grondstof en niet als afvalstof. 
 
Situatie Velt en Vecht  
De ligging van de rwzi’s, de persleidingen en de lozingspunten zijn op kaart 11 aangegeven. 
 
De verwijdering van fosfaat en stikstof op de rwzi’s bedraagt gemiddeld ruim 80%. We 
realiseren bewust een hoger verwijderingsrendement dan de wettelijke norm. 
 
Velt en Vecht streeft naar een minimale hoeveelheid slib, optimale ontwaterbaarheid van het 
vergiste slib en optimale gasproductie. Het verbruik van toeslagstoffen voor de 
slibontwatering neemt hierdoor af, ook hout gebruiken we niet meer. Het doel van Velt en 
Vecht is dat het ontwaterde slib in 2009 een drogestofgehalte heeft van 27%. Er wordt actief 
gezocht naar een polymeer om het slib maximaal te ontwateren. Er wordt onderzoek gedaan 
naar deelstroomzuivering van de pers. Om storingen te voorkomen, wordt er meer preventief 
onderhoud uitgevoerd aan de slibontwateringsinstallatie. 
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Plannen en maatregelen Velt en Vecht 
• Een hoge verwijderingsgraad van onder andere fosfaat en stikstof (groter dan 80%) 

kunnen we waarmaken omdat er veel in de rwzi’s is geïnvesteerd en deze goed 
onderhouden worden. In de periode 2010-2015 voorzien we beperkte investeringen 
in de afvalwaterzuivering; zie ook deel III. 

• Urine bevat hoge concentraties stikstof en fosfaat. Wij leveren daarom een bijdrage 
aan een landelijk onderzoek naar gescheiden sanitatie. Urine wordt dan gescheiden 
ingezameld en behandeld.  

• Door de verplaatsing van de het Noorderdierenpark binnen Emmen moet ook de 
waterfabriek van het dierenpark aangepast worden. De waterfabriek is een 
samenwerking tussen het Noorderdierenpark, Waterleidingsmaatschappij Drenthe en 
Velt en Vecht. 

• NieuWater B.V. (een gezamenlijke BV van de Waterleidingsmaatschappij Drenthe en 
Velt en Vecht) gaat ultrapuur water leveren aan de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM). Bij de rwzi Emmen wordt daartoe een installatie gebouwd. De 
NAM neemt dit water af voor de herontwikkeling van het olieveld Schoonebeek. De 
puurwaterfabriek gebruikt het gezuiverde rioolwater als grondstof. In 2010 start de 
levering, om te beginnen voor een periode van 25 jaar. De productie is maximaal 
10.000 m3 per dag. De stoffen die uit het water worden gehaald, worden opnieuw 
aangeboden aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hierdoor verbetert de kwaliteit 
van het oppervlaktewater. 

• Op een drietal rwzi’s wordt het besturings- en automatiseringssysteem aangepast om 
de afvalwaterzuivering te optimaliseren (zie Deel III). 

• De rwzi Schoonoord wordt gerenoveerd (2010). 
 
Prestatie-indicatoren afvalwaterbehandeling  

Prestatie-indicator Een-
heid 

Aantal 
totaal 

Gereali- 
seerd 
2010 

Gereali 
seerd 
2015 

Gemiddelde fosfaatverwijdering rwzi’s 
(gebiedsrendement) 

%  80 80 

Gemiddelde stikstofverwijdering rwzi’s  
(gebiedsrendement) 

%  80 80 
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D E E L  I I I  U I T V O E R I N G  
 
Deel III van dit waterbeheerplan beschrijft de uitvoering van het waterbeleid. Eerst wordt 
duidelijk gemaakt hoe de waterschappen hun instrumenten, capaciteit en middelen inzetten. 
Daarna worden alle plannen en maatregelen in tabellen weergegeven. Tenslotte beschrijft dit 
deel hoe de waterkwaliteit en -kwantiteit worden gemonitord.  
 
Kaart 12 laat alle waterhuishoudingsprojecten zien welke Velt en Vecht heeft uitgevoerd en 
nog gaat uitvoeren. 
 
 

3 . 1  M A A T R E G E L E N  

3.1.1 Prioritering van maatregelen 

Financiële beperkingen, organisatorische knelpunten en het concept werk-met-werk, maken 
het nodig maatregelen gefaseerd uit te voeren. Maatregelen met een integraal karakter 
worden wel zoveel mogelijk ineens uitgevoerd. De KRW-maatregelen vereisen bijzondere 
aandacht, omdat de waterschappen hiervoor een resultaatsverplichting hebben aan de EU. 
Voor andere maatregelen geldt een inspanningsverplichting. 
 
De waterschappen in Rijn-Oost kiezen bij hun prioriteitstelling voor een mix van maatregelen 
die effectief zijn voor de eigen regio. We werken dus niet uitsluitend aan de KRW-doelen. 
Uitgangspunten om een project uit te voeren zijn: 
• Het project moet een of meer knelpunten oplossen. 
• Het moet passen in het beleid van de EU, het rijk en de provincie.  
• De maatregel moet kosteneffectief zijn. 
• De waterschapslasten moeten binnen aanvaardbare grenzen blijven. 
• Er moet voldoende draagvlak zijn voor de maatregelen. 
• Samenwerking met derden biedt voordelen, we sluiten zonodig ook aan bij activiteiten 

derden. 
 
Criteria voor de prioritering van maatregelen zijn: 
• Of een project bijdraagt aan de KRW-doelen in verband met de resultaatverplichting 

hiervan. 
• De ernst van het knelpunt en de effectiviteit van de maatregel(en). 
• De synergie met andere beleidsterreinen. Integrale projecten hebben de voorkeur omdat 

hierdoor meer doelen bereikt worden (WB21, KRW, GGOR, (water)erfgoed, recreatie 
e.d.) Ook aansluiten bij maatregelen van derden is belangrijk. 

• De beschikbaarheid van subsidiemogelijkheden. 
• Het gebied is niet recentelijk heringericht door het waterschap. 
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De prioriteiten van Velt en Vecht liggen bij het herstel van de Drentse beekdalen, de 
Overijsselse Vecht en de Radewijkerbeek. Ook het oplossen van knelpunten in 
landbouwgebied en stedelijk gebied en Natura2000-gebieden (Bargerveen en 
Vecht/Beneden-Regge) heeft hoge prioriteit. 
 
De KRW-maatregelen worden uitgevoerd in de waterlichamen. Eventuele maatregelen in de 
toevoerende gebieden vallen dus niet onder de KRW-maatregelen. Als we in een gebied 
maatregelen uitvoeren gaan we uit van een integrale aanpak en een 
stroomgebiedbenadering. Ook de inrichting in de gebieden buiten de waterlichamen krijgt 
aandacht. Deels liggen de bovenlopen in Duitsland (onder andere Vecht, 
Schoonebeekerdiep, Radewijkerbeek, Randwaterleiding) en deels zijn ze al opnieuw ingericht 
(bijvoorbeeld Geeserstroom als bovenloop van het Loodiep, Aalderstroom als bovenloop van 
het Nieuwe Drostendiep). Voor de overige gebieden gaan we de stroomgebiedsbenadering 
uitwerken. 
 
