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Samenvatting
Het nieuwe Waterbeheerprogramma van waterschap Hollandse Delta 
bestaat uit een statisch en een dynamisch deel. Het statisch deel bevat  
de doelen die het waterschap wil bereiken, zowel op de lange termijn  
als voor de planperiode 2016-2021. 
Het dynamisch deel bevat de maatregelen die nodig zijn om de doelen  
uit het statisch deel te realiseren en gaat op hoofdlijnen in op de finan-
ciële consequenties daarvan.

Het statisch deel begint na de inleiding met een korte beschrijving van het 
beheersgebied van Hollandse Delta. Ook komen de belangrijkste externe 
en interne (beleids)kaders waarbinnen het Waterbeheerprogramma is 
opgesteld aan bod. Deze kaders zijn overigens continu in beweging; zo 
zijn vanuit het Deltaprogramma onlangs de deltabeslissingen uitgebracht 
en is de nieuwe Omgevingswet in aantocht.

Het belangrijkste onderdeel van het statisch deel vormen de thematische 
hoofdstukken. Dit begint met een hoofdstuk over de algemene thema’s 
Calamiteitenzorg en Water en ruimte.
Ten aanzien van de calamiteitenzorg is als voornaamste doel geformuleerd 
dat alle relevante plannen actueel zijn. De uitwerking van het thema vindt 
plaats in die plannen. Tevens vindt afstemming plaats met andere partijen 
zoals gemeenten en veiligheidsregio’s.
Voor het thema water en ruimte is de nadere uitwerking van de delta-
beslissing ruimtelijke adaptatie (Deltaprogramma) de belangrijkste  
ontwikkeling. Gemeenten nemen daarin het voortouw, maar het water-
schap werkt mee op basis van een eigen visie.

Het eerste hoofdthema is Waterveiligheid. Dit hoofdstuk is ingedeeld 
volgens de meerlaagse veiligheid: preventie (laag 1), ruimtelijke inrichting 
(laag 2) en crisisbeheersing (laag 3).

Voor Hollandse Delta ligt de nadruk op de eerste laag: een overstroming 
voorkomen door middel van (primaire) waterkeringen. Een belangrijke 
ontwikkeling hierbij zijn de nieuwe normen voor de primaire waterkerin-
gen die in de Waterwet vastgelegd zullen worden. Komende planperiode 
moeten de primaire keringen met deze nieuwe normen worden getoetst; 
een groot en uitdagend project. In de tussentijd gaan lopende dijk- 
versterkingsprojecten vanuit eerdere toetsingen gewoon door.

Daarna volgt het thema Voldoende water. Op de eerste plaats is hierbij de 
basisinrichting van het watersysteem van belang; om goed te kunnen 
functioneren moet het systeem aan bepaalde (ontwerp)eisen voldoen. 
Deze eisen worden komende planperiode geactualiseerd en het oplossen 
van prioritaire knelpunten wordt voortgezet.
Bovenop de basisinrichting komt het aspect van de klimaatverandering. 
Hollandse Delta wil geen (negatieve) effecten van klimaatverandering 
ondervinden en daarom wordt het watersysteem – mits haalbaar en 
betaalbaar – robuust en klimaatbestendig ingericht. Komende planperiode 
vindt een nieuwe watersysteembeoordeling plaats waarbij ook de nieuwe 
klimaatscenario’s van het KNMI worden betrokken.
Tevens faciliteert het watersysteem verschillende gebruiksfuncties. 
Hollandse Delta wil dat zo goed mogelijk (blijven) doen. Het vastleggen 
van regionale voorzieningenniveau’s voor zoetwater is daarbij een opgave 
vanuit het Deltaprogramma. Ook het actueel houden van peilbesluiten en 
de uitvoering van het daadwerkelijke peilbeheer horen hier bij.

Ook bij het thema Schoon water dient de basis(waterkwaliteit) op orde te 
zijn en aan geldende chemische en ecologische normen te voldoen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in doelen voor de Kaderrichtlijn Water (water-
lichamen), het ‘overig water’ en het oplossen van prioritaire knelpunten. 
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In het laatste thematische hoofdstuk van het statisch deel zijn doel- 
stellingen opgenomen ten aanzien van twee specifieke onderwerpen: 
Vaarwegbeheer en Visstandbeheer.

In het dynamisch deel van het Waterbeheerprogramma zijn per thema 
maatregeltabellen uitgewerkt. Deze maatregelen zijn nodig om de doelen 
die in het statisch deel zijn geformuleerd te kunnen bereiken.
De maatregeltabellen hebben het karakter van een ‘groslijst’ die jaarlijks 
uitwerking behoeft. Bij deze jaarlijkse uitwerking kunnen, mits het berei-
ken van de doelen niet in gevaar komt, maatregelen worden geschrapt of 
worden vervangen door andere maatregelen. Desgewenst kunnen ook 
nieuwe maatregelen worden toegevoegd.
De (jaarlijkse) uitwerking van het maatregelenprogramma verloopt via de 
Kadernota, de Programmabegroting en de jaarplannen/afdelingsplannen. 
Op die wijze worden ook de financiële consequenties van het 
Waterbeheerprogramma geborgd.

Voor de Kaderrichtlijn Water heeft Hollandse Delta eerder al besloten  
over een pakket maatregelen ten behoeve van de nieuwe Stroomgebied-
beheerplannen (2016-2021) voor Maas en Rijn-West. Dit pakket is 
integraal overgenomen in dit Waterbeheerprogramma.
Ook de waterkwaliteit kan te maken krijgen met (negatieve) effecten van 
klimaatverandering. Hollandse Delta gaat deze effecten onderzoek en 
oplossingsrichtingen formuleren.
Het faciliteren van de verschillende gebruiksfuncties heeft naast de 
waterkwantiteit ook kwalitatieve aspecten; voor de verschillende functies 
gelden diverse normen en eisen. Hollandse Delta gaat deze normen/eisen 
komende planperiode ruimtelijk vertalen in een functiefaciliteringskaart. 
Dit gebeurt in samenhang met het bepalen van voorzieningenniveaus voor 
zoetwater.

Het thema Waterketen bestaat voor een belangrijk deel uit het doelmatig 
beheren van de zuiveringstechnische werken. Grootschalige investeringen 
staan op dit moment niet op de rol, maar komende planperiode worden 
voor alle assets wel onderzoeken uitgevoerd om de toekomstige inves-
teringsagenda te kunnen bepalen. Tevens gelden diverse verbeterdoelen 
die betrekking hebben op duurzaamheid zoals de terugwinning van 
fosfaat en andere grondstoffen, het verbeteren van de energie-efficiëntie 
en de verhoging van de eigen energieproductie.
Ook de impact vanuit de waterketen op het watersysteem komt bij dit 
thema aan de orde. Doel is dat riooloverstorten en rwzi’s geen belem-
mering vormen voor de waterkwaliteit en geen knelpunten opleveren in  
de watersysteemtoetsing.
Tot slot spelen bij de waterketen de afspraken uit het Bestuursakkoord 
Water over samenwerking met gemeenten een belangrijke rol. Komende 
planperiode wil Hollandse Delta besparen op het beheer van de afval-
waterketen en zo de kostenstijgingen beperken (‘minder meer’). Ook wil 
het waterschap de personele kwetsbaarheid verminderen.
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De missie van ons waterschap is helder: Hollandse Delta zorgt met  
deskundige mensen voor veilige dijken en wegen, droge voeten en schoon 
en voldoende water. 
In dit Waterbeheerprogramma (WBP) beschrijven we voor de taken water-
veiligheid, voldoende water, schoon water en waterketen wat we willen 
bereiken en wat we daarvoor gaan doen in de periode 2016-2021.  
Het maatregelenprogramma is flexibel en leggen we jaarlijks vast in de 
begroting. Daarmee kunnen we inspelen op kansen en de actualiteit. 

Om onze taak van waterbeheerder goed te kunnen uitvoeren lopen we  
in de komende periode tegen tal van ontwikkelingen aan waarmee we 
rekening moeten houden. De zeespiegelstijging en de invoering van de 
nieuwe Omgevingswet zijn daar voorbeelden van, maar er speelt meer.
Om onze dijken veilig te houden moeten we in de volgende toetsronde 
rekenen met de nieuwe normen die worden vastgelegd in de Waterwet.  
Intussen gaan de dijkversterkingen vanuit de afgelopen toetsrondes  
gewoon door.
Ook in het waterbeheer zijn we in de komende periode aan het werk, 
bijvoorbeeld met de uitvoering van compenserende maatregelen voor het 
Kierbesluit. “Eerst het zoet en dan het zout”, vinden wij als waterschap. 
Datzelfde motto hanteren we bij andere verziltingsvraagstukken die de 
komende periode op ons afkomen, zoals het voornemen om het Volkerak-
Zoommeer weer zout te maken en de consequenties van een mogelijke 
verdieping van de Nieuwe Waterweg. Verzilting treedt ook op door de 
klimaatverandering en de langere droge periodes die dat met zich mee-
brengt. Tegelijkertijd zorgt de klimaatverandering juist ook voor hevigere 
regenbuien. Ook daar moeten we ons op voorbereiden en dat water vast-
houden, bergen en afvoeren.
De komende planperiode is belangrijk voor de waterkwaliteit. Er zal  
meer duidelijkheid komen of het halen van de doelen uit de Europese  

Kaderrichtlijn Water in 2027 realistisch is. Deze resultaten bepalen de 
inzet voor na 2021. 
Onze zuiveringen doen hun werk jaar-op-jaar goed en dat moet zo blij-
ven. Dit sluitstuk in de afvalwaterketen levert daarmee de bijdrage aan 
het Bestuursakkoord Water met een verminderde stijging van de kosten in 
2020. De samenwerking in de afvalwaterketen met met name gemeenten 
blijft ook na afronding van de rapportage van de commissie-Peijs onze 
aandacht houden. De kostencomponent is goed in beeld gebracht. Meer 
aandacht is nu ook nodig voor de componenten kwaliteit en kwetsbaar-
heid. 

Als waterschap kunnen we ons werk niet alleen. We zoeken daarvoor de 
samenwerking met andere partijen en andere partijen zoeken ons op. Met 
de gemeenten kijken we naast de samenwerking in de afvalwaterketen 
ook naar de meerlaagse veiligheid, zoals genoemd in het Deltaprogramma. 
Dijken beschermen onze polders, maar er blijft altijd een kans – hoe klein 
ook – dat ze doorbreken. Hiervan moet iedereen zich bewust zijn of 
worden. Tegelijkertijd leggen we ons daar niet bij neer en kijken we samen 
met gemeenten hoe de gevolgen van een overstroming beperkt kunnen 
worden. Vooraf bekijken we met gemeenten en andere organisaties ook 
hoe we regenwater het beste kunnen opvangen en de waterkwaliteit ver-
der kunnen verbeteren. 
Daarbij letten we op duurzaamheid en kijken we naar innovatieve oplos-
singen, zowel in processen als technieken.

Dit nieuwe Waterbeheerprogramma biedt ons waterschap een leidraad 
voor goed waterbeheer voor de inwoners en bedrijven in ons gebied,  
zodat zij veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 

Jan Geluk
dijkgraaf

Voorwoord
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Opzet en structuur
Gewijzigde opzet
Ten opzichte van het vorige plan zijn opzet en structuur van dit Water-
beheerprogramma gewijzigd. Zo wordt onderscheid gemaakt in een  
“statisch” en een “dynamisch” deel en is voor het beschrijven van de  
doelen gebruik gemaakt van een zogenaamde “doelenboom”.
Deze nieuwe opzet is mede ingegeven door initiatieven vanuit de Unie 
van Waterschappen om meer uniformiteit aan te brengen in de WBP’s  
van de waterschappen.

Statisch en dynamisch deel
Het statisch deel bevat de beleidskaders en doelen van het Water-
beheerprogramma, zowel voor de lange termijn als voor de planperiode. 
Deze worden vooraf gegaan door een korte beschrijving van het beheers- 
gebied van Hollandse Delta alsmede van de belangrijkste externe en  
interne beleidskaders en ontwikkelingen die de doelen en het beleid  
in dit WBP beïnvloeden.
Bij het opstellen van het statisch deel is gekozen voor een zodanig  
abstractieniveau dat een tussentijdse herziening tijdens de komende plan-
periode van zes jaar in principe niet nodig zou moeten zijn. Om die reden 
bevat het statisch deel slechts zeer summiere uitspraken over de uit- 
voering van maatregelen.

In het dynamisch deel van het Waterbeheerprogramma zijn per thema 
de activiteiten en maatregelen beschreven die nodig zijn om aan het 
einde van de planperiode de doelen te halen die in het statisch deel zijn 
benoemd. Daarbij is een duidelijk onderscheid gemaakt in activiteiten en 
maatregelen waarvan de consequenties op dit moment reeds zijn vertaald 
in Kadernota of Programmabegroting danwel die behoren tot het reguliere 
werk van het waterschap, en in activiteiten en maatregelen waarvoor dat 
nog niet geldt.

Van deze laatste categorie (nieuwe) activiteiten en maatregelen is in een 
apart hoofdstuk – op hoofdlijnen – een indicatie gegeven van de finan-
ciële consequenties.

De verdere planning en uitwerking van de activiteiten en maatregelen uit 
het dynamisch deel zal jaarlijks plaatsvinden via de reguliere planning & 
control-cyclus (zie figuur 1); dat gebeurt dus voor het eerst in Kadernota, 
Programmabegroting en jaarplannen voor het jaar 2016.

Figuur 1

STATISCH DEEL

Plan op hoofdlijnen (strategisch/tactisch)
Beleidskaders en doelen
Zesjaarlijkse herziening

DYNAMISCH DEEL

Uitvoeringsprogramma
Maatregelen, planning en financiën
Jaarlijkse uitwerking

KADERNOTA

PROGRAMMABEGROTING

JAARPLANNEN

WBP
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Doelenboom
Bij het voorbereiden van dit Waterbeheerprogramma is gebruik gemaakt 
van een “doelenboom”-structuur. Een doelenboom is een hiërarchische 
structuur (zie figuur 2) die bestaat uit:
- doelen voor de lange termijn;
- doelen voor de planperiode;
- maatregelen;
- indicatoren.

De doelen voor de lange termijn beschrijven een gewenste situatie die  
op de lange termijn wordt nagestreefd. Deze doelen geven antwoord  
op de vraag: waar willen we naar toe?

De doelen voor de planperiode beschrijven een daadwerkelijk te berei-
ken situatie aan het einde van een bepaalde termijn; in dit geval de peri-
ode 2016-2021. De doelen voor de planperiode geven antwoord op de 
vraag: wat hebben we in 2021 bereikt op weg naar het doel voor de lange  
termijn?

Figuur 2

De maatregelen beschrijven de activiteiten die nodig zijn om de doelen 
(voor de planperiode) te bereiken. Dit kunnen fysieke uitvoeringsprojecten 

zijn, maar ook de inzet van instrumenten als vergunningverlening en hand-
having of het schrijven van een beleidsnota. Maatregelen geven antwoord 
op de vraag: wat gaan we de komende planperiode concreet doen?

Tot slot wordt met behulp van indicatoren gemonitord in hoeverre het 
bereiken van de doelen (voor de planperiode) dichterbij komt.  
Indicatoren zijn objectieve meeteenheden die nodig zijn om antwoord  
te kunnen geven op de vraag: hoe ver zijn we?

De doelenboomstructuur die de basis vormt voor de inhoud van dit  
Waterbeheerprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 
- ‘aan de top’ van de doelenboom staat de missie van Hollandse Delta;
-  ‘in de staf’ van de doelenboom zijn enkele algemene thema’s  

gepositioneerd zoals water en ruimtelijke ordening. Ook is hier een  
aantal specifieke onderwerpen geplaatst zoals het vaarwegbeheer;

-  ‘in de lijn’ van de doelenboom zijn de vier hoofdthema’s van het  
Waterbeheerprogramma opgenomen: Waterveiligheid, Voldoende water, 
Schoon water en Waterketen. Deze hoofdthema’s zijn elk uitgesplitst in 
een (beperkt) aantal subthema’s. Op het niveau van deze subthema’s 
zijn de doelen voor de lange termijn geformuleerd.

Een overzicht van de lange-termijndoelenboom van Hollandse Delta is 
weergegeven in figuur 3.

De verschillende subthema’s zijn vervolgens nog één laag dieper uit-
gewerkt: de onderwerpen. Op het niveau van deze onderwerpen zijn de 
doelen voor de planperiode geformuleerd. Daarbij is zo veel mogelijk een 
uniforme aanpak gebruikt, waarbij het subthema telkens in vier dezelfde 
onderwerpen is uitgesplitst:
- normen en kaders;
- toetsen en inspecteren;
- verbeteren;
- beheer en onderhoud.

Deze doelenbomen voor de planperiode per (sub)thema zijn zijn  
opgenomen in bijlage 1.

LANGE TERMIJN  
DOEL

DOEL  
PLANPERIODE 1

MAATREGELEN
1
2
3
4

....

....

....

DOEL  
PLANPERIODE 2

INDICATOR

INDICATOR
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Figuur 3
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Leeswijzer
Na de inleiding van het Waterbeheerprogramma (hoofdstuk 1) wordt in 
hoofdstuk 2 een korte beschrijving van het beheersgebied van Hollandse 
Delta gegeven. Vervolgens komen in hoofdstuk 3 de belangrijkste externe 
en interne (beleids)kaders aan de orde waarmee in dit WBP rekening is 
gehouden.

Daarna volgen de inhoudelijke hoofdstukken:
-  in hoofdstuk 4 komen de twee algemene thema’s calamiteitenzorg  

en ruimtelijke ordening aan bod;
- hoofdstuk 5 bevat het thema Waterveiligheid;
- hoofdstuk 6 gaat over Voldoende water;
- in hoofdstuk 7 wordt het thema Schoon water behandeld;
- in hoofdstuk 8 komt het thema Waterketen aan de orde;
-  en hoofdstuk 9 bevat nog een tweetal specifieke (overige)  

onderwerpen.

In deze zes inhoudelijke hoofdstukken is de systematiek van de doelen-
boom gevolgd. In deze hoofdstukken komt derhalve telkens de indeling in 
subthema’s en onderwerpen terug waarbij het hoofdstuk steeds als volgt is 
opgebouwd:
- een beschrijving van het subthema of onderwerp;
- het doel voor de lange termijn;
- de doelen voor de planperiode 2016-2021;
- een korte toelichting op de uitvoering.

Bij elkaar vormen de hoofdstukken 1 t/m 9 het statisch deel van het  
Waterbeheerprogramma (deel I).

Hoofdstuk 10 en 11 bevatten het dynamisch deel van het WBP (deel II). 
In hoofdstuk 10 zijn de maatregelpakketten opgenomen die uitgevoerd 
moeten worden om de doelen voor de planperiode te kunnen halen. In 
hoofdstuk 11 wordt ingegaan op de financiële aspecten.

Tot slot bevat het laatste deel van het WBP de bijlagen en kaarten  
(deel III).
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DEEL 1

STATISCH DEEL

BELEIDSKADERS  

EN DOELEN
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Relatie met vigerende plannen
Dit Waterbeheerprogramma is nieuw maar borduurt voort op het vorige 
Waterbeheerplan 2009-2015 en het Beleidsplan Waterkeringen uit 2006. 
Waar mogelijk blijft het beleid uit deze plannen in stand.
De uitwerking van doelen in het vorige WBP bleef beperkt tot op de lange 
termijn te behalen doelen. Het bijbehorende maatregelenpakket was ruim 
van opzet en daarom werd in 2012, halverwege de looptijd, meer focus in 
de uitvoering aangebracht door de vaststelling van het Uitwerkings-
programma “Sturen op Water”. Met dit (u)WBP kwam de prioriteit te 
liggen op resultaatplichtige KRW-maatregelen, op maatregelen om te 
voldoen aan de normen voor wateroverlast en op maatregelen om priori-
taire knelpunten in het watersysteem op te lossen. Ook de lijn uit het  
(u)WBP wordt in het nieuwe Waterbeheerprogramma voortgezet.

Voorsorteren op de Omgevingswet
Met de naam Waterbeheerprogramma in plaats van Waterbeheerplan 
sorteert het waterschap voor op de terminologie uit de nieuwe 
Omgevingswet, die naar verwachting tijdens de komende planperiode (in 
2018) in werking zal treden. De term ‘programma’ benadrukt bovendien 
het sturende en meer uitvoeringsgerichte karakter van dit nieuwe WBP.
 

1.2 Status van het plan

Wettelijke status
Dit Waterbeheerprogramma is een beheerplan conform artikel 4.6 van de 
Waterwet. Met het vaststellen van dit WBP voldoet Hollandse Delta aan 
de wettelijke plicht om te beschikken over een (actueel) beheerplan.

1.1 Algemeen

Doel van het Waterbeheerprogramma
Dit Waterbeheerprogramma van Hollandse Delta beschrijft de doelen die 
het waterschap wil bereiken bij het beheren van het watersysteem – waar-
toe ook de waterkeringen worden gerekend – en de waterketen, zowel 
voor de lange termijn als aan het einde van de planperiode 2016-2021. 
Het Waterbeheerprogramma gaat daarbij in op de kenmerken van het 
gebied en doet ook uitspraken over de wijze waarop deze taken worden 
uitgevoerd.

Het Waterbeheerprogramma brengt verschillende sporen bij elkaar, stemt 
af, integreert en maakt keuzes inzichtelijk. Met een oordeel over de 
voorgelegde keuzes heeft het bestuur van het waterschap in belangrijke 
mate kunnen sturen op de doelen en het Waterbeheerprogramma vertaalt 
deze doelen naar de organisatie. Het programma zet de koers uit voor de 
komende zes jaar en biedt een kader voor de nadere uitwerking van de 
uitvoering van maatregelen, het beheer en onderhoud en vergunning-
verlening en handhaving.
Het Waterbeheerprogramma heeft ook een belangrijke functie in de 
communicatie met andere partijen. Het WBP maakt duidelijk hoe kaders, 
bijvoorbeeld van Rijk en provincie, door het waterschap zijn vertaald naar 
de uitvoering. Het programma vormt tevens een basis voor verdere 
uitbouw van de samenwerking met andere partijen.
Ook voor de burger is het Waterbeheerprogramma van belang, want het 
WBP leidt uiteindelijk ook tot (fysieke) maatregelen in de eigen leef-
omgeving. Om die reden was er inspraak mogelijk op het ontwerp van het 
plan.

1  Inleiding



13  Waterbeheerprogramma 2016-2021

holders) zijn betrokken bij het opstellen van het Waterbeheerprogramma. 
Daartoe heeft, mede ingegeven door eisen die de Kaderrichtlijn Water 
stelt ten aanzien van participatie, een ‘gebiedsproces’ plaatsgevonden.  
Dit proces verliep in 3 ronden:
-  een algemene startbijeenkomst over het Waterbeheerprogramma en de 

Kaderrichtlijn Water (december 2013);
-  vervolgbijeenkomsten per regio over de Kaderrichtlijn Water  

(januari–maart 2014);
-  een afsluitende bijeenkomst over het concept-Waterbeheerprogramma 

(oktober 2014).

Vaststelling in ontwerp
Het Waterbeheerprogramma 2016-2021 is op 16 december 2014  
ter vaststelling in ontwerp voorgelegd aan het college van Dijkgraaf  
en Heemraden. Vervolgens werd het in ontwerp vastgestelde WBP  
op 29 januari 2015 ter kennis gebracht aan de Verenigde Vergadering.
Daarna begon de inspraakprocedure.

Inspraakprocedure en definitieve vaststelling
Conform de Waterwet en de provinciale waterverordening heeft het ontwerp 
van dit Waterbeheerprogramma gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 
Tijdens deze inspraakperiode konden ingezetenen van het waterschap en 
andere belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar 
maken over het ontwerp van het plan. De resultaten van de inspraak- 
procedure zijn vastgelegd in een afzonderlijke Nota van Beantwoording,  
die tegelijk met het Waterbeheerprogramma op 26 november 2015 is 
vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het waterschap.

Goedkeuring en beroep
Op 1 juli 2014 is de Waterwet gewijzigd. Als gevolg van deze wets- 
wijziging, die voortvloeit uit de afspraken in het Bestuursakkoord Water 
(2011), behoeft dit Waterbeheerprogramma niet meer te worden goed-
gekeurd door de provincie Zuid-Holland. Vanwege bovengenoemde 
wetswijziging staat tegen het WBP ook niet langer beroep open.

Verplichtingen
De doelen en maatregelen uit het plan kennen voor het waterschap een 
inspanningsverplichting. Met andere woorden: Hollandse Delta zal zijn 
uiterste best doen om de doelen te behalen door de maatregelen daad-
werkelijk uit te voeren. Een uitzondering daarop vormen de maatregelen 
die het waterschap heeft aangemeld voor de Stroomgebiedbeheerplannen 
van Rijn-West en Maas. Op deze maatregelen, die genomen worden om de 
doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water te kunnen behalen, is een 
resultaatsverplichting van toepassing. Het niet naleven van deze resultaat-
plicht kan ertoe leiden dat Nederland in gebreke wordt gesteld door de 
Europese Unie. Dat geldt in eerste instantie voor de rijksoverheid maar via 
de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (Wet NERpe) 
kan het Rijk deze ingebrekestelling bij lagere overheden neerleggen.

Juridische doorwerking
Het Waterbeheerprogramma heeft geen directe (juridische) externe 
werking en aan het Waterbeheerprogramma kunnen door derden geen 
rechten worden ontleend. Besluiten, regelingen en verordeningen die op 
het Waterbeheerprogramma gebaseerd worden kunnen wel leiden tot 
verplichtingen voor derden, bijvoorbeeld via de Keur van het waterschap.

1.3 Procedurele aspecten

Voorbereiding
Aan de vaststelling van het Waterbeheerprogramma is een gedegen 
voorbereiding vooraf gegaan. Zo is ten behoeve van het nieuwe WBP 
samen met waterschap Rivierenland de doelenboomstructuur  
ontwikkeld die in belangrijke mate bepalend is geweest voor de vorm  
en inhoud van het plan. Aan de hand van deze doelenboom zijn twee 
informele, koersbepalende bijeenkomsten met de Verenigde Vergadering, 
het algemeen bestuur van het waterschap, georganiseerd (december  
2013 en juni 2014).
Ook externe partijen (overheden, belangenorganisaties en andere stake-
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programma alleen op hoofdlijnen mogelijke maatregelen in beeld brengt. 
Het uitvoeren van een passende beoordeling c.q. het opstellen van een 
PlanMER zal op dit moment en vanwege het abstractieniveau van het 
WBP dan ook niet of nauwelijks toegevoegde waarde hebben voor de te 
maken afwegingen.

Bij de nadere planvorming/uitwerking en uitvoering van het Waterbeheer-
programma zal Hollandse Delta conform de wettelijke vereisten rekening 
houden met de doelstellingen die gelden in Natura2000-gebieden. Bij 
deze afweging zal het waterschap overigens wel de primaire verantwoor-
delijkheid ten aanzien van de kerntaken, zoals de waterveiligheid, voorop 
stellen.

PlanMER en passende beoordeling
In een PlanMER kunnen mogelijke milieueffecten in beeld worden 
gebracht. Gelet op het abstractieniveau waarop in dit Waterbeheer-
programma doelen en maatregelen zijn beschreven is afgezien van het 
opstellen van een PlanMER. Hierbij is, gelet op jurisprudentie, met  
name van belang dat het WBP geen concrete voorstellen voor structurele 
peilverlaging bevat.

Voor mogelijke maatregelen of activiteiten in of nabij Natura2000-
gebieden geldt dat het, gelet op de Natuurbeschermingswet 1998, 
noodzakelijk zou kunnen zijn om te beoordelen of er sprake is van moge-
lijke negatieve effecten op de (natuur)doelstellingen die in deze gebieden 
van toepassing zijn: een ‘passende beoordeling’. In dat geval is er ook een 
PlanMER-plicht. Hiervoor geldt echter ook dat het Waterbeheer-
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2  Beschrijving beheersgebied
Primaire waterkeringen
Het beheersgebied van Hollandse Delta bevat 7 dijkringen: gebieden die 
door een stelsel van primaire waterkeringen en/of ‘hoge gronden’ worden 
beschermd tegen een overstroming door stormvloed op zee, hoogwater op 
de grote rivieren of een combinatie van beide factoren (zie fi guur 4). 
Het betreft  de dijkringen 17 t/m 22 en 25.

Figuur 4 (bron: Helpdesk Water)

 
In totaal beheert het waterschap 363,9 km rivier- of zeedijken en zeewe-
rende duinen. De primaire waterkeringen zijn onderverdeeld in keringen 
die direct buitenwater keren (categorie A) en keringen die niet direct 
buitenwater keren (categorie C) zoals langs het Krammer-Volkerak en de 
Grevelingen. Categorie B-keringen zijn waterkeringen die dijkringen met 

2.1 Begrenzing

Het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta ligt in het zuiden van 
Zuid-Holland en bestaat uit de eilanden Goeree-Overfl akkee, Voorne-
Putten, Rozenburg, Tiengemeten, de Hoeksche Waard, IJsselmonde en 
het Eiland van Dordrecht. Het gebied wordt begrensd door de Nieuwe 
Waterweg, de Nieuwe Maas, de Noord, de Beneden Merwede, de Nieuwe 
Merwede, het Hollands Diep, het Krammer-Volkerak, de Grevelingen en 
de Noordzee.
De formele begrenzing van het beheersgebied is weergegeven op kaart-
bijlage 1. Momenteel wordt overigens een procedure doorlopen om de 
tweede Maasvlakte binnen de begrenzing van het beheergebied te 
brengen.
Informatie over grondgebruik en bodemsamenstelling van het beheers-
gebied is te vinden op de kaartbijlagen 2 en 3.

De ligging in de Zuidwestelijke Delta, de eilandenstructuur en de invloed 
van de zee en de grote rivieren Rijn en Maas maken het beheersgebied 
van Hollandse Delta dynamisch en uniek.

2.2 De waterkeringen

De waterkeringen in het gebied van Hollandse Delta kennen allerlei 
verschillende verschijningsvormen, variërend van volledig bebouwde, 
nauwelijks als zodanig herkenbare dijken in zeer dynamisch stedelijk 
gebied tot de typisch Hollandse grasdijken in en om de polders. 
Bovendien vervullen veel wegen op waterkeringen een belangrijke rol 
in de ontsluiting van het gebied. De duingebieden op Goeree en Voorne 
nemen door hun unieke natuurwaarden een bijzondere plaats in.
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2.3 De watersystemen

Relatie buitenwateren
Typerend voor een groot deel van de watersystemen in beheer bij Hollandse 
Delta is de sterke relatie met het buitenwater dat de eilanden omringt.  
Uit het buitenwater wordt (zoet) water ingelaten in de polders en vele 
gemalen slaan het overtollige polderwater daar ook weer op uit.
Een groot deel van het binnendijkse gebied ligt lager dan de buitenwater-
standen. Dit heeft een grondwaterstroming naar de laaggelegen polders 
tot gevolg. In de polders treedt het veelal zoute grondwater dan uit in het 
oppervlaktewater en in een enkel geval op het maaiveld (kwelwater).  
De belangrijkste buitenwateren zijn:
-  het Waalsysteem; water van de Waal en een aantal vertakkingen kwelt 

op in het oostelijk deel van IJsselmonde, in delen van de Hoeksche 
Waard en op het Eiland van Dordrecht;

-  het Oude Maassysteem; water van de Oude Maas kwelt op in het 
zuidelijk deel van IJsselmonde, het noordoostelijk deel van de Hoeksche 
Waard en het noordelijk deel van het Eiland van Dordrecht;

-  het Haringvlietsysteem; water van het Haringvliet kwelt op in Voorne-
Putten, een deel van de Hoeksche Waard en het noordelijk deel van 
Goeree-Overflakkee;

-  Grevelingen en Krammer-Volkerak; hebben effect op zuidelijk 
Goeree-Overflakkee.

Watersysteem en watertypen
In de poldergebieden wordt vanuit het buitenwater water ingelaten voor 
peilbeheer en de bestrijding van natuurlijke verzilting. In de meeste 
gevallen is de aaneenschakeling van peilgebieden zo, dat water in hoog-
gelegen peilgebieden wordt ingelaten en dan door een systeem van 
hoofdwatergangen en sloten onder vrij verval (getrapt) naar steeds lager 
gelegen peilgebieden wordt geleid. De hoofdgemalen staan dan ook vaak 
in de laagstgelegen peilgebieden. Binnen ieder peilgebied wordt gestuurd 
op zo constant mogelijke waterpeilen en doorspoeling van het water- 
systeem.

elkaar verbinden zoals de Maeslantkering en de Haringvlietsluizen. Deze 
keringen zijn niet in beheer bij het waterschap maar bij Rijkswaterstaat. 
De primaire waterkeringen en het type zijn weergegeven op kaartbijlage 4.

Regionale waterkeringen
Hollandse Delta beheert verschillende typen regionale waterkeringen: 
boezemwaterkeringen, compartimenteringskeringen en voorliggende 
waterkeringen. Deze regionale waterkeringen staan ook op kaartbijlage 4.

Boezemwaterkeringen beschermen de langs boezems gelegen (polder)
gebieden tegen het water dat op de boezem is uitgemalen. 
Compartimenteringskeringen zijn binnendijken die een dijkring in diverse 
compartimenten verdelen. Zo kan in geval van een overstroming het 
overstromende gebied beperkt worden. Hollandse Delta beheert 400 km 
boezemwaterkering en compartimenteringskering.
Tot slot bieden voorliggende keringen gebieden buiten de dijkring enige 
bescherming tegen een overstroming en beperken zij op sommige plaat-
sen de belasting van de primaire kering. Hollandse Delta beheert 12,4 km 
voorliggende kering.

Buitendijkse gebieden
Circa 20% van het beheergebied van Hollandse Delta ligt buiten de 
primaire waterkeringen. Deze buitendijkse gebieden hebben verschillende 
functies:
- (laaggelegen) natuurgebieden die regelmatig overstromen;
-  industrie- en haventerreinen die hoog zijn aangelegd waardoor de kans 

op en de gevolgen van een overstroming zeer beperkt zijn;
-  woongebieden die over het algemeen zijn ingericht en voorbereid op 

een bepaalde kans op een hoogwatersituatie.
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Verreweg de meeste wateren in het plangebied hebben een duidelijke 
relatie met het agrarisch grondgebruik. De meest voorkomende water-
typen zijn dan ook gegraven wateren zoals vaarten, vlieten, weteringen en 
poldersloten. Daarnaast komen verspreid nog andere watertypen voor die 
hun oorsprong vinden in de specifieke bodemgesteldheid en/of het 
plaatselijk grondgebruik. De belangrijkste daarvan zijn de volgende:
-  duinmeren en duinpoelen – met regenwater gevoede plassen met zeer 

lage chloridegehalten;
-  kreken – oorspronkelijke getijdengeulen, brak of zoet en inmiddels vaak 

afgesloten van zee en alleen als restant in het landschap zichtbaar;
-  afgesloten rivierarmen – de Binnenbedijkte Maas, de Waal (op 

IJsselmonde), het Brielse Meer en het Zuiderdiep;
- kanalen – meestal brede, gegraven watergangen met beschoeide oevers;
-  wielen/kolken/walen – meestal diepe plassen die zijn ontstaan bij een 

dijkdoorbraak;
- overige plassen en ontgrondingsputten.
Tot slot zijn er de specifieke stadswateren zoals singels en grachten, die in 
vrijwel alle stedelijke gebieden aanwezig zijn.
Meer informatie over het watersysteem is te vinden op kaartbijlagen 5 en 6.

2.4 De waterketen

De waterketen bestaat uit het geheel van de drinkwatervoorziening, de 
riolering en de afvalwaterzuivering. Het beheer van deze keten is verdeeld 
over de drinkwaterbedrijven, alle gemeenten in het gebied (riolering) en 
het waterschap (transport en zuiveringen).
Onderdeel van de waterketen is de afvalwaterketen: het geheel van 
riolering en zuivering. Een schematische voorstelling van de afvalwater-
keten is weergegeven in figuur 5.