Bij de planvorming en de projectuitwerking hebben we intensief overleg met partners (onder 
andere gemeenten over ruimtelijke ordening) en andere betrokkenen (met name 
grondeigenaren). 

3.1.2 Kansen en risico’s 

Het vertalen van beleidsdoelen in concrete projecten vraagt veel tijd. Extra vertraging ontstaat 
soms door het uitblijven van financiën, verandering van prioriteiten of langdurige 
(plan)procedures bij gemeenten of provincies. Ook het verwerven van de noodzakelijke 
gronden en het afstemmen van de uitvoering met alle betrokken partijen kan vertragend 
werken. Uit ervaring kennen we de kansen en risico’s die horen bij het uitvoeren maatregelen 
en projecten uit dit waterbeheerplan. Bij iedere planning houden we hiermee zo goed 
mogelijk rekening.  
Wij stemmen de maatregelen in grensoverschrijdende waterlichamen met onze nationale en 
internationale partners af. Een goed voorbeeld van afstemming met partners is de Vecht. 
Samen met het waterschap Groot Salland hebben we een onderhoudsnota opgesteld. Met 
alle partners binnen het stroomgebied is een Vechtvisie gesteld (2009). 
 
3.1.3 KRW-maatregelen 
Op de KRW-maatregelen berust op grond Europese regelgeving een resultaatverplichting. Bij 
alle andere maatregelen hanteren we een inspanningsverplichting. 
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KRW-maatregelen 
Maatregelen die genomen worden om te voldoen aan de resultaatverplichting van de KRW 
zijn in tabel 11 opgenomen.  
 
Tabel 11. KRW-maatregelen, kosten en periode van uitvoering 
Waterlichaam Natuur- 

vriende- 
lijke 
oever 
(km) 

Aantal 
stuwen 
aanpassen 

Hermean 
ders 

Uitvoering 
in 

Natuur- 
vriendelijk 
onderhoud 
(km) 

Braambergersloot 2,5   >2021 2,5 
Bruchterbeek 6 3  <2015 6 
Bumawijk 4   >2021 4 
Dommerswijk 3,5   >2021 3,5 
Dooze 6,5   <2015 6,5 
Holslootdiep 4,5 3  >2021 4,5 
Kanalen 10   <2021 10 
Loodiep 2 2  <2015 2 

6 3  <2021 6 
Molengoot 5   <2015 5 
Nieuwe Drostendiep 5 4  >2015 5 
Oude Drostendiep 2 1  <2015 2 
  1  >2015  
Radewijkerbeek 2 4  >2015 2 
Randwaterleiding 6   >2021 6 
Schoonebeekerdiep 7,5 2  <2015 7,5 

7,5 2  <2021 7,5 
Sleenerstroom 4 4  >2021 4 
Vecht   2 2007-2009  

12  2 <2015 12 
12  4 2015-2021 12 

  2 2022-2027  
Wettringe 0,2   <2021 0,2 
 
In aanvulling op de tabel 11 neemt Velt en Vecht in de planperiode de volgende KRW-
maatregelen: 

• Emissiereducerende maatregelen op een drietal rwzi’s in de vorm van automatisering 
van processen;  

• Vermindering van de belasting van een rwzi. Dit betreft de rwzi Schoonoord. 
• Saneren van de waterbodemverontreiniging in de Dorpshuiswijk (in Klazienaveen) 

(2010). 
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Al deze maatregelen worden genomen in het stroomgebied van het waterlichaam kanalen 
(zie tabel 11).  
Na uitvoering van de maatregelen worden de trajecten natuurvriendelijk onderhouden. 
Het uitgangspunt bij herstel van het Loodiep is dat de beek weer aan de oude benedenloop 
wordt gekoppeld. De Geeserstroom staat daarna weer rechtstreeks in verbinding met de 
Vecht. 
In bijlage 8 is het overzicht van de maatregelen, zoals opgenomen in het 
stroomgebiedbeheerplan Rijn-delta en overeenkomstig tabel 11, weergegeven. 
 
Beschermde gebieden  
Binnen het beheergebied komen twee Natura2000-gebieden voor te weten het Bargerveen 
en Vecht/Beneden Regge (dat deels ook binnen het waterschap Regge en Dinkel ligt). Voor 
het nemen van maatregelen bij het Bargerveen is inmiddels overeenstemming tussen de 
betrokken organisaties. Om de grondwaterstand op peil te houden wordt aan de zuidkant een 
bufferzone van 230 ha. aangelegd. De maatregelen voor Vecht/Beneden Regge moeten nog 
worden uitgewerkt. 
 
3.1.4 WB21-maatregelen 

Tabel 12 laat de projecten zien waarin Velt en Vecht de wateropgave in het landelijke gebied 
van plan is te gaan realiseren. Twee projecten zijn inmiddels gerealiseerd (Roonboom (in het 
stroomgebied van de Geeserstroom) en Steigerswijk). Een aantal projecten heeft nog een 
voorlopig karakter. De bergingsomvang is een inschatting en zal bij de projectuitwerking 
definitief berekend worden. Ook de planning is richtinggevend. We willen uitdrukkelijk 
anticiperen op ontwikkelingen en houden rekening met de nodige flexibiliteit in onze 
programmering. 
Kaart 12 toont de gebieden waar water kan worden vastgehouden en geborgen. 
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Tabel 12. Maatregelen voor bergen en vasthouden van water in landelijk gebied (let op; het 
betreft een raming van vasthouden en bergen in m3). 
Doel oplossen wateropgave Aantal m3 

berging 
Realisatie in 

Vasthouden in waterschapsleidingen 

Waterbeheersingsplan Oosteindse veen 210.000 2016 - 2019 

Waterbeheersingsplan Weijerswold 120.000 2012 - 2017 

Brucht 190.000 2009 - 2013 

Collendoorn (Collendoornerveen/Molengoot) 570.000 2009 - 2014 

Collendoorn 2 125.000 2009 - 2014 

Dooze 400.000 2009 - 2014 

Vasthouden in lokale laagten 

Roonboom (Geeserstroom) 700.000 2006 

Steigerswijk 450.000 2008 

Oosterhesselerlanden (Broeklanden) nader te 
bepalen

2009 - 2015 

Vasthouden in tweefasenprofiel 

Schoonebekerdiep  800.000 2009-2017 

Loodiep 400.000 2012 - 2020 

Radewijkerbeek 400.000 2012 - 2020 

Westerstroom en Nieuwe Drostendiep 1.300.000 2012 - 2020 

Sleenerstroom en Holslootdiep 1.000.000 2015 - 2021 

Waterberging 

Ossenstede bij Coevorden 430.000 2009 - 2010 

Weijerswold 500.000 2009 - 2010 

Oosterhesselerlanden (Broeklanden) 2.800.000 2009 - 2015 

 
Toelichting: Het project Oosterhesselerlanden (Broeklanden) staat in hoofdzaak onder het 
kopje ‘Waterberging’, maar zal voor een (kleiner) deel ook onder het kopje ‘Vasthouden in 
lokale laagten’ behoren. De omvang van beide onderdelen moet nader worden bepaald. 
 