RWZI TRANSPORT-
SYSTEEM

GEMEENTELIJKE 
RIOLERING

WATERSYSTEEM

WATERSCHAP:
1.  Zuivert stedelijk 

afvalwater (incl. 
industrieel afval- 
water)

GEMEENTE:
1.  Zamelt (afval)-

water in en loost 
op RWZI en opper- 
vlaktewater

WATERSCHAP:
2.  Beheert regionaal 

watersysteem

Figuur 5

 

 

Hollandse Delta zorgt voor het transport (vanaf een met de gemeenten 
overeengekomen verzamelpunt) en de zuivering van het aangeboden 
communale afvalwater van de gemeenten. Binnen het verzorgingsgebied 
van Hollandse Delta zijn 66 rioolgemalen en 183 km persleiding in 
eigendom en beheer. Het afvalwater wordt gezuiverd op 20 rioolwaterzuiverings- 
inrichtingen (rwzi’s) die gezamenlijk het afvalwater van 1,3 miljoen inwoner- 
equivalenten zuiveren. Hiermee levert Hollandse Delta een belangrijke 
bijdrage aan gezond oppervlaktewater in het zuiden van Zuid-Holland.
In het beheersgebied is een groot deel van het vrijverval rioolstelsel van 
het type gemengde riolering met ongeveer 800 riooloverstorten. Een 
kleiner deel is van het type gescheiden of verbeterd gescheiden riool-
stelsel. Bij deze typen riolering worden afvalwater en hemelwater apart 
ingezameld.

Op kaartbijlage 7 is een aantal kenmerken opgenomen van de afvalwater-
keten in het beheersgebied van Hollandse Delta.
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3.1 Inleiding

Hollandse Delta is niet “alleen op de wereld” en de kaders waarbinnen het 
waterschap zijn taken uitvoert worden in belangrijke mate elders bepaald. 
Beleid en wet- en regelgeving van andere overheden zijn dan ook van 
grote invloed op de inhoud van dit Waterbeheerprogramma.

Ook binnen het waterschap zijn er kaders die doorwerken in het WBP 
zoals de missie van Hollandse Delta, het gewenste ‘profiel’ van de  
organisatie en ideeën over onderwerpen als duurzaamheid en de wijze 
waarop het waterschap zijn taken zou moeten uitvoeren.

De kaders waarbinnen het waterschap zijn taken uitvoert, zowel extern als 
intern, zijn continu in beweging. In dit Waterbeheerprogramma is enerzijds 
getracht om zo goed mogelijk op deze ontwikkelingen in te spelen, maar 
anderzijds is ook geprobeerd om voldoende flexibiliteit te bewaren zodat 
eventuele nieuwe ontwikkelingen niet direct noodzaken tot een herziening 
van het plan.

3.2 Externe kaders en ontwikkelingen

Het Nederlandse waterbeheer in internationaal perspectief
Op 17 maart 2014 presenteerde de Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport met aanbevelingen voor 
het Nederlandse waterbeheer. Belangrijkste conclusies: het Nederlandse 
waterbeheer is “klaar voor de toekomst” en geldt als “wereldwijde referen-
tie”. De waterschappen worden beschouwd als “de ruggengraat” van het 
Nederlandse waterbeheer.
Aanbevelingen die de OESO nog doet hebben betrekking op het (te) lage 

waterbewustzijn van de gemiddelde Nederlander, de stagnerende ver-
betering van de waterkwaliteit en de mogelijkheden om de afstemming 
tussen water, landgebruik en ruimtelijke ordening verder te verbeteren.

Kaders op Europees niveau
Nog steeds neemt de invloed van de Europese Unie op het Nederlandse 
waterbeleid toe. De Kaderrichtlijn Water is niet meer weg te denken en 
ook binnen de waterveiligheid doet Europa zijn intrede via de Richtlijn 
Overstromingsrisico’s. In de “Blueprint to Safeguard Europe’s Water Re-
sources” die eind 2012 is uitgebracht heeft de Europese Unie het belang 
dat zij hecht aan het op tijd behalen van de gestelde doelen nogmaals  
aan de lidstaten kenbaar gemaakt.

Kaderrichtlijn Water (KRW)
De Europese Kaderrichtlijn Water trad in 2000 in werking, werd in 2005 
opgenomen in Nederlandse wetgeving en leidde in 2009 tot de eerste  
generatie Stroomgebiedsbeheerplannen voor o.a. de stroomgebieden 
Maas en Rijn-West voor de planperiode 2010-2015.

Doel van de KRW is het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van 
het oppervlaktewater en de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater. 
Volgens de KRW behoren alle oppervlaktewateren in 2015 in een “goede 
toestand” te zijn en moeten waterschappen en andere partijen maat- 
regelen nemen om aan de doelen te voldoen. Dat geldt in ieder geval voor 
de grotere wateren die als KRW-waterlichaam zijn aangemerkt en waarover 
aan de Europese Unie wordt gerapporteerd. De verantwoordelijkheid voor 
deze rapportage berust bij het Rijk.

De provincies leggen in hun regionale waterplannen de waterlichamen met 
bijbehorende doelen vast. Voor het bereiken van de “goede toestand” is 

3  Kaders en ontwikkelingen
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kondigt zwemverboden af. De waterschappen stellen zwemwaterprofielen 
op, meten en beoordelen de waterkwaliteit van de officiële zwemwater-
locaties in hun wateren en adviseren de provincie over het wel of niet 
handhaven van deze zwemwateren.
De zwemwateren zijn opgenomen in een Europees register van bescherm-
de gebieden. Deze wateren kennen in het kader van de Kaderrichtlijn 
Water een speciale status en moeten voldoen aan aanvullende eisen ten 
aanzien van de bacteriologische kwaliteit.
In het gebied van Hollandse Delta zijn er 29 officiële zwemwaterlocaties. 
Het zwemwater op deze locaties moet volgens de Zwemwaterrichtlijn ten 
minste de kwaliteit “aanvaardbaar” hebben.

Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR)
De Richtlijn Overstromingsrisico’s trad in 2007 in werking en werd in 2009 
opgenomen in Nederlandse wetgeving. Sinds 2010 wordt gewerkt aan de 
implementatie: het maken van overstromingsrisico- en -gevaarkaarten  
en het opstellen van Overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP’s).
De kaarten zijn eind 2013 gepubliceerd op www.risicokaart.nl.  
De eerste generatie Overstromingsrisicobeheerplannen is inmiddels  
opgesteld, tegelijkertijd met de nieuwe KRW-Stroomgebiedbeheer- 
plannen. De ROR-plannen bevatten uitsluitend bestaand beleid ten  
aanzien van de waterveiligheid. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid dat  
in het kader van het Deltaprogramma is ontwikkeld wordt pas in de  
volgende generatie plannen vertaald.

Natura2000 (Vogel- en Habitatrichtlijn)
In het kader van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn zijn in Nederland ruim 
160 beschermde gebieden aangewezen: de Natura2000-gebieden. In de 
provincie Zuid-Holland zijn vrijwel alle N2000-gebieden definitief aan-
gewezen, behalve het Krammer-Volkerak. In het gebied van Hollandse 
Delta betreft het o.a. een aantal buitenwateren zoals Haringvliet, Hollands 
Diep en Grevelingen. De voornaamste (deels) binnendijks gelegen N2000-
gebieden zijn de duinen op Goeree en Voorne en het Oudeland van Strijen 
op de Hoeksche Waard.

het nodig dat alle parameters goed scoren: het “one out, all out”-principe. 
Dat het eindoordeel over de waterkwaliteit daarmee wordt bepaald door 
de slechtst scorende parameter geeft een vertekend beeld van de voort-
gang die wordt geboekt. Hollandse Delta rekent er dan ook op dat het 
Rijk dit “one out, all out”-principe op Europees niveau ter discussie stelt.

Algemeen wordt erkend dat het halen van de doelen in 2015 in Nederland 
niet realistisch is. Collectief wordt daarom gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid van fasering tot uiterlijk 2027. Bovendien is voor het halen van de 
doelen generiek rijksbeleid noodzakelijk, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
voorkomen van diffuse verontreinigingen. Hollandse Delta neemt daarom 
niet de eindverantwoordelijkheid voor het halen van de doelen op zich en 
vertrouwt erop dat het Rijk en andere partijen ook hun verantwoordelijk-
heid nemen.

Zwemwaterrichtlijn
De Zwemwaterrichtlijn heeft als doel de gezondheid van zwemmers te 
beschermen. De provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen en indien 
nodig afvoeren van zwemwateren, geeft (negatieve) zwemadviezen en 
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programma werd in 2012 wettelijk verankerd met de Deltawet en voor  
de financiering van maatregelen werd het Deltafonds ingesteld.

Onder regie van een speciale regeringscommissaris, de Deltacommissaris, 
wordt elk jaar op Prinsjesdag een Deltaprogramma uitgebracht. De input 
daarvoor wordt geleverd vanuit 9 deelprogramma’s: drie generieke deel-
programma’s Veiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie en zes regio-
nale deelprogramma’s waaronder Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke 
Delta en Kust.

Op Prinsjesdag 2014 is het Deltaprogramma 2015 uitgebracht dat vijf 
voorstellen voor “deltabeslissingen” bevat: waterveiligheid, zoetwater, 
ruimtelijke adaptatie, IJsselmeergebied en Rijn-Maasdelta. Deze delta-
beslissingen zijn hoofdkeuzes voor de aanpak van waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening in Nederland die richting geven aan de maatregelen 
die Nederland hiervoor inzet op de korte en langere termijn.
Belangrijke onderdelen uit de deltabeslissingen zijn de nieuwe norm- 
voorstellen voor de primaire waterkeringen, het voornemen om voor- 
zieningenniveau’s voor zoetwater te gaan vaststellen en nieuw beleid om 
de ruimtelijke inrichting van Nederland meer waterrobuust te maken.

Waterwet en Omgevingswet
Afgelopen planperiode is de Waterwet aangepast vanwege de gewijzigde 
financieringsstructuur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook 
deze planperiode komt er een aanpassing als de normvoorstellen voor de 
waterkeringen uit het Deltaprogramma in de Waterwet worden opgenomen.

Op 1 juli 2015 is het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet aange-
nomen door de Tweede Kamer. De nieuwe Omgevingswet vereenvoudigt 
en bundelt alle wetten en regels over de fysieke leefomgeving. Hierdoor 
wordt het planstelsel eenvoudiger en moet het verkrijgen van een ver-
gunning straks efficiënter verlopen. De nieuwe Omgevingswet treedt naar 
verwachting in 2018 in werking.

In de aanwijzingsbesluiten voor de N2000-gebieden staat welke natuur-
doelen worden nagestreefd. De maatregelen om deze doelen te behalen 
worden beschreven in beheerplannen. De beheerplannen voor de N2000-
gebieden in het gebied van Hollandse Delta zijn deels al vastgesteld 
(Voordelta, Oudeland van Strijen) en deels nog in ontwikkeling (o.a. voor 
de Deltawateren). Hollandse Delta is betrokken bij het opstellen van deze 
plannen.
De N2000-gebieden zijn opgenomen in een Europees register van  
beschermde gebieden en kennen in het kader van de Kaderrichtlijn  
Water een speciale status: als de natuurdoelen vanuit het Natura2000-
beheerplan strengere eisen aan de waterkwaliteit stellen dan de KRW-
doelen, krijgen de eisen vanuit de natuurdoelen voorrang.

Kaders op nationaal niveau
De kaders op nationaal niveau bestaan uit een aantal akkoorden tussen 
betrokken partijen op landelijk niveau, (nieuwe) wetgeving en een aantal 
plannen van de rijksoverheid.

Bestuursakkoord Water
In 2011 sloten Rijk, IPO, VNG, Unie van Waterschappen en de drink-
waterbedrijven het Bestuursakkoord Water. Het BAW bevat afspraken die 
leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, minder 
bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, 
een beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van 
slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor blijft het waterbeheer betaalbaar.

Deltaprogramma
Vlak voor het vaststellen van het vorige Waterbeheerplan bracht de 
tweede Deltacommissie (de commissie-Veerman) zijn advies “Samen  
werken met water” uit. Op basis van de aanbevelingen uit dit advies werd 
het Deltaprogramma opgestart. In dit nationale programma werken over-
heden en andere organisaties samen aan de bescherming van Nederland 
tegen overstromingen en de zorg voor voldoende zoetwater. Het Delta-
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Over de afstemming tussen het Bprw en dit WBP vond bovendien nog 
ambtelijk overleg plaats tussen Hollandse Delta en Rijkswaterstaat West-
Nederland Zuid.

Het ontwerp van zowel het nieuwe Nationaal Waterplan als het Bprw 
is begin 2015 voor een periode van 6 maanden ter inzage gelegd.  
Uiterlijk 22 december 2015 dienen de plannen definitief te zijn vast- 
gesteld. De Stroomgebiedbeheerplannen (KRW) en de Overstromings-
risicobeheerplannen (ROR) worden als bijlage bij het NWP gevoegd.

Kaders op provinciaal en regionaal niveau

Visie Ruimte en Mobiliteit, Programma Ruimte en Verordening Ruimte
Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Visie  
Ruimte en Mobiliteit vastgesteld. De VRM is een structuurvisie in de 
zin van de Wet ruimtelijke ordening en schetst een perspectief voor de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel en maakt 
duidelijk welke randvoorwaarden de provincie daaraan verbindt.

De VRM bevat tevens het nieuwe provinciale waterbeleid en is in dat op-
zicht de opvolger van het Provinciaal Waterplan 2010-2015. Het nieuwe 
provinciale waterbeleid is gericht op de volgende, strategische doelen:
-  “duurzame bescherming van Zuid-Holland tegen overstroming, door 

primaire inzet op preventie, in combinatie met een gebiedsgerichte,  
kwalitatief hoogwaardige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting en 
goede rampenbeheersing;

-  grond- en oppervlaktewater van goede ecologische en chemische 
kwaliteit, dat structureel in de behoeften van alle gebruikers kan blijven 
voorzien (…);

-  duurzame zoetwatervoorziening uit grond- en oppervlaktewater voor 
maatschappelijke en economische benutting, met inzet op een gedeelde 
verantwoordelijkheid van overheid/aanbieders en gebruikers.”

De Waterwet is één van de wetten die opgaat in de Omgevingswet. Over 
de verankering van het waterbeheer en de positie van de waterschappen 
in de Omgevingswet is een afsprakenkader gemaakt tussen de Unie van 
Waterschappen en de minister van I&M. De afspraken uit het Bestuurs-
akkoord Water zijn in dat afsprakenkader verwerkt.

Nationaal Waterplan en Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren

Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan (NWP) bevat het waterbeleid van de rijks-
overheid en is voor de ruimtelijke aspecten van dat beleid tevens een 
structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. Het NWP is alleen 
bindend voor het Rijk; juridische doorwerking vindt plaats via Algemene 
Maatregelen van Bestuur en het instrumentarium van de Wet ruimtelijke 
ordening.
Voor de verankering van de deltabeslissingen is het (eerste) Nationaal 
Waterplan tussentijds gewijzigd. Tegelijkertijd is het Rijk gestart met  
de voorbereidingen van het Nationaal Waterplan 2. In vergelijking  
met het huidige plan is NWP-2 beknopter en met name gericht  
op het overbruggen van de periode tot het moment dat de nieuwe  
Omgevingswet in werking treedt. Op dat moment zal het waterbeleid van 
het Rijk worden opgenomen in een nieuwe, integrale Omgevingsvisie.

Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren
Het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Bprw) is het beheer-
plan van Rijkswaterstaat voor het hoofdwatersysteem en is vergelijkbaar 
met de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen. Evenals het WBP 
heeft ook het nieuwe Bprw betrekking op de planperiode 2016-2021.

Afstemming tussen (de concepten van) het Nationaal Waterplan, het 
Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren en en de Waterbeheer-
plannen of –programma’s van de waterschappen heeft plaatsgevonden 
tijdens twee regionale bijeenkomsten die het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu in het voor- en najaar van 2014 heeft georganiseerd.
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Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is in 2013 gestart met het 
opstellen van een ruimtelijke structuurvisie voor Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer (RGV). Op 10 oktober 2014 heeft de Ministerraad deze 
rijksstructuurvisie in ontwerp vastgesteld. In de ontwerp-RGV wordt voor 
beide bekkens het volgende ontwikkelperspectief geschetst:
-  de Grevelingen krijgt beperkt getij terug via een doorlaat in de  

Brouwersdam die de Grevelingen verbindt met de Noordzee. Het Rijk 
biedt hiermee ook ruimte aan private partijen voor de opwekking van 
duurzame getijdenenergie;

-  het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt beperkt getij terug 
via een doorlaat in de Philipsdam die het Volkerak-Zoommeer verbindt 
met de Oosterschelde. Hieraan vooraf gaan maatregelen voor een alter-
natieve zoetwatervoorziening voor landbouwgebieden die nu afhanke-
lijk zijn van zoetwater uit het Volkerak-Zoommeer en maatregelen om 
zoutindringing te beperken.

-  waterberging op de Grevelingen is niet nodig voor de waterveiligheid in 
de Rijn-Maasdelta.

Rijk en regio trekken een jaar uit om te komen tot een robuuste finan- 
ciering van dit ontwikkelperspectief. Voor Hollandse Delta zijn met name 
de (alternatieve) zoetwatervoorziening en beperking van de zout- 
indringing van groot belang.

Kaders op lokaal niveau
Op lokaal/gemeentelijk niveau vormen o.a. bestemmingsplannen en  
andere ruimtelijke plannen en besluiten een belangrijk (juridisch) kader 
voor het waterschap. Bij het opstellen van deze plannen wordt Hollandse 
Delta betrokken via het procesinstrument van de watertoets. Binnen dit 
watertoetsproces adviseert het waterschap over de mogelijke consequen-
ties van de voorgenomen ontwikkelingen. Initiatiefnemers van ruimtelijke 
plannen dienen vervolgens in de waterparagraaf van het plan gemotiveerd 
aan te geven hoe zij met deze adviezen omgaan.

Deze strategische doelen zijn nader uitgewerkt in operationele doelen in 
het tegelijk met de VRM vastgestelde Programma Ruimte. De provincie 
geeft daarbij tevens aan met welke “realisatiemix” en met welke partners 
zij deze doelen wil gaan realiseren. Ten aanzien van de regionale water-
keringen zijn de waterschappen de belangrijkste partners.