 
 

 79

In vijf beekdalen wordt een tweefasenprofiel aangelegd om water vast te houden. Een 
tweefasenprofiel met een zomerbed en een winterbed is optimaal om de doelen voor KRW en 
WB21 te realiseren. Zo’n profiel wordt aangelegd in het Schoonebekerdiep, het Loodiep, het 
Nieuwe Drostendiep, de Sleenerstroom en de Radewijkerbeek. In onderstaande figuur is een 
voorbeeld van een dwarsdoorsnede van een tweefasenprofiel weergegeven. 

 

Figuur dwarsdoorsnede v.e. tweefasenprofiel 
 

De gebieden voor noodretentie liggen in de buurt van de kanalen om bij hoogwater een snelle 
peilverlaging mogelijk te maken.  
 
In stedelijk gebied moet ruim 1 miljoen m3 berging gecreëerd worden. Het gaat om de 
gemeente Emmen, de gemeente Coevorden, de gemeente Hardenberg en de gemeente 
Ommen. De meeste locaties zijn nog niet bekend, vaak zal het hierbij gaan om kleine 
projecten waarbij berging wordt meegenomen. Samen met de gemeenten stelt Velt en Vecht 
een Lokaal Bestuursakkoord Water op (2009). Hierin wordt de omvang van de wateropgave 
vastgelegd en maken we afspraken met de gemeenten over het uitvoeringsprogramma. 
 
Door maatregelen te treffen is het watersysteem in 2015 op orde voor de dan geldende 
klimatologische situatie. Het uitvoeren van de maatregelen voor het middenscenario van de 
klimaatsontwikkeling (situatie 2050) lopen door tot vlak na 2020. 
 
Zowel van de KRW-projecten als van de WB21-projecten willen we leren om de goede 
onderdelen mee te nemen naar volgende projecten en niet- of minder geslaagde onderdelen 
op een andere wijze uit te voeren. 
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3.1.5. Overige maatregelen 
 
Waterrisicogebieden 
Kaart 10 laat de gebieden zien waar de wateroverlast groter is dan de normen toestaan. In 
overleg met de ingelanden van deze gebieden gaan we na welke oplossingen mogelijk zijn. 
Deze knelpunten worden voor 2015 opgelost. 
 
Waterkeringen 
De resultaten van de eerste toetsing van de regionale keringen zijn nog niet uitgewerkt in 
concrete projecten. Het opstellen van concrete projecten gebeurt in 2009; de uitvoering is in 
2012 gereed. 
 
Zuiveringstechnische maatregelen 
Om de gewenste zuiveringsresultaten te bereiken, zijn de rwzi’s de laatste jaren flink 
uitgebreid. In de periode 2010-2015 is een beperkt aantal aanpassing voorzien: 

• renovatie van de rwzi Schoonoord in 2010. 
• aanpassing van de besturings- en automatiseringssystemen van de rwzi’s 

Hardenberg (2009), Coevorden (2010) en Sleen (2010). 
• Op de rwzi Emmen wordt een onderzoek gedaan naar de zuivering van het 

afvalwater van de slibpers (2009). De resultaten van dit onderzoek zijn bepalend voor 
de aanpak. 
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3 . 2  I N S T R U M E N T E N  

3.2.1 Grondbeleid 

Het verwerven van grond is vaak een knelpunt bij het uitvoeren van projecten. Het leidt 
regelmatig tot vertraging in de uitvoering. Soms moet hierdoor gekozen worden voor 
duurdere alternatieven of is onteigening of toepassing van artikel 5.19 van de Waterwet  
(gedoogplicht maar geen onteigening) de enige oplossing. Tot de invoering van de Waterwet 
betreft dit artikel 12 van de Waterstaatswet 1900. Dit kan leiden tot vertraging in de uitvoering 
en tot minder draagvlak voor het project 
 
De resultaatverplichting van de KRW vereist een strakkere aanpak bij het verwerven van 
grond of gebruiksrechten. Ook de uitvoering van WB21-maatregelen vraagt dat. 
 
Grondaankoop moet steeds minder een belemmerende werking hebben op de uitvoering van 
projecten. Daarom zijn deze uitgangspunten geformuleerd: 
• Bij grondverwerving is het nodig verder vooruit te kijken (circa 5 tot 10 jaar) en pro-actief 

te werven.  
• Het streven is een beperkte strategische grondvoorraad te hebben; een zeer ruwe 

vuistregel hierbij is circa 0,1% van het beheergebied. 
• Kavelruil kan een belangrijk hulpmiddel zijn.  
• Minnelijke werving van grond blijft het uitgangspunt om zoveel mogelijk draagvlak te 

houden.  
• De waterschappen streven naar meervoudig grondgebruik en stapeling van functies.  
• Het gebruik en beheer van benodigde grond is voor de waterschappen belangrijker dan 

het eigendom.  
• In het uiterste geval wordt onvrijwillige werving toegepast of worden 

grondgebruikersrechten gedoogd.  
De waterschappen en de provincie Overijssel zijn bezig met het opstellen van een convenant 
voor het gezamenlijk werven van gronden in gebieden met een natuur- en wateropgave. 
Overlappen ze elkaar dan ligt het voor de hand Dienst Landelijk Gebied in te schakelen als 
grondaankoper. 
 
Hebben wij voor projecten grond nodig dan hanteren wij de volgende uitgangspunten. 
Gronden voor intensief gebruik worden in principe door het waterschap aangekocht. Hiervoor 
wordt de eigenaar vergoed door: 

• Een goede prijs te betalen of 
• Door ruiling andere grond beschikbaar te stellen. 

Gronden voor extensief gebruik voor waterdoeleinden (bijvoorbeeld waterberging eens in de 
100 jaren) kopen we niet aan maar vergoeden we de geleden schade. 
Huiskavels worden bij projecten zo veel mogelijk te ontzien. 
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3.2.2 Subsidies/bijdragen 

De waterschappen willen hun plannen realiseren tegen maatschappelijk aanvaardbare 
kosten. Daarom wordt optimaal gebruik gemaakt van subsidies en bijdragen van derden. Het 
is wenselijk om onderdelen van projectvoorstellen op de plank te hebben en een 
subsidietoets te doen naar de haalbaarheid van subsidiëring. Vaak moeten projecten op korte 
termijn worden ingediend. Er is dan onvoldoende tijd om een proces starten en bestuurlijk te 
doorlopen. Versnellen van de planvormings- en procedurefase is een ander aandachtspunt.  
Waar mogelijk werken de waterschappen in Rijn-Oost samen bij het verwerven van 
subsidies. 

3.2.3 Keur en legger 

Velt en Vecht kent een Keur voor waterkeringen en wateren. Regels over de legger, 
handhaving, schouw en ontheffingen zijn hierin opgenomen. Het verstrekken van 
ontheffingen op de Keur is organisatorisch gescheiden van de handhaving.  
Een actueel overzicht van de objecten en de infrastructuur is noodzakelijk voor het beheer en 
het onderhoud. Daarnaast wordt de watertoets gekoppeld aan de legger en moet het 
waterschap duidelijk kunnen maken waar derden bij eventuele werkzaamheden rekening 
mee moeten houden. Velt en Vecht zorgt er daarom voor dat de legger en het beheerregister 
in 2009 voor tenminste 95% actueel zijn en dat de beheersaspecten van alle objecten 
gedocumenteerd zijn.  
Tot 2013 wordt ook het overzicht van te schouwen wateren tweejaarlijks geactualiseerd. 
 
3.2.4 Grensoverschrijdende projecten 
Samenwerking met Duitse beheerders 
In de vorige planperiode is geïnvesteerd in de samenwerking met de naburige Duitse 
waterbeheerders. Deze samenwerking heeft als doel beleid, beheer en onderhoud beter op 
elkaar af te stemmen voor grensoverschrijdende watergangen. In de komende planperiode 
wordt de samenwerking nog verder versterkt. 
 
Opstellen Vechtvisie 
De Nederlandse Vechtvisie uit 1997 wordt geactualiseerd en uitgebreid naar het Duitse deel 
van de Vecht. Aan de Duitse kant van de grens bevat het project ook het in kaart brengen 
van de ontwikkelingskansen voor het gebied dat aan de Vecht grenst. Aan de Nederlandse 
zijde gebeurt dit via het project ‘Ruimte voor de Vecht’. Dit is een project van de provincie 
Overijssel, in nauwe samenwerking met Velt en Vecht en andere partners. Het doel ervan is 
het realiseren van een halfnatuurlijke veilige, laaglandrivier. 
 
Herinrichting Schoonebekerdiep 
In 2007 is het waterschap begonnen met de planvorming om het Schoonebekerdiep opnieuw 
in te richten (zie ook www.schoonebeekerdiep.nl). Na een zeer intensief traject met de streek 
ligt er een plan op hoofdlijnen waarover definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. De 
doelen en randvoorwaarden van het waterschap zijn gecombineerd met de ideeën uit de 
streek en de randvoorwaarden die andere overheden stellen. 
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Met de uitvoering van dit plan worden de volgende resultaten bereikt: 
• In hoogwatersituaties kan er circa 800.000 m3 water vastgehouden worden in het 

Schoonebekerdiep en de watergangen in het beekdal. 
• Het GGOR voor het beekdal van het Schoonebekerdiep (1.988 ha) is vastgesteld en 

gerealiseerd. 
• 15 km watergang is vispasseerbaar en natuurvriendelijk ingericht en voldoet 

(hoogstwaarschijnlijk) aan de toekomstige afspraken voor de Europese kaderrichtlijn 
water. 

• 1.325 ha in Nederland en 70 ha in Duitsland is aangekoppeld aan het 
Schoonebekerdiep waardoor een robuuster watersysteem ontstaat. 

• Een internationale beheersamenwerking. 
 
Bargerveen 
Via een uitgebreid gebiedsproces zijn de noodzakelijke maatregelen voor het GGOR 
Bargerveen vastgesteld. Er is bestuurlijke overeenstemming (LNV, provincie, SBB en 
waterschap) over de voorgestelde maatregelen. De openbare procedures worden gevolgd en 
daarna volgt uitvoering van deze maatregelen (voor 2015). 
Het Natura2000-gebied Bargerveen grenst direct aan Duitsland. In Duitsland is men bezig 
met het realiseren van een Wiedervernassungszone langs de hele oostzijde van het 
Bargerveen. 
 
Internationale samenwerking 
We hebben ons aangesloten bij een samenwerkingsproject, met de Zuid-Roemeense 
provincie Teleorman. Dit project is in 2005 door de provincie Overijssel opgestart, samen met 
onder meer vijf Oost-Nederlandse waterschappen2 en drinkwaterbedrijf Vitens N.V. Enkele 
speerpunten zijn de verbetering van de drinkwatersituatie, de afvalwaterzuivering en het 
structureel verminderen van de risico’s van overstromingen. 
 
Ontwikkelingssamenwerking 
Medewerkers van Velt en Vecht hebben in 2004 de stichting Msele opgericht. Het waterschap 
ondersteunt deze stichting financieel. Stichting Msele geeft financiële ondersteuning aan 
kleinschalige drinkwaterprojecten en sanitaire projecten in Ethiopië.  
Velt en Vecht gaat ook aan het werk met MDG7 sanitatieprojecten (Millennium Development 
Goals). We richten ons hierbij ook op het sub-Saharagebied met landen als Ethiopië. Als het 
doelmatig is, verbreden we onze focus naar andere ontwikkelingslanden. 
 
De uitgangspunten van Velt en Vecht bij ontwikkelingssamenwerking zijn: 

• Altijd in een consortium onder de vlag van een goede ngo of overheid, 
• Het delen van expertise staat voorop, 
• Een project moet ook gericht zijn op het ontwikkelen van de bewustwording van de 

bevolking, 
• De projecten moeten duurzaam zijn en 
• De lokale bevolking moet het rentmeesterschap uitoefenen. 

 

                                                 
2  Rivierenland, Rijn en IJssel, Groot Salland, Regge en Dinkel en Reest en Wieden. 
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3 . 3  M E T E N  E N  M O N I T O R E N  

 
Doelen 
Via monitoring krijgen we inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en 
kwantiteit van het grondwater. Doelen van monitoring zijn: 
• Toetsen of de huidige situatie aan de gestelde doelen voldoet. Bijvoorbeeld 

bacteriologisch onderzoek in zwemwater. 
• Toetsen of beleid tot de gewenste resultaten leidt en het beleid zo nodig bijstellen. 
• Voldoen aan verplichtingen vanuit de EU of van het rijk, bijvoorbeeld vanuit de KRW voor 

zwemwater en bij sanering van waterbodems. 
• Nakomen van afspraken met andere partijen in bijvoorbeeld waterakkoorden, 
• Projectmatig onderzoek. 
• Beheertechnisch onderzoek, zoals de analyse van zuurstof in de beluchtingstanks van 

rwzi’s. 
 
KRW-verplichtingen 
De KRW kent verplichte metingen voor de volgende organismen en stoffen: 
• Organismen zoals vissen, macrofauna, macrofyten en algen. 
• Stoffen, zoals prioritaire stoffen, Rijn-relevante stoffen, ecologie ondersteunende stoffen. 
De KRW maakt onderscheid tussen toestand- en trendmonitoring (TenT) en operationele 
monitoring. De TenT-monitoring heeft als doel de lange termijn trends in beeld te brengen. De 
operationele monitoring heeft als doel het gemeenschappelijke effect van uitgevoerde 
maatregelen te monitoren. 
Het monitoringsprogramma voor oppervlaktewateren is ingericht overeenkomstig de landelijk 
vastgestelde protocollen en richtlijnen. Zie voor een verdere beschrijving van het landelijke 
monitoringsprogramma en de bijbehorende protocollen en richtlijnen het 
Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta.   
 