De Visie Ruimte Mobiliteit en het Programma Ruimte zijn alleen bindend 
voor de provincie zelf. Juridische doorwerking van (elementen uit) de visie 
en het programma vindt plaats via de Verordening Ruimte. De nieuwe  
Verordening Ruimte is tegelijk met de VRM en het Programma Ruimte 
vastgesteld en regelt onder meer het vastleggen van de regionale water-
keringen en de daarlangs gelegen beschermingszones in bestemmings-
plannen.

Provinciaal Waterplan/Waterprogramma en Waterverordening
Zoals reeds aangegeven vormt de Visie Ruimte en Mobiliteit tevens het 
strategische beleidskader voor water. De provincie heeft mede om die 
reden aangegeven geen nieuw Provinciaal Waterplan meer op te stellen.  
In plaats daarvan zal worden volstaan met een beknopt provinciaal water-
programma dat uitsluitend betrekking zal hebben hebben op de (wet-
telijke) verplichtingen van de provincie ten aanzien van de Kaderrichtlijn 
Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s. Dit is in lijn met afspraken uit 
het Bestuursakkoord Water. Het nieuwe provinciaal waterprogramma dient 
uiterlijk 22 december 2015 te zijn vastgesteld.

In 2015 is de nieuwe provinciale Waterverordening gepubliceerd. Behalve 
een aantal procedurele aanpassingen wordt in de verordening de mogelijk-
heid opgenomen om naast de (generieke) normen voor wateroverlast in 
bepaalde situaties ook specifieke gebiedsnormen te hanteren. Dat is met 
name aan de orde in situaties waar het gebruik van de generieke normen 
zou leiden tot onevenredig hoge kosten. Ook komt de verplichting voor 
het waterschap om peilbesluiten elke tien jaar te herzien in de nieuwe 
Waterverordening te vervallen.
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worden om het bereiken van deze doelen dichterbij te brengen zo SMART 
mogelijk te formuleren. De doelenboomstructuur was daarbij een hulpmiddel.

Organisatieontwikkeling
De organisatie van Hollandse Delta is voortdurend in ontwikkeling. Zo  
is kort na de vaststelling van het vorige Waterbeheerplan in 2009 een  
reorganisatie gestart die in 2011 geleid heeft tot aanpassingen in de  
organisatiestructuur waarbij een duidelijk onderscheid is gemaakt in  
strategische, tactische en operationele afdelingen en waarbij tevens het 
aantal afdelingen is teruggebracht.
Het proces van organisatieontwikkeling is nog niet afgerond. Zo heeft op 
dit moment bijvoorbeeld het verbeteren van de realisatiegraad prioriteit, 
waarbij een nadrukkelijke relatie wordt gelegd met de uitkomsten uit het 
bestuurskrachtonderzoek ten aanzien van het sturen op (het behalen van) 
doelen. Voorts is ten aanzien van het beheer en onderhoud een meerjarig 
traject ingezet richting asset-management, een risicogestuurde werkwijze 
en een “regie-organisatie” waarbij meer onderdelen van de uitvoering 
worden uitbesteed.

In het voorjaar van 2014 zijn de contouren van een nieuwe strategische 
visie op de organisatie gepresenteerd waarmee richting het jaar 2020  
een koers wordt ingezet op basis van de volgende kernbegrippen:
- gekend en gewaardeerd;
- professioneler;
- kleiner.

Duurzaamheid
Hollandse Delta wil een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij 
en vindt het daarom belangrijk dat de waterschapstaken op een  
maatschappelijk verantwoorde, duurzame wijze worden uitgevoerd.  
Als overheidsorganisatie vervult Hollandse Delta daarin een belangrijke 
voorbeeldfunctie en beïnvloedt bovendien het handelen van derden.

3.3 Interne kaders en ontwikkelingen

Missie
Een belangrijk kader voor het Waterbeheerprogramma is de missie van 
Hollandse Delta:

“Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden 
tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, 
beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke 
invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op 
veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven  
en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en  
transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste ver- 
houding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste 
van zijn omgeving en is een goede en aantrekkelijke werkgever.”

De missie van Hollandse Delta staat bovenaan de doelenstructuur voor dit 
Waterbeheerprogramma en is nader uitwerkt in de doelen voor de lange 
termijn en de tussendoelen voor de planperiode 2016-2021.

Bestuurskrachtonderzoek
In 2012 is bij Hollandse Delta een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd. 
Eén van de uitkomsten uit dit onderzoek luidt dat het waterschap meer de 
focus wil leggen op het uiteindelijke maatschappelijke effect – oftewel de 
“outcome” – van uit te voeren maatregelen en veel minder op de maat-
regelen zelf oftewel de “output”.
Een andere conclusie uit het bestuurskrachtonderzoek is dat strategische 
opgaven meer SMART zouden moeten worden geformuleerd zodat een 
betere toetssteen voor voortgang en realisatie ontstaat.
Bij het formuleren van (de doelen in) dit Waterbeheerprogramma zijn  
bestuur en organisatie de uitdaging aangegaan om enerzijds de doelen voor 
de lange termijn zo veel mogelijk te benoemen in termen van maatschap-
pelijke effecten, maar anderzijds de opgaven die gerealiseerd moeten 
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koude Anammox stikstof uit afvalwater kan worden verwijderd (het CE-
NIRELTA-project). Ook de andere (kern)taken van het waterschap bieden 
mogelijkheden voor innovatie zoals de toepassing van innovatieve dijk-
concepten en de uitwerking van het concept van de meerlaagse veiligheid 
(MIRT-onderzoek Eiland van Dordrecht).

Samenwerking
De opgaven van het waterschap voor waterveiligheid, watersysteem en 
waterketen staan niet op zichzelf en kunnen door Hollandse Delta niet 
volledig op eigen kracht worden gerealiseerd. De meeste doelen uit dit 
Waterbeheerprogramma kunnen uitsluitend in samenwerking met andere 
overheden en overige betrokken partijen worden behaald. Bovendien wil 
Hollandse Delta door zijn omgeving graag worden gezien als regionale 
waterautoriteit. Bij een dergelijk profiel passen geen gesloten houding en 
geïsoleerde positie, maar openheid en bereidheid tot samenwerking.

Hollandse Delta werkt op vele terreinen reeds langdurig samen met veel 
verschillende partijen:
-  zowel op operationeel als beleidsmatig niveau wordt samengewerkt en 

afgestemd met andere waterschappen en Rijkswaterstaat;
-  specifiek voor handhaving is een organisatorische samenwerking  

gerealiseerd met waterschap Rivierenland;
-  ook rondom de verwerking van zuiveringsslib (HVC) en monsterneming, 

analyse en onderzoek (AQUON) wordt met andere waterschappen  
samengewerkt;

-  samenwerking met de provincie krijgt vorm via de Wateragenda  
Zuid-Holland;

-  de bestaande samenwerking met de gemeenten wordt vanwege de  
afspraken uit het Bestuursakkoord Water verder uitgebouwd met  
afspraken over de afvalwaterketen;

-  samen met de Unie van Waterschappen en andere waterschappen  
worden ook internationale samenwerkingsprojecten uitgevoerd in  
twee focuslanden: Ethiopië (o.a. project ROSSA) en Zuid-Afrika (project 
Kingfisher).

Ten aanzien van duurzaamheid zijn de afgelopen jaren ook op landelijk  
niveau diverse akkoorden en overeenkomsten gesloten zoals het Klimaat- 
en Energieakkoord en de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA-3).

Het waterschap streeft naar duurzaam waterbeheer vanuit een klimaat-
neutrale bedrijfsvoering. Dat houdt o.a. in dat Hollandse Delta zo veel 
mogelijk:
- watersysteem en waterkeringen klimaatbestendig aanpast;
-  terreinen, oevers en watergangen milieu-/natuurvriendelijk beheert en 

onderhoudt;
- diffuse verontreinigingen terugdringt;
- het eigen energiegebruik structureel vermindert;
- energie duurzaam opwekt (biogas, wind- en zonne-energie);
- de uitstoot van broeikasgassen vermindert;
- grondstoffen terugwint;
- duurzame (bouw)materialen gebruikt;
- inkoopt en aanbesteedt op basis van duurzaamheidscriteria;
- samenwerkt in de (afval)waterketen.

Kennis en innovatie
Binnen Hollandse Delta is veel kennis over de waterkeringen, het watersys-
teem en de waterketen in huis. Er worden diverse initiatieven onder-nomen 
deze kennis ook “buiten de hoofden” van medewerkers te borgen en te 
ontsluiten. Ook voert Hollandse Delta onderzoeken uit en wordt o.a. via de 
STOWA, Rioned, de Unie van Waterschappen, het Deltaprogramma en het 
programma Kennis voor Klimaat geparticipeerd in landelijke onderzoeken.

Het waterschap streeft naar een bedrijfsvoering waar ruimte is voor in- 
novatie. Jaarlijks worden externe ontwikkelingen geanalyseerd en ver-
bonden aan de strategische bedrijfsdoelen van het waterschap. Hieruit 
wordt een (waterschapsbrede) innovatieagenda opgesteld die jaarlijks 
wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Innovaties vinden op dit  
moment vooral nog plaats in het beheer van de afvalwaterketen zoals 
de pilot op rwzi Dokhaven waarbij onderzocht wordt of met behulp van 
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middel om bepaalde doelen sneller of beter te realiseren dan dat op  
eigen kracht mogelijk zou zijn.

Voor alle samenwerkingsverbanden geldt dat er sprake is van een  
bepaalde meerwaarde. Samenwerking is geen doel op zich maar een  
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Beschrijving
Calamiteiten worden door Hollandse Delta gedefinieerd als “omstandig-
heden waarin de veiligheid van waterstaatswerken in gevaar is of dreigt te 
komen, met mogelijk zodanig ernstige gevolgen dat het noodzakelijk kan 
zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid of beslissingen te 
nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet”.
Indien waterschap Hollandse Delta de instandhouding van de waterstaats-
werken (oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen of 
ondersteunende kunstwerken) in zijn beheer (mogelijk) niet (alleen) meer 
kan garanderen is er sprake van een calamiteit. 

Bij calamiteitenbestrijding gaat het om de inzet van mensen, middelen, 
werkwijzen en communicatie in bijzondere omstandigheden. Deze  
gebeurtenissen hebben veelal de volgende kenmerken:
- grote maatschappelijke consequenties kunnen op het spel staan;
- er is doorgaans grote belangstelling van de media;
-  een (goede) samenwerking met andere overheden en instellingen is 

voorwaarde voor een effectieve bestrijding van de calamiteit;
- er zijn vaak (hoge) kosten waarin de begroting slechts beperkt voorziet.

De calamiteitenorganisatie van Hollandse Delta is voorbereid op het  
bestrijden van de volgende typen calamiteiten (scenario’s) en incidenten:
1. (dreigende) overstroming en/of bezwijken van waterkeringen;
2. (dreigende) wateroverlast;
3. (dreigend) watertekort;
4.  (dreigende) waterverontreiniging (ernstige verslechtering van de  

waterkwaliteit);
5. (dreigende) ernstige verstoring van rioolwaterzuiveringsprocessen.
6. incidenten op wegen in beheer van het waterschap;
7. incidenten op vaarwegen in beheer van het waterschap.

4.1 Inleiding

Alvorens de vier hoofdthema’s van het Waterbeheerprogramma worden 
behandeld – Waterveiligheid, Voldoende water, Schoon water en Water-
keten – komen eerst twee thema’s aan de orde die op alle vier de hoofd-
thema’s betrekking hebben: de calamiteitenzorg en de ruimtelijke  
ordening (water en ruimte).
Omwille van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen deze beide onder-
werpen in een apart hoofdstuk te behandelen en niet telkens te laten 
terugkeren in de vier hiervoor genoemde thematische hoofdstukken.
Op dit uitgangspunt bestaan enkele uitzonderingen maar die worden  
hieronder apart vermeld.

4.2 Calamiteitenzorg

4  Algemene thema’s
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gewenste voorbereiding van de calamiteitenorganisatie en calamiteiten-
bestrijding worden beschreven in de Kadernota en de Programmabegroting.

In dit Waterbeheerprogramma wordt bij het formuleren van het doel voor de 
planperiode voor de calamiteitenzorg verwezen naar deze documenten en is 
als voorwaarde gesteld dat deze plannen actueel zijn. “Actueel” wil zeggen:
-  voor alle plannen: het plan wordt ten minste één keer per vier jaar her-

zien, maar eerder als daar vanwege interne of externe ontwikkelingen  
of evaluaties aanleiding toe is;

-  voor het Calamiteitenplan: het plan voldoet aan vigerende wet- en 
regelgeving, daarover vastgesteld beleid en aan convenanten/samen-
werkingsafspraken die daarop betrekking hebben;

-  voor het Crisiscommunicatieplan: het is afgestemd met werkafspraken 
binnen de functionele waterketen en de algemeen bestuurlijke keten 
over voorbereiding en afgestemde uitvoering van crisiscommunicatie bij 
het optreden van watercrises en/of calamiteiten;

-  voor de Calamiteitenbestrijdingsplannen: het plan is gebaseerd op  
actuele risicobeoordelingen met betrekking tot scenario’s van water-
crises of calamiteiten die zich in het beheersgebied van het waterschap 
kunnen voordoen en waarvoor maatregelen zijn voorbereid.

Ten behoeve van het opleiden, trainen en oefenen (OTO) is in 2014 een 
Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2015-2018 opgesteld. Tijdens de 
planperiode van dit Waterbeheerprogramma zal het Meerjarenbeleidsplan 
OTO worden geëvalueerd en op basis daarvan worden herzien.

Waar mogelijk en nodig zal worden ingespeeld op nieuwe (technologi-
sche) ontwikkelingen zoals real-time hoogwaterinformatie (FEWS), real-
time bepaling van de standzekerheid van waterkeringen (DAM) en real-
time modellering van overstromingspatronen (3Di).
Over de voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing vindt boven-
dien periodiek overleg plaats met externe partners; de veiligheidsregio’s, 
Rijkswaterstaat en de gemeenten. Continuering van deze afstemming 
wordt eveneens als doel voor de planperiode geformuleerd.

In calamiteitenbestrijdingsplannen en incidentbestrijdingsplannen zijn  
scenario’s beschreven die nader aangegeven welke specifieke acties (maat-
regelen) het waterschap kan uitvoeren bij het optreden van bepaalde typen 
calamiteiten. Deze plannen worden periodiek herzien op basis van risico-
analyses, oefeningen en evaluaties. Een overzicht van de planvorming is 
weergegeven in bijlage 3.

Lange-termijndoel
Essentie van de calamiteitenzorg is dat het waterschap adequaat optreedt in 
omstandigheden waarbij waterstaatkundige calamiteiten optreden of drei-
gen op te treden. “Adequaat” houdt in dat het waterschap zich samen met 
zijn crisispartners inspant om bij dreiging van of acuut gevaar voor  
waterstaatswerken de calamiteit (alsnog) te voorkomen ofwel, als de  
calamiteit daadwerkelijk optreedt, zich inspant om de gevolgen ervan te 
beperken.

LANGE-TERMIJNDOEL CALAMITEITENZORG:

Het waterschap treedt adequaat op bij dreiging van of bij acuut gevaar voor 
waterstaatswerken in zijn beheer

Doelen planperiode 2016-2021
Het waterschap heeft de inspanningsverplichting een adequate calami- 
teitenorganisatie in te richten. Om deze zorgplicht te kunnen invullen zul-
len in de planperiode beleidskaders worden opgesteld over wat wel en niet 
onder deze zorgplicht wordt verstaan. Een concreet voorbeeld daarvan is 
het onderzoeken van mogelijkheden peilgebieden te verbinden/koppelen 
tijdens calamiteuze situaties (‘slim waterbeheer’).

De operationele doelen, opgaven en maatregelen met betrekking tot de 
gewenste uitvoering van de calamiteitenbestrijding worden beschreven in 
het calamiteitenplan (beleidskader en organisatieplan), het daarvan af-
geleide crisiscommunicatieplan en de diverse calamiteitenbestrijdingsplannen 
(maatregelenplannen). Operationele doelen met betrekking tot de  
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belangen en opgaven is samenwerking met partijen die wel over deze 
bevoegdheden beschikken is dan ook erg belangrijk.

Voor het adviseren over en uiteindelijk beoordelen van ruimtelijke plannen 
van derden maakt het waterschap gebruik van het watertoetsproces. Deze 
wettelijk vastgelegde procedure eist van de initiatiefnemers van ruimtelijke 
plannen dat zij het waterschap als adviseur betrekken bij het opstellen van 
hun plannen en regelt voorts dat zij in de “waterparagraaf” van hun plan 
moeten afwegen hoe met de adviezen van het waterschap is omgegaan.
Een deel van de ruimtelijke plannen heeft weinig tot geen consequenties 
voor de taken en belangen van het waterschap. Dergelijke plannen  
kunnen door initiatiefnemers zelf worden afgehandeld via de Digitale 
Watertoets; een landelijke voorziening op internet.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet heeft het Rijk aangegeven 
dat de watertoets als procesinstrument behouden zal blijven. Vanuit het 
Deltaprogramma wordt bovendien ingezet op inhoudelijke versterking 
van de watertoets. Hiermee is het belang van dit procesinstrument recent 
opnieuw onderstreept.

Ook de uitvoering van de waterschapstaken zelf vraagt om ruimte. Ener-
zijds gaat het daarbij om het juridisch-planologisch vastleggen in ruimte-
lijke plannen van bestaande objecten zoals de waterkeringen, de (hoofd)
watergangen en de gemalen en rwzi’s. Anderzijds is er vraag naar fysieke 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen; ruimte voor dijkversterkingen, ruimte 
voor extra waterberging en ruimte voor de uitbreiding of vernieuwing van 
zuiveringstechnische werken en kunstwerken in het watersysteem.
Bij deze ontwikkelingen wordt belang gehecht aan de betekenis van het 
landschap, de natuur en de cultuurhistorische aspecten voor de uit- 
voering van de waterschapstaken. Deze zogenaamde “LNC-waarden”  
worden integraal meegenomen in de besluitvorming.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water en ruimte komen voort 
uit het Deltaprogramma en dan in het bijzonder de deltabeslissing  

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Het Calamiteitenplan, het Crisiscommunicatieplan, de Calamiteitenbestrijdings-
plannen en het Meerjarenbeleidsplan Opleiding, Training en Oefenen zijn elke 4 
jaar herzien

2.  De voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing door het waterschap 
wordt jaarlijks afgestemd met veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en gemeenten

 Prestatie-indicator(en):

- De actualiteit van de plannen
-  De actielijsten behorend bij de convenanten tussen veiligheidsregio’s, 

Rijkswaterstaat en de waterschappen

Nadere uitwerking bij andere thema’s
Bij het thema Waterveiligheid wordt onder laag 3 nog specifiek ingegaan 
op de dijkbewakingsorganisatie en de advisering aan gemeenten en veilig-
heidsregio’s over het opstellen en borgen van evacuatiestrategieën.

Uitvoering
In het kader van dit Waterbeheerprogramma wordt wat de uitvoering van 
het thema calamiteitenzorg betreft volstaan met het up-to-date houden 
van relevante plannen. Voor meer concrete doelen en maatregelen en de 
uitvoering daarvan wordt naar die plannen verwezen. Voor het overleg 
met de crisispartners bestaan reeds vaste overlegstructuren.

4.3 Water en ruimte

Beschrijving
Waterbeheer en ruimtelijke ordening zijn nauw met elkaar verbonden.  
Het waterschap beschikt in de ruimtelijke ordening echter nauwelijks over 
directe bevoegdheden. Voor het zoeken van combinaties tussen enerzijds 
de externe ruimtelijke ontwikkelingen en anderzijds de eigen taken,  
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Ook Hollandse Delta stelt zich deze planperiode ten doel de consequen-
ties van de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie te implementeren.  
Conform de hiervoor beschreven trits “weten – willen – werken” begint 
dat met het in beeld brengen van de klimaatbestendigheid van het eigen 
gebied. Het initiatief daarvoor ligt bij de gemeenten. Zij zullen, met name 
in het stedelijk gebied, een “klimaat-stresstest” of quick-scan uitvoeren. 
Het waterschap wordt daarbij betrokken en zal bijvoorbeeld gevraagd 
worden gegevens te leveren en te adviseren.
Om in dat proces de eigen belangen optimaal te kunnen behartigen is  
het van belang dat het waterschap zich goed voorbereidt. Enerzijds  
inhoudelijk, door voor de langere termijn een heldere en herkenbare eigen 
ruimtelijke visie (waterstructuurvisie) op het beheersgebied te ontwikke-
len, maar ook procesmatig door een goed afgestemde waterschapsinbreng 
met behulp van instrumenten als de (interne) gebiedsregie en het  
(bestuurlijke) accountschap.

Het toepassen van het instrument van de watertoets wordt gecontinueerd. 
Dit betreft immers de invulling van een wettelijke verplichting.

DOELEN PLANPERIODE:

1. In 2020 is de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie geïmplementeerd
2. Op ruimtelijke plannen is de watertoets toegepast

Prestatie-indicatoren:

Het % ruimtelijke plannen dat van een wateradvies is voorzien

Nadere uitwerking bij andere thema’s
Het thema water en ruimte wordt nader uitgewerkt in de hoofdstukken 
Waterveiligheid (uitwerking concept meerlaagse veiligheid, met name laag 
2 – ruimtelijke inrichting) en in de hoofdstukken Voldoende en Schoon 
water bij het thema faciliteren van de gebruiksfuncties, waaronder ook het 
peilbeheer en het voorzieningenniveau voor zoetwater vallen.

ruimtelijke adaptatie. In deze deltabeslissing is opgenomen dat Nederland 
uiterlijk in het jaar 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht en 
dat partijen vanaf het jaar 2020 naar deze principes handelen door door:
-  de klimaatbestendigheid van het eigen (plan)gebied te analyseren: 
 “weten”;
-  de analyseresultaten te vertalen in een adaptatiestrategie met concrete 

doelen: “willen”;
- de uitvoering van deze strategie te borgen: “werken”.

Voor het doorlopen van deze drie stappen wordt, onder regie van het Rijk, 
een landelijke handreiking opgesteld. Tevens komt er een stimulerings-
programma. Hollandse Delta heeft met deze methodiek in de regio  
Rotterdam al de nodige ervaring opgedaan in het kader van de Rotterdamse 
Adaptatiestrategie (RAS) en de Adaptatiestrategie Regio Rotterdam (ARR). 
Andere onderdelen vanuit het Deltaprogramma waarbij sprake kan zijn  
van consequenties in de ruimtelijke ordening betreffen het concept van  
de meerlaagse veiligheid (deltabeslissing waterveiligheid) en het voor-
zieningenniveau zoetwater (deltabeslissing zoetwater).

Lange-termijndoel
Doel voor de lange termijn blijft dat de waterschapstaken (mede)sturend 
zijn in de ruimtelijke ordening. Hiermee wordt het beleid van de afgelopen 
jaren voortgezet.

LANGE-TERMIJNDOEL WATER EN RUIMTE:

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn de waterschapstaken (mede)sturend

Doelen planperiode 2016-2021
Deze planperiode zal de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie door alle 
overheden worden geïmplementeerd. Betrokken partijen, waaronder de 
waterschappen, hebben met elkaar afgesproken dat vanaf het jaar 2020 
klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel uitmaakt van hun 
beleid en handelen.
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Om in dit proces beslagen ten ijs te komen zal een eigen, ruimtelijke  
visie op het watersysteem (waterstructuurvisie) worden opgesteld.
De toepassing van het watertoetsproces op ruimtelijke plannen wordt 
gecontinueerd waarbij de samenhang met instrumenten als gebiedsregie 
en accountschap wordt verbeterd.

Uitvoering
De implementatie van de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie zal op 
initiatief van en in samenwerking met betrokken partners (met name de 
gemeenten) vorm krijgen. Zo zal o.a. medewerking worden verleend aan 
klimaat-stresstesten en quick-scans.
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5.1 Inleiding

Beschrijving thema
Het thema Waterveiligheid omvat alle activiteiten van het waterschap die 
erop gericht zijn bescherming te bieden tegen overstromingen door mid-
del van de zorg voor de waterkeringen, het adviseren over de ruimtelijke 
inrichting van het beheersgebied en het adequaat omgaan met (dreigen-
de) calamiteiten.

Het speelveld is volop in beweging. In 2017 worden in de Waterwet 
nieuwe normen voor de primaire waterkeringen opgenomen. De huidige 
normen voor waterkeringen zijn gebaseerd op een overschrijdingskans. 
De nieuwe normen zijn gebaseerd op de overstromingsrisicobenadering, 
met toepassing van het concept van de meerlaagse veiligheid (zie fi guur 6).
Met recht kan hiermee gesproken worden over een “systeemsprong”.

Figuur 6
  

Laag 3:
Maatregelen in het kader van de rampenbeheersing om 
het aantal slachtoff ers bij een overstroming te beperken

Laag 2:
Maatregelen in de ruimtelijke inrichting van een gebied, 
waarmee de gevolgen van een overstroming worden 
beperkt

Laag 1:
Maatregelen om de kans op een overstroming te 
beperken: de preventiemaatregelen in de vorm van 
dammen, dijken en duinen

Hollandse Delta onderschrijft  de conclusie in het Advies Meerlaagsveilig-
heid van de Landelijke Adviescommissie Water dat vooral ingezet moet 
worden op laag 1 (preventie) oft ewel het op orde hebben en houden van 
de primaire waterkeringen. Zoals in dit rapport aangegeven zijn over-
stromingen echter nooit uit te sluiten. Daarom ligt er ook een rol voor het 
waterschap in laag 2 (ruimtelijke inrichting) en laag 3 (crisisbeheersing).

Indeling in subthema’s
Het thema Waterveiligheid is langs bovengenoemde benadering van de 
meerlaagse veiligheid uitgesplitst in drie subthema’s:
- preventie (laag 1);
- ruimtelijke inrichting (laag 2);
- crisisbeheersing (laag 3).

5.2 Preventie (laag 1)

Beschrijving
Bij het beschrijven van dit subthema wordt een onderscheid gemaakt in 
de primaire en de regionale waterkeringen.

Primaire waterkeringen
In het kader van het Deltaprogramma is in 2014 de deltabeslissing 
waterveiligheid verschenen, die handelt over de nieuwe normering voor 
de primaire waterkeringen. Per dijkringdeel is een nieuwe norm voor-
gesteld die in 2017 moet zijn vastgelegd in de Waterwet.

De normvoorstellen uit de deltabeslissing waterveiligheid zijn meegenomen 
in dit Waterbeheerprogramma. Dat laat onverlet dat bij de uitwerking van 
deze normen in de komende jaren nog aanpassingen of aanscherpingen 

5  Waterveiligheid
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De overstap naar nieuwe normen op basis van overstromingsrisico’s  
betekent dat alle waterkeringen op een nieuwe wijze getoetst zullen gaan 
worden. De frequentie van de wettelijke verplichte toetsing gaat van eens 
per zes jaar naar eens per twaalf jaar en krijgt een continu karakter.  
Afgekeurde waterkeringen kunnen jaarlijks aangemeld worden voor het 
voortrollend Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), althans daar 
waar het gaat om het versterken van een waterkering. Beheer- en  
onderhoudsmaatregelen zijn volledig voor rekening van het waterschap.
Het waterschap heeft een wettelijke zorgplicht om door middel van beheer- 
activiteiten zoals schouw, inspectie, onderhoud, vergunningverlening 
en handhaving de waterkeringen in goede staat te houden. De Inspectie 
Leefomgeving en Transport (IL&T) ziet toe op de invulling van deze zorg-
plicht door de waterschappen. Hiertoe is een kader ontwikkeld waarmee 
de zorgplicht getoetst wordt.

Regionale waterkeringen
De provincie Zuid-Holland wijst de regionale waterkeringen aan,  
normeert deze en houdt toezicht op de invulling van de zorgplicht voor 
de regionale waterkeringen door het waterschap. In 2014 heeft de  
provincie Zuid-Holland het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen  
West-Nederland 2014 vastgesteld. In dit besluit zijn termijnen opgeno-
men voor het toetsen en op orde hebben van de genormeerde regionale 
waterkeringen.

Voor de niet-genormeerde regionale waterkeringen voert de provincie 
Zuid-Holland studies uit naar nut en noodzaak van deze waterkeringen. 
Hierbij is er een duidelijke relatie met de meerlaagse veiligheids- 
benadering voor de primaire waterkering. Immers, het compartimenteren 
of juist opheffen van compartimenteringen kan van invloed zijn op de 
gevolgen van een overstroming (laag 2 en 3).

Bij de wijze waarop het waterschap zijn beheer- en onderhoudsactivitei-
ten uitvoert wordt, zowel voor de primaire als regionale waterkeringen, 
gezocht naar een optimale mix van prestaties, risico’s en kosten van de 

kunnen plaatsvinden die doorwerken in de activiteiten en maatregelen  
van dit programma.

De voorgestelde nieuwe normering (concept) per dijkringdeel is weer-
gegeven in figuur 7. 

Figuur 7
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opnemen van realistische, uitvoerbare normen in de Waterwet die recht 
doen aan deze diversiteit.

De gevolgen van een overstroming worden behalve door de staat van de 
primaire keringen ook bepaald door het stelsel van regionale keringen. 
Ook voor deze keringen wordt in het begin van de planperiode bepaald 
aan welke norm zij moeten voldoen. 

Aanwijzing, normering en bijbehorend toetsinstrumentarium bepalen voor 
een belangrijk deel de opgave voor de huidige, maar ook voor de volgende 
planperiode. Het is daarom van groot belang het opstellen van deze  
normen en kaders te beïnvloeden.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Door het uitoefenen van invloed op derden zijn normen van waterkeringen 
realistisch en uitvoerbaar

2.  Door het uitoefenen van invloed op derden is het nieuwe toetsinstrumentarium 
realistisch en bruikbaar

Prestatie-indicatoren:

Geen

Uitvoering
Invloed uitoefenen zal vooral moeten plaats vinden door een pro-actieve 
houding en via deelname aan werk- en stuurgroepen op zowel ambtelijk 
als bestuurlijk niveau. Hierbij stelt Hollandse Delta steeds de vraag: “wat 
betekent dit voor het waterschap”? Door op het juiste moment met de 
juiste afvaardiging bij ontwikkelingen en discussies aangehaakt te zijn kan 
meegestuurd worden in de uiteindelijke besluitvorming.

assets. De komende planperiode staat in het teken van het uitrollen van 
dit risicogestuurd beheer- en onderhoud.

Lange-termijndoel
Alle beheer-, onderhoud- en verbeteractiviteiten in de eerste laag zijn 
erop gericht de waterkeringen op orde te brengen en te houden:

LANGE-TERMIJNDOEL PREVENTIE:

De waterkeringen zijn op orde volgens geldende normen, zodat de kans op een 
overstroming beperkt is

Hierna wordt bovenstaand lange-termijndoel voor preventie (laag 1)  
nader uitgewerkt in operationele doelen voor de planperiode 2016-2021. 
Daarbij komen de volgende vier aspecten aan bod:
- normen en kaders;
- toetsen en inspecteren;
- verbeteren;
- beheer en onderhoud.

5.2.1 Normen en kaders

Doelen planperiode 2016-2021
In de planperiode van dit Waterbeheerprogramma (2017) zullen de nieu-
we veiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen verankerd worden 
in de Waterwet. Uitgangspunt bij de nieuwe normen is dat iedere inwoner 
van Nederland kan rekenen op een “basisveiligheid” tegen overstromin-
gen. Daar waar door geconcentreerde bewoning of grote economische 
activiteit het gevolg van overstromingen extra groot is, wordt het risico 
beperkt door te streven naar een lagere overstromingskans.
Het beheersgebied van Hollandse Delta is qua bewoning en economische 
activiteit zeer divers. Dit leidt tot flinke verschillen in de voorgestelde 
norm voor dijkringdelen. Het waterschap zal zich sterk maken voor het 
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5.2.3 Verbeteren

Doelen planperiode 2016-2021
In de planperiode van dit Waterbeheerprogramma wordt het lopende 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) afgerond. Het nieuwe  
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bestaat uit projecten die uit 
de (verlengde) derde toetsronde primaire waterkeringen zijn aangemeld. 
Daarnaast kunnen jaarlijks projecten vanuit de vierde toetsronde op-
gevoerd worden.

In het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen is opgenomen dat alle 
in 2013 afgekeurde regionale waterkeringen in 2020 op orde moeten zijn. 
Afkeuringen uit de volgende toetsronde worden jaarlijks opgenomen in 
het eigen verbeterprogramma van het waterschap.

DOELEN PLANPERIODE:

1. In 2017 zijn alle projecten uit HWBP-2 conform planning uitgevoerd
2.  De geprogrammeerde projecten uit het (nieuwe) HWBP zijn conform planning in 

uitvoering
3.  Alle afgekeurde primaire waterkeringen zijn binnen 1 jaar aangemeld bij het 

(voortrollend) HWBP
4.  In 2020 voldoen alle in 2013 afgekeurde regionale waterkeringen aan de nu 

geldende norm
5.  Alle afgekeurde regionale waterkeringen zijn binnen 1 jaar opgenomen in het 

verbeterprogramma van het waterschap

Prestatie-indicatoren:

Het % uitgevoerde verbetermaatregelen

Uitvoering
In de planperiode worden alle HWBP-2 projecten afgerond. Vooralsnog 
staat op het (nieuwe) HWBP binnen de planperiode alleen het project 

5.2.2 Toetsen en inspecteren

Doelen planperiode 2016-2021
In de Waterwet is vastgelegd dat de minister eens per 12 jaar door mid-
del van de Landelijke Toetsrapportage (LRT) de Eerste en Tweede Kamer 
informeert over de veiligheid van de primaire waterkeringen. De eerst-
volgende rapportage is in 2023.
In het Uitvoeringsbesluit voor de regionale waterkeringen is opgenomen 
dat de genormeerde regionale waterkeringen in 2024 getoetst moeten zijn.
Om aan deze deadlines te voldoen zal binnen de planperiode van het 
Waterbeheerprogramma het grootste deel van de waterkeringen (75%) 
getoetst moeten zijn. Deze opgave is dan ook als doel geformuleerd.

DOELEN PLANPERIODE:

1. De vierde toetsronde van de primaire waterkeringen is voor 75% afgerond
2.  De tweede volledige toetsing van de in 2014 genormeerde regionale  

waterkeringen is voor 75% afgerond

Prestatie-indicatoren:

Het % keringen/kunstwerken dat van een definitief veiligheidsoordeel is voorzien

Uitvoering
In de planperiode zal een groot deel van de waterkeringen getoetst 
moeten zijn op basis van de nieuwe normen en het bijbehorende, nieuwe 
Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI 2017). Het op een nieuwe manier 
gaan toetsen, het nog in ontwikkeling zijn van het toetsinstrumentarium 
en de noodzaak tot het verzamelen van nieuwe gegevens hiervoor maken 
het uitvoeren van de toetsing tot een groot en uitdagend project.
In deze toetsronde wordt geleidelijk overgestapt naar een continu toets-
proces waarin de resultaten van inspecties en monitoring een belangrijke 
rol gaan spelen.
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5.2.4 Beheer en onderhoud

Doelen planperiode 2016-2021
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is sinds de wijziging van de 
Waterwet per 1 januari 2014 belast met het toezicht op de invulling van 
de zorgplicht voor de primaire waterkeringen door de waterschappen. De 
zorgplicht houdt in dat het waterschap de wettelijke taak heeft om de 
primaire waterkeringen aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor 
het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud te zorgen.
Omdat de beheerder zelf verantwoordelijk is voor de invulling van de 
zorgplicht kiest de ILT voor systeemtoezicht, audits en “reality checks”. 
Alle processen, activiteiten en producten dienen daarom aantoonbaar,  
herleidbaar en betrouwbaar te zijn. De komende planperiode wordt  
ingezet op verdere professionalisering van de veiligheidstaak. Overigens 
niet alleen voor de primaire, maar ook voor de regionale waterkeringen. 
Daarbij is het volgende van belang.