Presentaties effectindicatoren 
Meetnetten voor chemie en biologie zijn de laatste jaren steeds efficiënter ingevuld, mede 
door aanpassing aan de KRW. Dit geldt ook voor de gestandaardiseerde beoordelingen en 
rapportages.  
Ook over kwantiteit zijn veel data beschikbaar. In Rijn-Oost-verband wordt onderzocht hoe 
het kwantiteitsbeheer optimaal gepresenteerd kan worden.  
Ieder waterschap rapporteert periodiek hoe de waterkwaliteit in hun beheergebied is. De 
waterschappen in Rijn-Oost maken tweejaarlijks gezamenlijk een rapportage over de kwaliteit 
en de kwantiteit van het water in het gehele gebied.  
 
Beleidsindicatoren 
Naast systeemgegevens hanteren de waterschappen beleidsindicatoren. Aan de hand 
hiervan, worden voortgang en effecten van maatregelen gemonitord en gerapporteerd op 
bestuurs- en managementniveau. Jaarlijks wordt het resultaat van de gezamenlijke prestatie-
indicatoren aan de provincie gerapporteerd om de voortgang van het WBP te evalueren.  
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Blauwe knooppunten 
Blauwe knooppunten zijn de belangrijkste uitwisselingspunten tussen een hoofdwatersysteem 
en een regionaal watersysteem. Op die locaties vindt de wateroverdracht plaats tussen 
verschillende beheerders, bijvoorbeeld via een beek die uitmondt in een rijksrivier.  
 
Om afwenteling van waterproblemen te voorkomen, kunnen de waterbeheerders afspraken 
maken over de gewenste waterkwaliteit en -kwantiteit op de uitwisselingspunten. In 
waterakkoorden heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland hierover inmiddels afspraken 
vastgelegd met alle waterschappen in Rijn-Oost. Het betreft de waterakkoorden 
Twentekanalen-Overijsselse Vecht, Meppelerdiep-Overijsselse Vecht en Rijn en IJssel. 
 
Plannen en maatregelen Velt en Vecht 
• Om betrouwbare grondwaterkaarten te krijgen, maken we afspraken met 

natuurbeheerders over het onderhouden van een goed grondwatermeetnet. 
• We gaan de uitgevoerde projecten monitoren. Op die manier leren we hoe herinrichting, 

beheer en onderhoud in volgende projecten verbeterd kunnen worden. 
• In hoogwatersituaties zijn er afvoerpieken uit Duitsland. Om daar goed op te kunnen 

reageren, hebben we meer inzicht nodig in het verloop van deze afvoergolven. We gaan 
daarom blijvend onder andere de afvoergolven, het grond- en oppervlaktewater, en de 
onderhoudsfrequentie monitoren. 

• Op de zes blauwe knooppunten in ons watersysteem meten we de kwantiteit en de 
kwaliteit van het water door continue debietmeting en monstername. Het betreft:  
• het Afwateringskanaal. 
• het Coevorden-Vechtkanaal. 
• het Ommerkanaal. 
• de Vecht bij De Haandrik 
• de Vecht bij Ommen  
• het kanaal Almelo-De Haandrik bij Kloosterdijk. 

 
Met de Duitse waterbeheerder maken we afspraken over een eventueel gezamenlijke 
inrichting van een knooppunt in de Vecht op de Duits-Nederlandse grens (2009). 

We gaan na of er nog twee extra locaties moeten worden ingericht; de Hoogeveensevaart bij 
sluis Noordscheschut en in het Oranjekanaal bij de Orveltersluis. 
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3 . 4  K O S T E N  E N  F I N A N C I E R I N G  
 
In dit hoofdstuk worden de kosten van alle maatregelen en projecten uit het waterbeheerplan 
op hoofdlijnen geraamd. Daarnaast wordt de voorgestelde financiering aangegeven. De 
kostenraming en financiering worden jaarlijks geactualiseerd in de planning & controlcyclus 
van het waterschap. De basis hiervoor zijn de begroting en de meerjarenraming.  
 
De ramingen zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 Al bekende subsidies zijn opgenomen. 
 De kosten zijn gebaseerd op de conceptmeerjarenraming 2009-2013 met een 

extrapolatie voor de jaren 2014 en 2015. 
 
Investeringen 
In onderstaand overzicht zijn de investeringsbedragen weergegeven per programma per jaar, 
voor zover bekend in 2008. 
 

Taak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inrichten van water 6,6 10,9 7,3 3,8 12,3 17,6

Beheersen van water 6,4 4,3 4,7 4,5 4,5 4,5

Zuiveren van afvalwater 5,9 3,5 1,4 3,0 5,5 3,5

Besturen van water 0,5 0,2 0,7 0,3 0,3 0,3

   

Totaal 19,4 18,9 14,2 11,5 22,6 25,9

- bedragen x € 1.000.000 
 
Deze investeringsbedragen zijn de basis voor de navolgende berekeningen. 
 
Lastenontwikkeling 
Voor het berekenen van de lastenontwikkeling gelden de volgende uitgangspunten: 
• Het rentepercentage op leningen neemt toe van 5,5% in 2010 tot 6% in 2015. 
• De gemiddelde stijging van de personeelslasten tot 2015 is 3%. 
• De gemiddelde inflatie is jaarlijks 2%. 
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De ontwikkeling van de lasten per beleidsthema is in de volgende tabel weergegeven. 
 

Thema WBP 2010-
2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inrichten van water 5,6 6,7 6,7 7,2 7,5 8,3

Beheersen van water 10,5 11,0 11,4 12,7 12,9 13,0

Zuiveren van afvalwater 13,6 14,4 15 15,4 15,8 16,0

Besturen van water 8,6 8,9 9,3 9,5 9,7 9,9

Totaal 38,3 41,0 42,4 44,8 45,9 47,2

- bedragen x € 1.000.000 
 
De lastenontwikkeling toont een stijgende lijn in de periode 2010-2015. De lastenontwikkeling 
wordt hieronder grafisch weergegeven.  
 

 
 
 
Lastenontwikkeling 
De onderstaande berekening is gebaseerd op het nieuwe financieringsstelsel dat per 1 
januari 2009 van kracht wordt. 
 
Watersysteembeheer 
Onderstaand overzicht toont de lasten van het watersysteembeheer per belastingeenheid. 
Voor het watersysteembeheer worden vier categorieën belastingplichtigen aangeslagen: 
ingezetenen, eigenaren van gebouwde eigendommen, eigenaren van ongebouwde 
eigendommen niet-zijnde natuurterreinen en eigenaren van natuurterreinen. 
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De totale lasten voor deze taak wordt als volgt verdeeld over de categorieën; 
ingezetenen 28%, gebouwde eigendommen 51,2%, ongebouwde eigendommen 20,7% en 
natuur 0,1%. De totale lasten voor het watersysteembeheer worden in deze verhouding 
verdeeld over de vier categorieën. 
Hieronder worden de totaal lasten per categorie in beeld gebracht. 
 