In 2014 is Hollandse Delta gestart met het risicogestuurd beheer en  
onderhoud van objecten op basis van werkorders uit een onderhouds- 
beheerssysteem (het IBO-proces). De organisatie, de informatie- 
voorziening en de kennis en vaardigheden van de betrokken medewerkers  
worden daartoe op peil gebracht. Ook zijn kaders en beleidsuitgangs-
punten ontwikkeld.
Deze planperiode wordt voor de feitelijke uitvoering van het noodzake-
lijke beheer en onderhoud de ingeslagen weg naar uitvoering op basis van 
risicoanalyses doorgezet. Onderhoud vindt dus niet standaard voor alle 
objecten op dezelfde wijze plaats; voor elk object wordt bepaald welke 
risico’s kunnen optreden, hoe groot deze risico’s zijn en welk preventief 
onderhoudsregime daarbij hoort. Daarbij vindt een afweging plaats tus-
sen de kwaliteit (in termen van beschikbaarheid en betrouwbaarheid), de 
(levensduur)kosten en de risico’s van het falen of bezwijken van objecten.
De omslag naar deze wijze van risicogestuurd beheer en onderhoud zal 
voor wat betreft de waterveiligheidstaak naar verwachting nog de gehele 
planperiode in beslag nemen.

‘Zettingsvloeiing V3T’ geprogrammeerd. Voor projecten op het HWBP 
gelden andere voorwaarden dan voor het HWBP-2:
-  projecten worden voor 90% gesubsidieerd en er geldt een eigen  

bijdrage (het projectgebonden aandeel) van 10% voor het uitvoerend 
waterschap;

-  subsidie wordt verleend op basis van een uitgewerkt plan, daarna zijn 
de risico’s voor het waterschap. Dat vraagt dus om een zeer zorgvuldige 
voorbereiding;

-  er wordt niet standaard een integrale dijkversterking voor 50 jaar ont-
worpen. De Life Cycle Cost-benadering (LCC) is uitgangspunt voor alle 
projecten.

Voor de regionale keringen geldt dat de kosten volledig voor het water-
schap zijn. Overigens is er niet automatisch sprake van dijkversterking; 
in de voorfase wordt onderzocht of beheer- en onderhoudsmaatregelen 
efficiënter zijn dan versterken.
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inrichting van het binnen- en buitendijks gebied. Daarbij kan gedacht 
worden aan de locatiekeuze voor vitale en kwetsbare functies, maar ook 
aan het realiseren van vluchtplaatsen en vluchtwegen.
Het waterschap heeft ten aanzien van de ruimtelijke inrichting weinig 
formele bevoegdheden en is ook niet de uitvoerende partij bij ruimtelijke 
plannen. Het waterschap heeft via het watertoetsproces echter wel een 
wettelijke, adviserende rol bij de totstandkoming en toetsing van ruimte-
lijke plannen van andere overheden. In de praktijk is dit een krachtig 
(bestuurlijk) middel om de belangen van het waterschap te borgen en het 
waterschap kan dit middel aanwenden om te adviseren over de mogelijk-
heden om, als aanvulling op de preventieve maatregelen (laag 1), met 
behulp van de ruimtelijke inrichting (laag 2) de eventuele gevolgen van 
een overstroming te beperken.

In de deltabeslissing waterveiligheid is voorts de term “slimme combi- 
natie” geïntroduceerd. In dat geval zijn maatregelen in laag 2 (en/of laag 
3) niet aanvullend op maatregelen in laag 1, maar komen ze daar geheel 
of gedeeltelijk voor in de plaats. Een dergelijke slimme combinatie kan 
aantrekkelijk zijn in specifieke situaties waar de kosten van een preven-
tieve aanpak in laag 1 zeer hoog uitpakken of waar maatschappelijke 
kansen of risico’s om andere oplossingen vragen.
Om er zeker van te zijn dat het beschermingsniveau bij een slimme com-
binatie voldoende gegarandeerd is worden in deze gevallen per situatie 
maatwerkafspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden,  
borging en bekostiging. Voor de toepassing van een slimme combinatie 
is bovendien toestemming nodig van de minister van Infrastructuur en 
Milieu.

Lange-termijndoel
Hollandse Delta zet vooral in op laag 1 (preventie) en daarom is voor laag 
2 als doel voor de lange termijn geformuleerd dat de ruimtelijke inrichting 
bijdraagt aan het beperken van de gevolgen van een overstroming. Zoals 
reeds is opgemerkt zijn de bevoegdheden van het waterschap om direct te 
opereren in laag 2 beperkt.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Er wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht voor het beheer en onderhoud van 
de primaire en regionale waterkeringen

2. Het risicogestuurd objectenmanagement is volledig geïmplementeerd

Prestatie-indicatoren:

-  Het oordeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport over de invulling van de 
zorgplicht

- Het % beschikbaarheid van objecten / Het % uitval van objecten

Uitvoering
Op basis van een eigen interne nulmeting zullen verbeteracties bepaald 
worden voor de wijze waarop het waterschap de zorgplicht heeft georga-
niseerd en geborgd. Hiermee wordt enerzijds duidelijk op welke punten 
verdere professionalisering noodzakelijk is en wordt anderzijds actief 
voorgesorteerd op het door de Inspectie Leefomgeving en Transport uit te 
voeren toezicht.

Het risicogestuurd objectenmanagement wordt verder uitgerold door 
processen te beschrijven en in te richten, door risico-analyses uit te voeren 
en door onderhoudsconcepten te ontwikkelen. Ondertussen “blijft de 
winkel open” en worden reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd om de assets op orde te houden.
Bij het vormgeven van het risicogestuurd objectenmanagement worden 
veiligheids- en waterkeringsaspecten vanzelfsprekend meegenomen in de 
risicobenadering.

5.3 Ruimtelijke inrichting (laag 2)

Beschrijving
Het aantal slachtoffers, de schade en de maatschappelijke ontwrichting 
als gevolg van een overstroming zijn sterk afhankelijk van de ruimtelijke 
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geschikt instrument. De ervaringen die het waterschap momenteel met 
deze materie opdoet in het kader van het MIRT-onderzoek Meerlaagse 
Veiligheid voor het Eiland van Dordrecht kunnen hierbij als voorbeeld 
dienen. Dit onderzoek is van landelijke betekenis voor de samenhang tus-
sen laag 1 (preventie) en laag 2 (ruimtelijke inrichting) en de uitkomsten 
zullen meegenomen worden in de wettelijke verankering van het principe 
van de meerlaagse veiligheid.

5.4 Crisisbeheersing (laag 3)

Beschrijving
Laag 3 van de meerlaagse veiligheid betreft de crisisbeheersing. Op grond 
van de Waterwet is het waterschap verantwoordelijk voor het opstellen en 
actueel houden van calamiteitenplannen voor de waterstaatswerken onder 
zijn beheer, waaronder de waterkeringen. Deze plannen worden afgestemd 
met veiligheidsregio’s en gemeenten. Ook moet het waterschap beschik-
ken over een adequate calamiteitenorganisatie die doeltreffend kan op-
treden bij gevaar.

Ten aanzien van de waterveiligheid speelt de calamiteitenorganisatie van 
Hollandse Delta een belangrijke rol bij het voorkomen of het beperken 
van de gevolgen van overstromingen. In geval van extreem hoogwater (of 
extreem watertekort) worden de waterkeringen intensief geïnspecteerd. 
Daarbij gesignaleerde problemen aan waterkeringen en kunstwerken  
worden zo veel mogelijk bestreden met noodmaatregelen.
De dijkbewakingsorganisatie is onderdeel van deze calamiteitenorganisatie 
en bestaat uit eigen medewerkers, vrijwilligers en personeel van de  
gemeenten Dordrecht en Rotterdam. Het op sterkte houden van voldoende 
getrainde menskracht voor het uitvoeren van de dijkbewaking vraagt 
voortdurend aandacht.

Lange-termijndoel
Het doel voor de lange termijn is dat de crisisbeheersing (laag 3) een 

LANGE-TERMIJNDOEL RUIMTELIJKE INRICHTING:

De ruimtelijke inrichting draagt bij aan het beperken van de gevolgen van een 
overstroming

Doelen planperiode 2016-2021
Onder het thema water en ruimte in hoofdstuk 4 is reeds ingegaan op 
de implementatie van de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie. Genoemd 
is dat Hollandse Delta zich hierop wil voorbereiden door voor de langere 
termijn een visie op het eigen beheersgebied te ontwikkelen en anderzijds 
door de inzet en inbreng in externe (ruimtelijke) processen beter af te 
stemmen.

Het ligt voor de hand om in bovengenoemde trajecten ook de visie van 
het waterschap op de eigen rol in laag 2 van de meerlaagse veiligheid 
nader uit te werken. Dat wordt dan ook als doel voor de planperiode 
geformuleerd. Deze visie dient in 2017 beschikbaar te zijn want in dat jaar 
worden de nieuwe waterveiligheidsnormen in de Waterwet opgenomen.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  In 2017 heeft het waterschap een visie ontwikkeld op zijn rol in laag 2 van de 
meerlaagse veiligheid

Prestatie-indicatoren:

De beschikbaarheid van de visie

Uitvoering
Evenals de implementatie van de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie 
krijgt ook de uitwerking van het concept meerlaagse veiligheid, en daar-
binnen de rol van het waterschap in laag 2, vorm in nauwe samenwerking 
met betrokken partners zoals de gemeenten. Het ontwikkelen van een 
ruimtelijke visie op het watersysteem (waterstructuurvisie) is daarvoor een 
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aanvulling daarop wordt, als significant onderdeel van laag 3 in de meer-
laagse veiligheid, het adviseren van gemeenten en veiligheidsregio’s over 
evacuatiestrategieën als doel opgenomen.

DOELEN PLANPERIODE:

1. De dijkbewakingsorganisatie is volledig bezet, opgeleid en getraind
2.  Bij gemeenten en veiligheidsregio’s is kennis en expertise ingebracht bij het 

opstellen en borgen van evacuatiestrategieën

Prestatie-indicatoren:

Het % dijkvakken met een volledige bezetting opgeleide en getrainde dijkwachten

Uitvoering
Ten aanzien van de dijkbewakingsorganisatie worden voortdurend nieuwe 
vrijwilligers geworven om de bezetting volledig te krijgen en eventuele 
uitstroom aan te vullen. Ook het eigen personeel van Hollandse Delta 
wordt daarvoor ingedeeld en ingezet. 
Het adviseren van gemeenten en veiligheidsregio’s verloopt via de  
gebruikelijke overleggen op dit terrein. Onderdeel daarvan vormt het 
vaststellen en beheren van sluitingsprotocollen voor de waterkerende 
kunstwerken.

overstroming voorkomt of de gevolgen daarvan beperkt. Het waterschap 
levert aan dit doel een bijdrage door, conform de lange-termijndoelstelling 
voor het thema calamiteitenzorg, adequaat op te treden bij dreiging van 
of bij acuut gevaar.

LANGE-TERMIJNDOEL CRISISBEHEERSING:

De crisisbeheersing voorkomt of beperkt de gevolgen van een overstroming

Doelen planperiode 2016-2021
Onder het algemene thema calamiteitenzorg (in hoofdstuk 4) is reeds als 
doel voor deze planperiode opgenomen dat het stelsel aan calamiteiten-
plannen actueel dient te zijn. Dat geldt derhalve ook voor het Calami- 
teitenbestrijdingsplan Waterkeringen; in dit plan worden o.a. de preven-
tieve en repressieve bestrijdingsmaatregelen op/aan waterkeringen  
beschreven. Deze maatregelen worden jaarlijks geoefend.

Organisatie en werkwijze van de dijkbewakingsorganisatie staan eveneens 
beschreven in het Calamiteitenbestrijdingsplan Waterkeringen. De dijk-
bewakingsorganisatie kan zowel worden ingezet bij extreem hoogwater 
als bij extreem watertekort en droogte voor de inspectie van primaire en 
regionale waterkeringen. De dijkbewakingsorganisatie levert bovendien 
een belangrijke bijdrage aan de zichtbaarheid van Hollandse Delta in het 
gebied.

Specifiek voor de dijkbewakingsorganisatie wordt als aanvullend doel 
opgenomen dat de bezetting volledig is en dat de dijkwachten voldoende 
opgeleid, getraind en geoefend zijn. Nieuwe ontwikkelingen worden 
hierin meegenomen zoals het opzetten van dijkbewaking voor de primaire 
waterkeringen langs het Volkerak-Zoommeer in verband met de inrichting 
van dit waterbekken voor de berging van rivierwater.

Onder het algemene thema calamiteitenzorg is ook reeds de afstemming 
met veiligheidsregio’s, gemeenten en Rijkswaterstaat als doel benoemd. In 
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6  Voldoende water
6.2 Basisinrichting watersysteem

Beschrijving
Het watersysteem bestaat uit een stelsel van watergangen en kunstwerken 
zoals gemalen, inlaten, stuwen en duikers. Het systeem heeft zowel een 
afvoer- als een aanvoerfunctie. De inrichting van het watersysteem vormt 
de basis voor de efficiëntie van het peilbeheer en de aan- en afvoer.
Voor de inrichting van het systeem hanteert Hollandse Delta eigen  
ontwerpeisen. Deze eisen faciliteren de waterhuishoudkundige functies 
van het watersysteem en optimaliseren de taakuitoefening. Deze basis-
inrichting dient op orde te zijn.

Lange-termijndoel
Het streven van Hollandse Delta is het watersysteem zodanig te ontwerpen, 
in te richten en te beheren en onderhouden dat het waterbeheer efficiënt 
en volgens de geldende ontwerpeisen uitgevoerd kan worden.

LANGE-TERMIJNDOEL BASISINRICHTING WATERSYSTEEM:

Het watersysteem is ingericht volgens geldende ontwerpeisen en functioneert 
optimaal

Hierna wordt bovenstaand lange-termijndoel voor de basisinrichting  
van het watersysteem nader uitgewerkt in operationele doelen  
voor de planperiode 2016-2021. Daarbij komen de volgende vier  
aspecten aan bod:
- normen en kaders;
- toetsen en inspecteren;
- verbeteren;
- beheer en onderhoud.

6.1 Inleiding

Beschrijving thema
Het thema Voldoende water omvat de activiteiten van het waterschap die 
gericht zijn op het beheren van de hoeveelheid oppervlaktewater door 
overtollig water af te voeren en door watertekorten aan te vullen om een 
bepaald waterpeil te handhaven.
Binnen deze taak wordt naast het peilbeheer aandacht besteed aan het 
aspect van de natuurlijke verzilting. In de overwegend agrarische ge- 
bieden, waar zout water ongewenst is, wordt de natuurlijke verzilting 
bestreden door het aanvoeren van zoet water. In andere gebieden, zoals 
brakke natuur en sommige stedelijke gebieden, wordt de natuurlijke ver-
zilting juist niet bestreden omdat deze bijdraagt aan de eisen of mogelijk-
heden van de betreffende functie.

Uitvoering van deze taak krijgt vorm door:
-  het beheren en onderhouden van het oppervlaktewatersysteem (in  

relatie met het grondwater) en de bijbehorende kunstwerken;
-  het uitvoeren van projecten om de inrichting van het bestaande systeem 

te verbeteren;
-  het beïnvloeden van (ruimtelijke) ontwikkelingen die gevolgen kunnen 

hebben voor het functioneren van het systeem.

Indeling in subthema’s
Het thema Voldoende water is in drie subthema’s onderverdeeld:
- de basisinrichting van het watersysteem;
- het realiseren van een robuust en klimaatbestendig watersysteem;
-  het zo goed mogelijk faciliteren van de vraag naar voldoende zoet dan 

wel brak water, afhankelijk van de (gebruiks)functie in het gebied.
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6.2.2 Toetsen en inspecteren

Doelen planperiode 2016-2021
Voor de basisinrichting van het watersysteem is het van belang goed 
inzicht te hebben in objecten in het watersysteem. Naast de objecten die 
primair voor het waterbeheer zijn bestemd zijn ook de vergunde objecten 
van belang, omdat deze het beheer en onderhoud kunnen belemmeren.
Om goed inzicht te kunnen verkrijgen is inventarisatie (inspectie) van de 
objecten van belang. In de planperiode zullen alle objecten in hoofdwater-
gangen dan ook in beeld worden gebracht.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Objecten in hoofdwatergangen zijn geïnventariseerd en opgenomen in het 
beheerregister

Prestatie-indicatoren:

Het aantal km hoofdwatergang waarin alle objecten zijn geïnventariseerd

Uitvoering
Voor de inventarisatie van de objecten en de actualisatie van het beheer-
register, gekoppeld aan vergunning, onderhoudsvoorschriften en onder-
houdsplicht, met onderscheid naar functie en constructie, wordt een 
separaat plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

6.2.3 Verbeteren

Doelen planperiode 2016-2021
Hierboven zijn de prioritaire knelpunten gedefinieerd. Bij een kwantitatief 
knelpunt zijn er problemen met de wateraan- en/of -afvoer waardoor de 
reguliere peilhandhaving in gevaar komt en er bij (beginnende) calami-
teiten al direct kans bestaat op schade door inundatie of te hoge water-

6.2.1 Normen en kaders

Doelen planperiode 2016-2021
De ontwerpeisen die Hollandse Delta hanteert betreffen o.a. aan- en  
afvoernormen, minimale waterdieptes en richtlijnen voor taluds.  
De huidige ontwerpeisen zijn opgenomen in bijlage 4. Deze planperiode 
worden de ontwerpeisen geëvalueerd en indien nodig aangepast; tot die 
tijd blijven de huidige criteria gelden.