Categorie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingezetenen 5,71 6,2 6,37 6,9 7,07 7,35

Gebouwde 
eigendommen 

10,44 11,34 11,65 12,62 12,93 13,44

Ongebouwde 
eigendommen 

4,22 4,59 4,71 5,10 5,23 5,43

Natuur 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03

Totaal 20,40 22,15 22,75 24,65 25,25 26,25

Bedragen x € 1 miljoen 
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Begrippen en afkortingen 
 

Afkoppelen. Regenwater dat op verhard oppervlak (bijv. wegen en daken) valt, wordt niet 
(meer) op de riolering afgevoerd, maar op oppervlaktewater of in de bodem. 

Afvalwaterketen. De waterketen bestaat uit het geheel van drinkwatervoorzieningen, het 
inzamelen en transporteren van afvalwater en de zuivering van afvalwater. 

Afwentelen. Het aan anderen overdragen van problemen met de wateraan- of afvoer of de 
stoffen in dit aangevoerde of afgevoerde water. 

AmvB. Maatregel van bestuur. Besluit dat wordt vastgesteld door de Kroon (Koningin en 
minister) en uitwerking geeft aan een bepaling in een wet. 

Basisinspanning. De inspanning van een gemeente die moet leiden tot een vermindering 
van de emissie uit rioolstelsels bijvoorbeeld via overstorten met 50% t.o.v. een 
referentiestelsel en t.o.v. het referentiejaar 1992. 

Beheersregister. Document waarin de voor het behoud van de watergang resp. het 
waterkerende vermogen kenmerkende gegevens van de constructie en de feitelijke toestand 
van de watergang resp. (primaire) waterkering nader zijn omschreven. Hierin zijn alle 
gegevens opgenomen die van belang zijn voor watergangen en waterkeringen. 

Bergbezinkbassin. Een randvoorziening aan een rioolstelsel waar afvalwater tijdelijk kan 
worden geborgen en zwaardere deeltjes bezinken zodat deze niet in het oppervlaktewater 
terecht komen. Het afvalwater wordt na de intensieve regenbui naar de rwzi afgevoerd. 

Berging. De hoeveelheid geborgen of te bergen (grond)water die geborgen kan worden in 
een gepaald gebied. 

Bestuursdwang. Het door feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan optreden 
tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is 
of wordt gedaan, gehouden of nagelaten. Deze definitie staat in artikel 5:21 van de Algemene 
wet bestuursrecht. 

Biobeschikbaarheid. De beschikbaarheid van stoffen door organismen. 

Biologische capaciteit. De capaciteit van een rioolwaterzuiveringsinstallatie om stoffen 
biologisch af te breken. Deze capaciteit wordt in belangrijke mate bepaald door de grootte 
van de tank waarin zuurstof aan het afvalwater wordt toegevoegd. 

Biologische verwijdering. Het zuiveren van stoffen uit afvalwater waarbij bacteriën gebruikt 
worden. 

Calamiteitenzorgsysteem. Dit systeem beschrijft hoe de waterschappen zich voorbereiden 
op incidenten en calamiteiten en hoe het waterschap in dat soort situaties moet handelen. 
Het calamiteitenzorgsysteem bestaat uit verschillende bestrijdingsplannen. 

Diffuse bron. Een verspreid voorkomende lozing, zoals de uit- en afspoeling van meststoffen 
uit de landbouw. 

Dwangsom. Een dwangsom is het bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan 
een verplichting die hem door de rechter is opgelegd. Dwangsom is een wettelijk geregelde 
vorm van bestuursdwang 
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Ecologie. De leer van de betrekkingen tussen organismen onderling en organismen (planten 
en dieren) en groepen van organismen en hun omgeving. 

Ecologische verbindingszone. Een zone die het mogelijk maakt dat soorten zich van het 
ene leefgebied naar het andere verplaatsen, waardoor uitwisseling van plant- en 
dierpopulaties bestaat. Er zijn natte en droge verbindingszones en een combinatie van beide. 

Effluent. Het uitstromende gezuiverde water uit een rioolwaterzuiveringsinrichting of 
afvalwaterzuiveringsinrichting. 

EHS. Ecologische Hoofd Structuur. Het samenhangende netwerk van in (inter)nationaal 
opzicht belangrijke duurzaam te behouden ecosystemen. Dit netwerk bestaat uit 
kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones  

Emissiebeheer. Het voorkomen en tegengaan van lozing van verontreinigende stoffen in het 
milieu.  

Functie. De bestemming in de waterhuishoudkundige zin van een oppervlaktewater en/of 
een gebied. Belangrijke functies zijn bijvoorbeeld landbouw en natuur.  

GCT.Goede Chemische Toestand. 

GEP. Goed ecologisch potentieel. 

Gescheiden stelsel. Een rioolstelsel waarbij het afvalwater gescheiden van het regenwater 
wordt afgevoerd. Het regenwater gaat naar het oppervlakte- of grondwater en het afvalwater 
naar een rwzi. 

GET. Goede ecologisch toestand. 

GGOR. Gewenste Grond en Oppervlaktewater Regime/-Situatie. 

GRP. Gemeentelijk RioleringsPlan. Op grond van de Wet Milieubeheer dient elke gemeente 
een GRP vast te stellen. Een GRP heeft een strategisch en beleidsmatig karakter en bevat 
een beschrijving van de actuele stand van zaken en een vooruitblik naar de komende jaren. 
Er wordt inzicht gegeven in uitbreidingsplannen, wijzigingen in en vervanging van 
gemeentelijke rioolstelsels, de wijze van beheer en de gevolgen voor het milieu en de 
financiën 

Handhaving. Het toezien of afdwingen van naleving van de wet en de daaruit voortvloeiende 
bepalingen. 

Helofytenfilter. Een natuurlijk of aangelegd veld met helofyten (waterplant waarvan de 
bladeren boven het water uitsteken, zoals riet) waar (afval)water door wordt geleid om te 
zuiveren. 

Hermeanderen. Stromend water opnieuw laten meanderen (kronkelen). 

Hydraulische capaciteit. De hoeveelheid die een kunstwerk of een watergang per 
tijdseenheid kan verwerken. 

IBA. Individuele Behandeling van Afvalwater. Een zuiveringssysteem voor de individuele 
behandeling van afvalwater; meestal voor een of enkele huishoudens. 

Keur. Verordening met gebods- en verbodsbepaling van een waterschapsbestuur dat in zijn 
reglement tot het maken van deze verordening bevoegd is verklaard. De keur bevat onder 
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meer bepalingen met betrekking tot de afmetingen en onderhoud van watergangen en 
kunstwerken. 

Kostenveroorzakingsbeginsel. Het principe “de vervuiler betaalt”.  

KRW. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit 
van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Op 22 
december 2000 is de Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. De KRW legt rapportage 
verplichtingen op aan de lidstaten van de EU. 

Kunstwerk. In waterschapsland een object in een watergang bijvoorbeeld een gemaal, stuw. 

Legger. Een door het waterschap bijgehouden register van percelen waarop bepaalde 
verplichtingen rusten (bijv. minimum afmetingen watergangen). Heeft betrekking op 
watergangen en waterkeringen. 

MEP. Maximum ecologisch potentieel. 

mg/l. Milligram per liter. De eenheid waarin de meeste concentraties van stoffen in water 
wordt uitgedrukt. 