Bij de uitoefening van de taak om voor voldoende water te zorgen kan er 
sprake zijn van (ernstige) problemen in het watersysteem, die de taak-uit-
oefening zodanig belemmeren dat ze met voorrang moeten worden opge-
lost. Dit zijn de prioritaire knelpunten, die in dit Waterbeheerprogramma 
opnieuw worden gedefinieerd als “knelpunten in het watersysteem in 
reguliere omstandigheden waardoor niet aan de primaire zorgplicht van 
het waterschap kan worden voldaan”.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  In 2017 zijn de ontwerpeisen voor het watersysteem geëvalueerd en 
geactualiseerd

Prestatie-indicatoren:

De beschikbaarheid van de geactualiseerde ontwerpeisen

Uitvoering
Ontwerpeisen moeten periodiek worden aangepast aan nieuwe inzichten, 
beschikbare technieken en/of klimaateffecten. In de planperiode evalu-
eert Hollandse Delta de huidige ontwerpeisen en stelt deze waar nodig bij. 
Hierbij zal worden bezien in hoeverre het mogelijk is om meer doelgericht 
dan normgericht te sturen.
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lijke beheer en onderhoud de ingeslagen weg naar uitvoering op basis van 
risicoanalyses doorgezet. Onderhoud vindt dus niet standaard voor alle 
objecten op dezelfde wijze plaats; voor elk object wordt bepaald welke 
risico’s kunnen optreden, hoe groot deze risico’s zijn en welk preventief 
onderhoudsregime daarbij hoort. Daarbij vindt een afweging plaats tus-
sen de kwaliteit (in termen van beschikbaarheid en betrouwbaarheid), de 
(levensduur)kosten en de risico’s van het falen of bezwijken van objecten.
De omslag naar deze wijze van risicogestuurd beheer en onderhoud zal 
voor wat betreft de watersysteemtaak naar verwachting nog de gehele 
planperiode in beslag nemen.

Het waterschap heeft niet alle objecten zelf in onderhoud. Met name de 
onderhoudsplicht van constructies, zoals een dam met een duiker, berust 
vaak bij derden (vergunninghouders). Waar nodig zullen zij op hun verant-
woordelijkheden worden aangesproken.

standen, dan wel op schade door droogvallen, te lage waterstanden of 
verzilting.

De op dit moment bekende prioritaire knelpunten in het watersysteem 
worden, conform de lijn uit het (u)WBP, uiterlijk in 2017 opgelost. Voor 
nieuwe prioritaire knelpunten wordt als doel geformuleerd dat deze bin-
nen 3 jaar zijn opgelost.

DOELEN PLANPERIODE:

1. In 2017 zijn de prioritaire knelpunten uit het (u)WBP opgelost
2. Nieuwe prioritaire knelpunten zijn binnen 3 jaar opgelost 

Prestatie-indicatoren:

Het % knelpunten dat binnen 3 jaar is opgelost

Uitvoering
De uitvoering van maatregelen om (de huidige) prioritaire knelpunten op 
te lossen wordt projectmatig opgepakt. Van alle thans bekende overige 
aandachtspunten in het watersysteem wordt eerst bepaald of ze, op basis 
van de nieuwe definitie, wel of niet als prioritair knelpunt moeten worden 
beschouwd. Vervolgens worden ook deze knelpunten projectmatig aan-
gepakt.

6.2.4 Beheer en onderhoud

In 2014 is Hollandse Delta gestart met het risicogestuurd beheer en 
onderhoud van objecten op basis van werkorders uit een onderhouds-
beheerssysteem (het IBO-proces). De organisatie, de informatievoorziening 
en de kennis en vaardigheden van de betrokken medewerkers worden 
daartoe op peil gebracht. Ook zijn kaders en beleidsuitgangspunten  
ontwikkeld.
Deze planperiode wordt voor de feitelijke uitvoering van het noodzake-
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komende decennia lastig zal worden om (aanvullende) maatregelen te 
treffen worden maatregelen robuust uitgevoerd, rekening houdend met 
het verwachte klimaat in 2050. Dit betreft voornamelijk maatregelen in 
het stedelijk gebied. Hiermee wordt het beleid uit het (u)WBP ongewij-
zigd voortgezet.

Een robuust en klimaatbestendig watersysteem is niet alleen gericht op 
het tegengaan van wateroverlast, maar is ook bestand tegen perioden met 
een tekort aan (zoet) water. Daarbij is het een voordeel dat Hollandse 
Delta vrijwel overal de mogelijkheid heeft om (zoet) water uit het hoofd-
systeem in te laten voor peilhandhaving in de poldersystemen.
De afgelopen jaren is er in droge perioden in het algemeen voldoende in-
laatwater beschikbaar geweest maar plaatselijk zijn er bij bepaalde inlaten, 
zoals de Bernisse en aan de noordrand van IJsselmonde, wel kortdurende 
problemen geweest door lage rivierwaterstanden of toenemende verzilting 
van het rivierwater. Verwacht wordt dat dergelijke situaties in de toekomst 
vaker optreden waardoor het nodig kan zijn om maatregelen uit te werken 
voor het verbeteren van (inlaat)kunstwerken en alternatieve aanvoer- 
routes van water te realiseren. In het kader van het Deltaprogramma 
Zoetwater worden daar reeds voorstellen voor gedaan, zoals de moge-
lijke heringebruikname/optimalisatie van de inlaatsluis bij Spijkenisse op 
momenten dat bij de inlaatsluis Bernisse bij achterwaartse verzilting geen 
water kan worden ingelaten.

Lange-termijndoel
Doel voor de lange termijn is een watersysteem dat bestand is tegen de 
gevolgen van toekomstige klimaatveranderingen en dat zodanig is inge-
richt dat het voldoende ruimte bevat om schommelingen in het aanbod 
van water op te vangen. Kortom, een watersysteem dat tegen een stootje 
kan:

DOELEN PLANPERIODE:

1. Het risicogestuurd objectenmanagement is volledig geïmplementeerd

Prestatie-indicatoren:

Het % beschikbaarheid van objecten / Het % uitval van objecten

Uitvoering
Het risicogestuurd objectenmanagement wordt verder uitgerold door 
processen te beschrijven en in te richten, door risico-analyses uit te voeren 
en door onderhoudsconcepten te ontwikkelen. Ondertussen “blijft de 
winkel open” en worden reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd om de assets op orde te houden.
Bij het vormgeven van het risicogestuurd objectenmanagement worden 
waterkwantiteitsaspecten vanzelfsprekend meegenomen in de risico- 
benadering. Hollandse Delta streeft ook naar het beheren van installaties 
en kunstwerken vanuit een centrale regie- of controlekamer.

6.3 Robuust en klimaatbestendig watersysteem

Beschrijving
Ter voorkoming van wateroverlast door inundatie vanuit het oppervlakte-
water is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in (onder andere) het ver- 
groten van de hoeveelheid waterberging in het gebied en het automatise-
ren van stuwen om water bovenstrooms vast te kunnen houden. De door 
de provincie gestelde normen voor wateroverlast zijn daarvoor leidend. 
Omdat nog niet het volledige systeem aan deze normen voldoet, zal de 
komende jaren verder geïnvesteerd worden in de verbetering van het 
systeem.
Bij het toetsen van het systeem en het bepalen van maatregelen gaat 
Hollandse Delta op dit moment uit van het huidig klimaat (KNMI WB21-
klimaatscenario 2000). In gebieden waar verwacht wordt dat het de 
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Norm gerelateerd aan vorm landgebruik Norm Maaiveld- 
criterium

Buiten bebouwde kom Hoofdinfrastructuur en 
spoorwegen

1/100 0%

Glastuinbouw en 
hoogwaardige land- en 
tuinbouw

1/50 1%

Akkerbouw 1/25 1%

Grasland (van toepassing 
gedurende de periode 
van 1 maart tot 1 
oktober van elk jaar)

1/10 10%

Bij het toetsen van het watersysteem en het bepalen van maatregelen past 
Hollandse Delta bovenstaande normen toe. Daarbij kan echter een situatie 
ontstaan waarbij de kosten van te nemen maatregelen (maatschappelijk) 
niet verantwoord zijn ten opzichte van de baten die het uitvoeren van de 
maatregelen oplevert. Voor dergelijke gevallen is in de provinciale ver-
ordening de mogelijkheid geopend om een zogenaamde “gebiedsgerichte 
normering” toe te passen, waarbij op basis van regionaal maatwerk kan 
worden afgeweken van bovengenoemde generieke normen. Indien  
Hollandse Delta van mening is dat toepassing van gebiedsgerichte normen 
noodzakelijk is zal het waterschap bij de provincie, in samenwerking met 
andere belanghebbende partijen, het verzoek indienen voor de toepassing 
van een gebiedsnormering.

Tevens zal Hollandse Delta komende planperiode inzetten op het beïn-
vloeden van derden om in hun ontwerpeisen rekening te houden met de 
effecten van klimaatverandering.

LANGE-TERMIJNDOEL ROBUUST EN KLIMAATBESTENDIG WATERSYSTEEM:

Het watersysteem is robuust en toekomstbestendig zodat (negatieve) effecten van 
klimaatverandering worden voorkomen

Hierna wordt bovenstaand lange-termijndoel voor een robuust en  
klimaatbestendig watersysteem nader uitgewerkt in operationele doelen 
voor de planperiode 2016-2021. Daarbij komen de volgende vier  
aspecten aan bod:
- normen en kaders;
- toetsen en inspecteren;
- verbeteren;
- beheer en onderhoud.

6.3.1 Normen en kaders

Doelen planperiode 2016-2021
Voor het watersysteem gelden normen ter voorkoming van wateroverlast. 
Deze normen zijn vastgelegd in de provinciale waterverordening en geven 
aan hoe groot de gemiddelde kans op inundatie vanuit het oppervlakte-
water per jaar mag zijn:

Norm gerelateerd aan vorm landgebruik Norm Maaiveld- 
criterium

Binnen bebouwde kom Bebouwd gebied 1/100 0%

Glastuinbouw 1/50 1%

Overig gebied 1/10 5%
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onderdeel uit van een bredere, “stedelijke wateropgave” waartoe bijvoor-
beeld ook de overlast behoort die ontstaat door water dat afstroomt van 
verhardingen of door een niet meer functionerende riolering. Hollandse 
Delta zal, binnen de eigen taken en verantwoordelijkheden, met gemeen-
ten samenwerken om de problematiek in beeld te krijgen en maatschappe-
lijk verantwoorde maatregelen te formuleren en uit te voeren.

DOELEN PLANPERIODE:

1. De regionale watersysteembeoordeling is geactualiseerd

Prestatie-indicatoren:

Het % peilgebieden dat getoetst is aan actuele klimaatscenario’s

Uitvoering
Op het niveau van de peilgebieden zal een nieuwe regionale water- 
systeemtoetsing worden uitgevoerd op basis van de meest actuele  
gegevens. Daarbij zal de te realiseren opgave in m3 waterberging  
worden uitgedrukt. De stedelijke wateropgave wordt samen met de  
gemeenten bepaald, met een gezamenlijk plan van aanpak waarin onder-
scheid naar taakverantwoording wordt gemaakt (regionale wateropgave 
vs. stedelijke wateropgave).

6.3.3 Verbeteren

Doelen planperiode 2016-2021
Het uitvoeren van verbetermaatregelen ter voorkoming van wateroverlast 
focust zich op de gebieden waar de schade als gevolg van inundatie hoger 
is dan in de normering is opgenomen. Bij het bepalen van oplossings-
richtingen wordt een onderbouwde afweging uitgevoerd op haalbaarheid, 
maatschappelijke gevolgen en “realiseerbaarheid”. Afhankelijk van het 
soort probleem en de omvang ervan zal een oplossingsrichting worden 
gekozen zoals aangegeven in onderstaande tabel:

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Voor gebieden waar invulling van de wateropgave maatschappelijk niet verant-
woord is wordt aan de provincie voorgesteld een gebiedsgerichte normering toe 
te passen

2.  Door het uitoefenen van invloed op derden houden zij in hun ontwerpeisen voor 
werken rekening met de effecten van klimaatverandering

Prestatie-indicatoren:

Het aantal gevallen waarin de provincie een gebiedsgerichte normering heeft 
toegepast

Uitvoering
Indien aan de orde zal voor het toepassen van een gebiedsgerichte nor-
mering voor wateroverlast op initiatief van het waterschap een gebieds-
proces met betrokken partijen worden doorlopen.

6.3.2 Toetsen en inspecteren

Doelen planperiode 2016-2021
Voor het laatst in 2012 is de opgave voor wateroverlast als gevolg van 
inundatie vanuit het oppervlaktewater in beeld gebracht en bestuurlijk 
vastgesteld via het (u)WBP. Deze opgave was uiteraard gebaseerd op de 
destijds beschikbare informatie.
Inmiddels zijn meer en betere gegevens beschikbaar, bijvoorbeeld over 
de hoogte van het maaiveld. Ook zijn de neerslagdata inmiddels actueler 
en bovendien heeft het KNMI in het voorjaar van 2014 nieuwe klimaat-
scenario’s gepubliceerd.
Als doel voor de planperiode is daarom geformuleerd dat de consequen-
ties van de nieuwe klimaatscenario’s in beeld worden gebracht zodat weer 
een actueel inzicht in de wateropgave ontstaat. Hierbij wordt uiteraard 
ook gebruik gemaakt van de meest recente gegevens.
In het stedelijk gebied maakt de regionale opgave voor wateroverlast 
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maatregelen zal in de planperiode worden uitgevoerd.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  In 2017 is de wateropgave in landelijk gebied volledig gerealiseerd (op basis van 
het huidig klimaat)

2.  In 2017 is de wateropgave in stedelijk gebied gereduceerd tot 202.000 m3 en in 
2021 tot 101.000 m3 (op basis van het huidig klimaat)

3.  In stedelijk gebied dat “op slot gaat” of waar het maatschappelijk verantwoord is 
wordt de wateropgave ingevuld rekening houdend met klimaatverandering 
(2030/2050)

4.  De zoetwatermaatregelen uit het Deltaprogramma zijn conform planning 
uitgevoerd

Prestatie-indicatoren:

Het aantal m3 te realiseren wateropgave

Uitvoering
Verbetermaatregelen worden via een programmatische aanpak en op  
projectmatige basis (waaronder het opstellen van IBC’s) uitgevoerd, met 
de focus op het vasthouden van water waar dat kan door “slimme stuwen” 
en het creëren van extra berging. De uitvoering van de zoetwatermaat-
regelen uit het Deltaprogramma geschiedt in nauw overleg met betrokken 
partijen, waaronder Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.

6.3.4 Beheer en onderhoud

Doelen planperiode 2016-2021
Het beheer en onderhoud is met name gericht op de reguliere situatie. Wel 
zal bij vernieuwing van objecten worden afgewogen in hoeverre rekening 
moet worden gehouden met in de toekomst te verwachten (klimaat)- 
veranderingen. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige situatie niet mag 
verslechteren, ook als er thans sprake is van overcapaciteit (“houden wat je 
hebt”).

Type wateropgave Oorzaak Oplossingsrichting

Lokaal inundatiekans 
groter dan norm voor 
wateroverlast

Lokale knelpunten in het 
watersysteem

Technisch oplossen

Verlaagd maaiveld Peilbesluit actualiseren
In overleg met eigenaar 
maaiveld ophogen
Gebied aanwijzen als 
bergingsgebied

Gebiedsspecifieke 
problematiek/stedelijke 
wateropgave

Gebiedskenmerken in 
relatie tot functie
Bodemdaling

Met partners gebieds-
proces doorlopen
Advisering in de ruimte-
lijke ordening

Gebiedsbrede 
problematiek

Ruimtelijke ontwikkeling
Klimaatverandering
Functiegebruik/-wensen

Anticiperen

Anticiperen op de klimaatsverandering betekent rekening houden met de 
te verwachten effecten, waaronder meer en extremere neerslag en langere 
perioden van droogte. Dat gebeurt tot op heden, conform het (u)WBP,  
alleen in gebieden waarvan zeker is dat ze de komende decennia (ruimte-
lijk) “op slot gaan”, bijvoorbeeld in het geval van grote stedelijke her- 
structureringsprojecten. Deze lijn zal de komende planperiode in ieder 
geval tot en met 2017 worden voortgezet. Bij de voorbereiding van de 
hiervoor genoemde regionale watersysteembeoordeling zal inzichtelijk 
worden gemaakt wat de te verwachten investeringen zijn voor een aantal 
verschillende scenario’s. Daarbij zal ook een scenario worden opgenomen 
waarbij de wateropgave overal, dus niet alleen in stedelijk gebied, wordt 
ingevuld rekening houdend met toekomstige klimaatverandering.
Voor wat betreft maatregelen ter voorkoming van watertekort zijn in het 
Deltaprogramma voorstellen ontwikkeld, onder meer om de robuustheid 
van het Bernisse/Brielse-Meersysteem te vergroten. Een deel van deze 
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toets is Hollandse Delta vroegtijdig bij het opstellen van deze plannen 
betrokken en wordt geadviseerd over een juiste toekenning van functies. 
Waterhuishoudkundige functies krijgen in bestemmingsplannen vaak een 
dubbelbestemming.

Bij het opstellen van peilbesluiten gaat Hollandse Delta in principe uit 
van de functies zoals die zijn vastgelegd in bestemmingsplannen maar er 
wordt rekening gehouden met het actuele gebruik in gevallen waar dat 
gebruik van het vigerende bestemmingsplan afwijkt. In gebieden waar 
ingrijpende ruimtelijke functieveranderingen worden verwacht zal het  
waterschap terughoudend zijn met grote ingrepen in het watersysteem, 
gelet op mogelijke desinvesteringen.
Bij het maken van peilafwegingen wordt tevens de relatie gelegd tussen 
het oppervlaktewater en het grondwater, waarvan het beheer ook  
gedeeltelijk een taak is van het waterschap. Daarvoor wordt de zoge-
naamde GGOR-systematiek gehanteerd (Gewenst Grond- en Oppervlakte-
water Regime).

Een belangrijk onderdeel van het faciliteren van de verschillende gebruiks-
functies betreft de bestrijding van natuurlijke verzilting. Hoewel dit in 
feite een kwaliteitsaspect betreft – bepalend is het aantal miligram chlo- 
ride per liter – is er vanwege de nauwe samenhang met het beheren van 
de hoeveelheid water voor gekozen dit onderwerp onder te brengen  
bij het thema Voldoende water. Het zoete water wordt immers voor een 
belangrijk deel ingelaten en aangevoerd vanuit het hoofdsysteem (de  
buitenwateren) en gebruikt voor peilhandhaving, doorspoeling en  
beregening.