MHW. Maatgevend HoogWaterstanden. 

Monitoring. Het proces van regelmatig terugkerende metingen van een of meer onderdelen 
of indicatoren van het milieu. Dit geschiedt volgens vooraf vastgestelde tijd- en 
plaatsschema's met gebruikmaking van vergelijkbare en reproduceerbare methode voor het 
kenschetsen van het milieuonderzoek of -indicator en voor het verzamelen van gegevens. 
Monitoring levert informatie over de huidige toestand van het milieu en over de wijze waarop 
het zich heeft ontwikkeld. 

Natte infrastructuur. Het geheel aan watergangen (sloten, kanalen, etc) en de daarbij 
behorende kunstwerken (bruggen, stuwen, duikers, gemalen, etc).  

Natura 2000-gebieden. Om de natuur in Europa te behouden heeft de Europese Unie een 
netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa aangewezen, de Natura 2000-gebieden. 
Deze gebieden zijn beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Natuurvriendelijke oever. Een oevervorm waarbij behoud, herstel of ontwikkeling van 
ecologische waarden een belangrijke rol speelt. 

NBW, Nationaal Bestuursakkoord Water. Dit akkoord bevat gezamenlijke bestuurlijke 
afspraken van het rijk, het IPO, de UvW en de VNG die tot doel hebben om in 2015 het 
watersysteem op orde te hebben en daarna ook te houden. Het NBW spreekt zich uit over de 
thema’s water en ruimtelijke ordening, GGOR, watertekort en wateroverlast (WB21). Ook de 
implementatie van de KRW is in het NBW opgenomen. Het Nationaal Bestuursakkoord Water 
is op 2 juli 2003 ondertekend. 

Norm. Algemene regel met betrekking tot een grootheid met een bepaalde mate van 
bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt. 

Nutriënten. Voedingsstoffen voor planten (bijvoorbeeld fosfaat en stikstof). 

OAS. Optimalisatie Afvalsysteem Studie. 
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Oever(grond)waterwinning. Een waterwinning waarbij water uit een oppervlaktewater en 
grondwater wordt onttrokken. Het oeverwater wordt door de doorlatende lagen tussen het 
oppervlaktewater en de pompput gezuiverd. 

Operationele monitoring. Het monitoren van alle waterlichamen, die sterk veranderd of “at 
risk” zijn (gevaar lopen de gewenste toestand niet te bereiken) en te beoordelen of de 
maatregelenpakketten het gewenste effect tot gevolg hebben. 

Oppervlaktewater. Elke permanent of gedurende een deel van het jaar aanwezige, 
aangesloten watermassa in vloeibare of vaste fase die een grensvlak met de bodem en een 
open grensvlak met de atmosfeer heeft.  

Overstort. De constructie in een rioleringsstelsel waardoor bij huidige regenval het teveel 
aan neerslag verdund met rioolwater uit de riolering kan overstorten op oppervlaktewater. 

Overige waterkeringen. Regionale keringen van beperkte omvang (3e orde). 

PAK’s. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. PAK's komen voor in fossiele 
brandstoffen en kunnen worden gevormd bij onvolledige verbranding van organisch 
materiaal.  

Peilgebied. Een gebied waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. 

Persleiding. Transportleiding waarin het water onder druk wordt verplaatst.  

Praagse methode. Een stappenplan om voor waterlichamen maatregelen en doelen af te 
leiden. 

Primaire waterkering. Wettelijk aangewezen waterkering (1e orde) die beveiliging beidt 
tegen buitenwater; bijvoorbeeld langs de Noordzee en grote rivieren. 

Prioritaire stoffen. Stoffen waarvan de emissie met voorrang moet worden teruggedrongen. 
De Europese Commissie heeft deze stoffen aangewezen. 

Regenwateruitlaat. De plaats waar het regenwaterriool uitkomt in het oppervlaktewater. 

Regionale waterkering. Waterkeringen (2e orde) welke regionaal van belangrijke betekenis 
zijn. 

Rioolvreemd water. Water dat niet via de riolering afgevoerd moet worden; bijvoorbeeld 
grondwater dat door lekkende riolen binnenkomt. 

Rijnrelevante stoffen. Stoffen welke in het stroomgebied van de Rijn een knelpunt vormen. 

RWZI. RioolWaterZuiveringsInstallatie; een installatie waar het rioolwater wordt gezuiverd. 

Saneren. Ongedaan maken. Wordt vaak gebruikt voor het opheffen of aanvaardbaar maken 
van lozingen. 

Schouw. Controle van de bepalingen uit de keur, betreffende het beheer en onderhoud van 
(hoofd)watergangen, overige watergangen, waterkeringen en kunstwerken. 

Significante schade. Een begrip uit de Kaderrichtlijn Water. Met een afwegingskader wordt 
bepaald welke negatieve effecten een voorgenomen maatregel heeft op de bestaande 
functies, zoals landbouw, scheepvaart en infrastructuur. Maatregelen die effect hebben op 
veiligheid en/of beroepsscheepvaart leveren in de praktijk altijd significant schade op. 
Hetzelfde geldt voor maatregelen die leiden tot gedwongen functiewijzigingen. 
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Slibontwateringsinstallatie. De installatie op een rwzi waar het slib (de vaste deeltjes uit het 
gezuiverde water) wordt ontwaterd om minder volume te krijgen. 

Stand-still beginsel. Beginsel dat gericht is op het terugdringen van de totale omvang van 
de huidige milieuverontreiniging in de komende jaren. Deze vermindering wordt, globaal 
gesproken, enerzijds gerealiseerd door sanering van relatief sterk belaste regio's en 
milieucompartimenten, anderzijds door het zoveel mogelijk behouden van de toestand in 
relatief schone gebieden en milieucompartimenten. (Nota milieuhygiënische normen, 1976). 
De kwaliteit van het water en de bodem mogen niet significant verslechteren. Populair 
gezegd; goed houden wat goed is. 

Status (van een waterlichaam). Geeft informatie over het ontstaan en de ontwikkeling. We 
onderscheiden drie soorten; kunstmatig, sterk veranderd of natuurlijk. 

Stikstof. Een voor het leven belangrijk element, o.a. in eiwitten. In het water komen de 
volgende componenten voor; nitraat (NO3

-), nitriet (NO2
-), ammonium (NH4

+), ammoniak 
(NH3) en gasvormig stikstof (N2).  

Stikstof- en fosfaatverwijdering. Het zuiveren van stikstof en fosfaat uit afvalwater.  

Streefpeilen. Een na te streven peil van het grond- of oppervlaktewater. 

Toestand- en Trend (T&T) monitoring. Een begrip uit de Kaderrichtlijn Water. Om de 
algemene toestand van het (deel)stroomgebied te beoordelen en veranderingen hierin te 
kunnen signaleren. 

TOP-gebied. Gebieden waar met prioriteit de verdroging moet worden aangepakt. 

Tweefasenprofiel. Een beek of rivier met een relatief smal zomerbed en een breed 
winterbed. 

Type (waterlichaam). Een begrip uit de Kaderrichtlijn Water. De typetoekenning is 
gebaseerd op kenmerkende en voor organismen relevante eigenschappen, zoals stroming, 
diepte, breedte en inrichting. 

Verbeterd gescheiden stelsel. Een rioolstelsel met twee buizen waarbij het afvalwater en 
het regenwater (bij geringe neerslag) naar de rwzi wordt afgevoerd. Bij intensieve neerslag 
wordt de neerslag grotendeels op oppervlaktewater geloosd. 

Verhard oppervlak. Oppervlakten, zoals wegen en daken, waar regenwater niet doorheen 
kan stromen en dus afstroomt.  

Vismigratie. De (natuurlijke) verplaatsing van vissen. 

Visstandbeheerscommissie. Een commissie die het beheer van de visstand vastlegt en 
toezicht op de naleving ervan. Meestal samengesteld uit vertegenwoordigers van sport- en 
beroepsvissers, terreinbeheerders, waterschappen, etc.  

Vuiluitworp. De hoeveelheid vervuilende stoffen die via overstorten uit de riolering in het 
oppervlaktewater terecht komen 

Wabo. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Wateraanvoer. Het kunstmatig transporteren (meestal via gemalen) van water naar een 
bepaald gebied om de waterpeilen te kunnen handhaven 
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Waterbeheer. Synoniem voor het begrip waterhuishouding waarbij de overheidszorg behalve 
het feitelijke beheer (fysieke maatregelen) en een juridisch beheer (vergunningen en 
dergelijke) tevens de daaraan voorafgaande beleidsbepaling (planvergunning en dergelijke) 
omvat (derde Nota waterhuishouding). 

Waterberging. Water dat binnen een watersysteem kan worden geborgen in de bodem, 
oppervlaktewater, in retentiegebieden e.d. 

Watererfgoed. Cultuurhistorische objecten welke aan het water zijn gebonden; bijvoorbeeld 
oude sluizen, gemalen, wijken. 

Waterkansenkaart. Een waterkansenkaart geeft de sectorale visie van de waterbeheerders 
weer op de ruimtelijke ontwikkeling van een waterstaatkundige (beheers) eenheid of 
stromingsgebied. 

Waterkering. Een grondlichaam of constructie met als functie een lager gelegen gebied te 
beschermen tegen hoog water buiten dit gebied. Er zijn verschillende typen waterkeringen, 
zoals primaire, secundaire, overige en regionale waterkeringen. Regionaal worden 
verschillende begrippen voor niet primaire waterkeringen gebruikt. 

Waterketen. Het geheel van drinkwaterproductie, drinkwatertransport, afvalwatertransport en 
afvalwaterzuivering.  

Waterkwaliteitsspoor. Maatregelen om de emissie vanuit overstorten te verminderen die er 
op gericht zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater te 
bereiken. De maatregelen gaan vaak veel verder dan de basisinspanning (zie aldaar). 

Waterlichaam. Een begrip uit de Kaderrichtlijn water voor belangrijke grondwatermassa’s of 
oppervlaktewater van een minimale omvang. 

Waternood. WATERsysteem gericht Normeren, Ontwerpen en Dimensioneren. Een door de 
Dienst Landelijk Gebied en de Unie van waterschappen ontwikkeld systeem. In het project 
Waternood is de werkwijze beschreven van het ontwerp, inrichting en beheer van 
oppervlaktewatersystemen, daarbij afgestemd op de functie van het betreffende gebied.  

Waterschapslasten. Belastinggeld dat ingezetenen en ingelanden betalen aan het 
waterschap. De waterschappen kennen twee soorten belasting namelijk de 
waterschapsomslag en de verontreinigingsheffing.  

Watersysteem. Het kader gevormd door het waterhuishoudkundige systeem met zijn 
relevante omgeving, waarvan de begrenzing mede afhankelijk is van de functionele 
samenhang(en) waarop men de aandacht richt (derde Nota waterhuishouding). 

Waterrisicokaart. Een kaart waarop is aangegeven welke gebieden niet aan de normering 
voor wateroverlast voldoen. 

Watertoets. De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en 
op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. 
Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan 
en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. 

WBP. WaterBeheerPlan.  
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WB21.  Waterbeheer 21e eeuw. In de notitie wateroverlast die het kabinet tegelijkertijd met de 
vierde nota waterhuishouding publiceerde, is aangekondigd dat er een Commissie 
Waterbeheer 21e eeuw wordt ingesteld. Eind augustus 2000 heeft de Commissie advies 
uitgebracht over de organisatie en inrichting van het waterbeheer in de komende eeuw. De 
Commissie is bij de formulering van haar advies voor het waterbeleid voor de eenentwintigste 
eeuw uitgegaan van drie principes: ‘anders omgaan met waterbeheer’, ‘ruimte voor water’ en 
‘meervoudig ruimtegebruik’ 

WVO. Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. 

Zetting. Zakking van de grond die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de bovenbelasting en 
ontwatering.  

Zone van hydrologische beïnvloeding. Zone binnen en rondom natuurgebieden waar bij de 
waterbeheersing rekening moet worden gehouden met conflicterende belangen. 

Zware metalen. Metalen met een dichtheid groter dan 4,5. Dit betreft kwik (Hg), cadmium 
(Cd), chroom (Cr), lood (Pb), koper (Cu), nikkel (Ni) en zink (Zn). 
 
 
 
 
 
 
 
 
E R V A R I N G E N  U I T  D E  P R A K T I J K  
Ruimte voor de Vecht 
Velt en Vecht heeft het beheer van de Overijsselse Vecht van de Nederlands-Duitse grens tot 
aan de instroming van de Regge. Ons doel voor de Vecht is een ‘halfnatuurlijke’ 
laaglandrivier. Halfnatuurlijk wil zeggen dat natuurlijke processen binnen randvoorwaarden 
door inrichting en beheer worden gestimuleerd. Randvoorwaarden zijn onder andere; de 
veiligheid mag niet in het geding zijn (dijken zijn nodig), beperkingen door stedelijke gebieden 
en andere functies buiten het winterbed van de rivier. Dynamische processen als 
meandering, erosie en sedimentatie worden gestimuleerd. Inrichtingsmaatregelen als 
aansluiting van oude armen (bijv. Uilenkamp) en afgraving van het winterbed (….) brengen 
het doel dichterbij. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de Vechtvisie van 1997. In 2009 is 
een geactualiseerde grensoverschrijdende Vechtvisie tot stand gekomen door een 
samenwerking van vijf Duitse en drie Nederlandse organisaties. Ze hebben een 
herstelonderzoek laten uitvoeren waarvan de hoofdconclusie is dat realisatie van de Vecht 
als een halfnatuurlijke laaglandrivier mogelijk is. Enkele andere conclusies zijn dat de Vecht 
als halfnatuurlijke rivier; 
• Een meanderende rivier is met dynamische processen die een grote variatie aan 

leefmilieus voor planten en dieren zorgt; 
• Een ecologisch waardevolle rivier is en voldoet aan KRW-richtlijnen 
• Grote belevingswaarde biedt en kansen voor recreatie biedt 
• Goed samengaat met het beleid voor veiligheid bij hoge afvoeren. 
 