Lange-termijndoel
Doel voor de lange termijn blijft om de watervraag die er vanuit de ver-
schillende gebruiksfuncties is zo goed mogelijk te faciliteren door er voor 
te zorgen dat er voldoende water beschikbaar is. Het specifieke belang 
van een goede zoetwatervoorziening wordt daar expliciet in meegenomen:

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Bij alle te vernieuwen objecten (of levensduurverlenging) worden in de toekomst 
te verwachten veranderingen meegewogen in het ontwerp

2.  In situaties of gebieden waar sprake is van overcapaciteit wordt deze capaciteit 
behouden

Prestatie-indicatoren:

Het aantal business cases waarin (klimaat)ontwikkelingen zijn meegewogen

Uitvoering
Bij projecten waarbij nieuwe objecten worden aangelegd wordt rekening 
gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt bij vernieuwen van 
kunstwerken rekening gehouden met eventuele toekomstbestendigheid, 
afgewogen tegen de levensduur van het aan te leggen object of de  
mogelijkheden om in de toekomst aanpassingen te kunnen uitvoeren.
Het klimaat verandert en zal in de toekomst vragen om een robuuster 
watersysteem. Om die reden zal het uitgangspunt bij vergunningen en 
projecten zijn dat aanwezige afmetingen, oppervlakten en capaciteiten 
van het watersysteem niet mogen verkleinen.

6.4 Faciliteren gebruiksfuncties

Beschrijving
Bij het beheren van de hoeveelheid water houdt Hollandse Delta rekening 
met de wensen en belangen die vanuit de verschillende gebruiksfuncties 
bestaan en die onderling ook nog eens tegenstrijdig kunnen zijn. Het 
waterschap weegt deze belangen daarom zorgvuldig af. Het resultaat van 
deze afweging wordt uiteindelijk vastgelegd in een peilbesluit.

Het (juridisch) vastleggen van de verschillende gebruiksfuncties vindt 
plaats in bestemmingsplannen. Via het procesinstrument van de water-
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“verwachtingenmanagement” gedaan en er gaat tevens een sturende 
werking richting de ruimtelijke ordening van uit.

Wat betreft het instrument voorzieningenniveau zal Hollandse Delta deze 
planperiode eerst zo veel mogelijk invloed proberen uit te oefenen op 
landelijke normen, kaders en ontwikkelingen. Vervolgens gaat het water-
schap, uiteraard in samenspraak met andere belanghebbende partijen 
zoals Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten en (uiteraard) de gebruikers, 
zelf met dit instrument aan de slag. Eerste stap daarin is het in beeld 
brengen van het huidige service-level.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Door het uitoefenen van invloed op derden zijn normen en kaders voor het 
bepalen van het (regionale) voorzieningenniveau realistisch en bruikbaar

2. Het regionale voorzieningenniveau voor zoetwater is vastgelegd

Prestatie-indicatoren:

Het % van het gebied waarvoor het voorzieningenniveau voor zoetwater is 
vastgelegd

Uitvoering
Invloed uitoefenen zal vooral moeten plaats vinden door een pro-actieve 
houding en via deelname aan werk- en stuurgroepen op zowel ambtelijk 
als bestuurlijk niveau. Hierbij stelt Hollandse Delta steeds de vraag: “wat 
betekent dit voor het waterschap”? Door op het juiste moment met de 
juiste afvaardiging bij ontwikkelingen en discussies aangehaakt te zijn  
kan meegestuurd worden in de uiteindelijke besluitvorming. Zodra de 
kaders zijn uitgekristalliseerd kan op basis daarvan worden gestart met het 
vastleggen van de regionale voorzieningenniveau’s. Eerste stap daarin is 
het in beeld brengen van het huidige niveau. In pilotprojecten met Rijks-
waterstaat (relatie hoofdsysteem-regionaal systeem) en de provincie Zuid-
Holland (relatie regionaal systeem-gebruikers) is reeds ervaring opgedaan.

LANGE-TERMIJNDOEL FACILITEREN GEBRUIKSFUNCTIES:

Er is voldoende (zoet) water beschikbaar om de gebruiksfuncties zo goed mogelijk 
te faciliteren

Hierna wordt bovenstaand lange-termijndoel voor het faciliteren van de 
gebruiksfuncties nader uitgewerkt in operationele doelen voor de plan-
periode 2016-2021. Daarbij komen de volgende vier aspecten aan bod:
- normen en kaders;
- toetsen en inspecteren;
- verbeteren;
- beheer en onderhoud.

6.4.1 Normen en kaders

Doelen planperiode 2016-2021
De normen en kaders ten aanzien van het peilbeheer zijn duidelijk;  
het peilbeheer is uitgevoerd conform de vigerende peilbesluiten en de 
peilbesluiten worden opgesteld volgens een vaste methodiek op basis van 
de Nota Peilbesluiten van Hollandse Delta en met gebruikmaking van de 
GGOR-systematiek. Hierin staat beschreven welke eisen gesteld worden 
aan de verschillende gebruiksfuncties en aan de algemene ecologische 
functie van het watersysteem.
Het opstellen van peilbesluiten is een verplichting op grond van de  
provinciale waterverordening. In de nieuwe verordening is vastgelegd dat 
peilbesluiten niet meer ter goedkeuring aan de provincie behoeven te 
worden voorgelegd. Tevens moeten peilbesluiten weliswaar actueel zijn, 
maar behoeven ze niet meer standaard elke tien jaar te worden herzien.
Ten aanzien van de zoetwatervoorziening zijn de kaders als gevolg van het 
Deltaprogramma volop in beweging. Vanuit de deltabeslissing zoetwater 
is het de bedoeling dat voorzieningenniveau’s voor zoetwater vastgelegd 
gaan worden. Daarmee wordt inzichtelijk welk serviceniveau het water-
schap de watergebruikers kan bieden ten aanzien van de beschikbaarheid 
van zoet water. Met het vastleggen van voorzieningenniveau’s wordt aan 



48  Waterbeheerprogramma 2016-2021

is om peilbesluiten op te stellen voor door de provincie aangewezen ge-
bieden. In de provinciale waterverordening is onder meer aangegeven dat 
peilbesluiten actueel moeten zijn. “Actueel” houdt in dat het peilbesluit is 
toegesneden op omstandigheden, functies en belangen in een gebied.

Peilbesluiten worden opgesteld conform de Nota Peilbesluiten van  
Hollandse Delta. Onderdeel daarvan is toepassing van de systematiek  
van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR).

Als specifiek doel voor de planperiode wordt het in beeld brengen van de 
waterstaatkundige functies van natuurgebieden benoemd. Hierbij kan o.a. 
gedacht worden aan het inzetten van natuurgebieden voor waterberging.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Voor 80% van het beheersgebied geldt een actueel peilbesluit volgens de 
GGOR-systematiek

2.  In overleg met de natuurbeheerders zijn de waterstaatkundige functies voor 
natuurgebieden verkend

Prestatie-indicatoren:

Het % oppervlakte van het beheergebied met een actueel peilbesluit

Uitvoering
Peilbesluiten worden opgesteld conform een meerjarenplanning die jaar-
lijks wordt geactualiseerd en die wordt meegenomen in de voortgangs-
gesprekken met de provincie.
Het verkennen van de waterstaatkundige functies voor natuurgebieden 
geschiedt in onderling overleg met de betrokken beheerders.

6.4.2 Toetsen en inspecteren

Doelen planperiode 2016-2021
Om een goed peilbeheer te kunnen voeren is het noodzakelijk om vol-
doende controle te hebben over de beheerinstrumenten. Gegevens over 
de hoogte van het waterpeil, de hoeveelheden ingelaten en uitgeslagen 
water, neerslag- en droogtegegevens en chloridemetingen zijn cruciaal om 
goed te kunnen sturen. Dit vraagt om een gemoderniseerde en geauto-
matiseerde werkomgeving.

Naast meten en monitoren dient ook periodiek te worden gerapporteerd, 
bijvoorbeeld via de Waterbeheerrapportage. Het (periodiek) rapporteren 
over het gevoerde beheer is ook een verplichting vanuit de provinciale 
waterverordening. Rapportages kunnen tevens benut worden voor het 
uitvoeren van evaluaties.

DOELEN PLANPERIODE:

1. Elke 2 jaar is gerapporteerd over het peilbeheer en de zoetwatervoorziening

Prestatie-indicatoren:

Beschikbaarheid van de Waterbeheerrapportage

Uitvoering
De uitvoering krijgt in hoofdzaak vorm door het opstellen en implemen-
teren van een meet- en monitoringsplan voor de waterkwantiteit. Rappor-
tage vindt plaats via de Waterbeheerrapportage en aan de provincie.

6.4.3 Verbeteren

Doelen planperiode 2016-2021
Welke waterpeilen het waterschap hanteert in het beheergebied is vast-
gelegd in peilbesluiten. De Waterwet stelt dat een waterschap verplicht  
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6.4.4 Beheer en onderhoud

Doelen planperiode 2016-2021
Op grond van de provinciale waterverordening en het reglement heeft 
Hollandse Delta een algemene zorgplicht voor het watersysteem, waar-
onder het peilbeheer. Hiertoe worden (reguliere) beheer- en onderhouds-
maatregelen genomen zoals maaien en baggeren. Daarbij is een omslag 
gaande naar een risicogestuurde werkwijze. Voor een beschrijving daarvan 
wordt verwezen naar paragraaf 6.2.4.

DOELEN PLANPERIODE:

1. Er wordt voldaan aan de zorgplicht voor het peilbeheer

Prestatie-indicatoren:

Het % peilgebieden waarin het peil binnen de beheermarges uit het peilbesluit 
wordt beheerd

Uitvoering
De onderhoudsplannen zijn afgestemd op de risicogestuurde werkwijze  
en het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de opgestelde onderhouds-
plannen.
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7.2 Basiswaterkwaliteit

Beschrijving
Onder de basiswaterkwaliteit vallen de doelen voor de Kaderrichtlijn  
Water (waterlichamen), de doelen voor overige wateren en doelen voor 
het oplossen van prioritaire knelpunten.

Al enkele tientallen jaren verbetert de waterkwaliteit langzaam maar 
gestaag. Het gewenste basisniveau in het watersysteem van Hollandse 
Delta is echter nog niet overal aanwezig. Zo voldoet nog geen enkel KRW-
waterlichaam op dit moment voor alle parameters aan de goede toestand. 
Vooral de waterplanten scoren vaak het slechtst en zijn daarmee bepalend 
voor het eindoordeel. Voor het overig water – de wateren buiten de KRW-
waterlichamen – geldt dat momenteel ongeveer 50% aan het gehanteerde 
basiswaterkwaliteitsniveau voldoet.
Ook zijn nog niet alle in het (u)WBP benoemde prioritaire knelpunten in 
het watersysteem opgelost. Inmiddels wordt alweer melding gemaakt van 
mogelijke nieuwe knelpunten.

Verschillende ontwikkelingen zijn gaande, die een overwegend positief  
effect hebben op de te behalen doelen. Genoemd kunnen worden:
- de aanscherping van het landelijk mestbeleid;
- een landelijke bronaanpak van prioritaire stoffen;
-  verbetering van de rivierwaterkwaliteit door bovenstroomse (KRW-)

maatregelen.
Genoemde ontwikkelingen zullen naar verwachting leiden tot een verdere 
verbetering. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat in 2021 circa 60% van 
het overig water aan de norm zal voldoen.

7.1 Inleiding

Beschrijving thema
Het waterschap heeft een zorgplicht om het watersysteem zo te  
beheren dat het technisch goed functioneert, maar ook om ervoor  
te zorgen dat waterkwaliteit en ecologie op orde zijn en blijven.  
Dit valt onder het thema Schoon water.
Afhankelijk van de chemische kwaliteit en de aanwezige planten en dieren 
heeft het oppervlaktewater ook een gebruikswaarde voor de mens. Voor 
een aantal specifiek benoemde functies gelden daarom speciale kwaliteits-
eisen voor het water. Ook dit valt onder het thema Schoon water.
Omgekeerd kan door menselijke activiteiten het water verontreinigd raken. 
Het is mede de taak van het waterschap om dat zoveel mogelijk te voor-
komen en waar het toch gebeurt in te grijpen om de gevolgen te beperken. 

De waterkwaliteit, inclusief de ecologische kwaliteit, is niet uniform over 
het gebied. Afhankelijk van de grondsoort, de aanwezigheid van zoete of 
brakke kwel en de mate waarin rivierwater van een bepaalde samenstelling 
wordt ingelaten treden verschillen op in de ecologische kwaliteit. Hiermee 
moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de normenkaders. 

Indeling in subthema’s
Het thema Schoon water is in drie subthema’s uitgesplitst:
-  het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem als basis- 

waterkwaliteit;
- het inrichten van een robuust en klimaatbestendig watersysteem;
-  het zo goed mogelijk faciliteren van de waterkwaliteitseisen die  

bepaalde gebruiksfuncties stellen.

7  Schoon water
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daaraan grenzende waterlichamen. Bovendien wordt in deze planperiode 
al voorgesorteerd op de daarop volgende planperiode (2022-2027). In de 
plannen voor die volgende periode kan indien nodig voor het eerst – en 
mits goed gemotiveerd – worden ingezet op aanpassing van de doelen 
voor die KRW-waterlichamen waarvan verwacht wordt dat de doelen niet 
of niet op tijd behaald kunnen worden.

Voor het overig water, dus buiten de KRW-waterlichamen, wordt deze 
planperiode vooralsnog STOWA-klasse III als basiskwaliteitsniveau ge- 
hanteerd. Op dit moment wordt echter gewerkt aan een nieuw beoor-
delingssysteem voor het overig water dat beter aansluit op de KRW- 
systematiek. Mogelijk kan dit systeem nog binnen de planperiode de  
huidige STOWA-beoordelingssystematiek gaan vervangen.

Bij de uitoefening van de taak om voor schoon water te zorgen kan er 
sprake zijn van (ernstige) problemen in het watersysteem, die de taak-uit-
oefening zodanig belemmeren dat ze met voorrang moeten worden opge-
lost. Dit zijn de prioritaire knelpunten, die in dit Waterbeheerprogramma 
worden gedefinieerd als “knelpunten in het watersysteem in reguliere 
omstandigheden waardoor niet aan de primaire zorgplicht van het water-
schap kan worden voldaan”.
Bij een kwalitatief knelpunt zijn er problemen met de waterkwaliteit en/
of ecologie. Hierdoor ontstaat er bij (beginnende) calamiteiten al direct 
kans op klachten die leiden tot imagoschade en/of daadwerkelijke schade 
door gevaar voor de volksgezondheid of het milieu vanwege algenbloei, 
vissterfte, botulisme of andere bacteriële verontreinigingen. Er is bij  
prioritaire knelpunten overigens vaak samenhang tussen waterkwantiteit 
en waterkwaliteit.

Lange-termijndoel
Geldende normen veranderen voortdurend met wijzigende wet en regel-
geving. Daarmee verandert ook het beeld wat onder ecologisch gezond 
water moet worden verstaan. De gekozen formulering maakt het doel voor 
de lange termijn houdbaar in relatie tot veranderende regelgeving.
Het lange-termijndoel voor het bereiken van de basiswaterkwaliteit in alle 
wateren is als volgt geformuleerd:

LANGE-TERMIJNDOEL BASISWATERKWALITEIT:

Het watersysteem is ecologisch gezond volgens geldende ecologische en chemische 
normen

Hierna wordt bovenstaand lange-termijndoel voor de basiswaterkwaliteit 
nader uitgewerkt in operationele doelen voor de planperiode  
2016-2021. Daarbij komen de volgende vier aspecten aan bod:
- normen en kaders;
- toetsen en inspecteren;
- verbeteren;
- beheer en onderhoud.

7.2.1 Normen en kaders

Doelen planperiode 2016-2021
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft betrekking op alle wateren en  
stelt dat de waterkwaliteit nergens achteruit mag gaan. De maatregelen 
voor verbetering focussen echter op de KRW-waterlichamen. De doelen 
voor deze waterlichamen worden volgens een vaste, landelijk geldende 
systematiek afgeleid door het waterschap. Vervolgens is het aan de  
provincie om de doelen definitief vast te leggen in het provinciaal water-
plan of –programma. 
Hollandse Delta zal de komende planperiode invloed uitoefenen op vast-
stelling van de KRW-doelen. Zo dienen bijvoorbeeld nog doelen te worden 
bepaald voor het waterlichaam Zuiderdiep op Goeree-Overflakkee en de 
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zal komende planperiode jaarlijks worden gerapporteerd. Overigens moet, 
om volledig aan de KRW te voldoen, in alle waterlichamen het cijfer 10 
worden behaald.

Voorts is er vanuit de provinciale waterverordening een plicht om te 
rapporteren over de algehele toestand van het water en de trends in de 
waterkwaliteit in het beheersgebied. Ook deze plicht wordt komende 
planperiode ingevuld.

Om aan genoemde verplichtingen te kunnen voldoen onderhoudt het 
waterschap een meetnet voor de waterkwaliteit. In de planperiode wordt 
dit meetnet geëvalueerd.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Door het uitoefenen van invloed op derden zijn de doelen voor de KRW-
waterlichamen realistisch en haalbaar

2.  In het overig water is STOWA-klasse III (of een gelijkwaardig, meer op de KRW 
geënt toetsingskader) het basiskwaliteitsniveau

Prestatie-indicatoren:

Geen

Uitvoering
Invloed uitoefenen zal vooral moeten plaats vinden door een pro-actieve 
houding en via deelname aan werk- en stuurgroepen op zowel ambtelijk 
als bestuurlijk niveau. Hierbij stelt Hollandse Delta steeds de vraag: “wat 
betekent dit voor het waterschap”? Door op het juiste moment met de 
juiste afvaardiging bij ontwikkelingen en discussies aangehaakt te zijn kan 
meegestuurd worden in de uiteindelijke besluitvorming.
Dit geldt ook voor het ontwikkelen van een nieuw, meer op de KRW geënt 
toetsingskader voor het overig water. Tot dit nieuwe kader er is, wordt het 
huidige kwaliteitsniveau gehanteerd.

7.2.2 Toetsen en inspecteren

Doelen planperiode 2016-2021
Hollandse Delta heeft op grond van de Kaderrichtlijn Water en de Water-
wet een specifieke wettelijke verplichting om een bijdrage te leveren aan 
het landelijk monitoringsprogramma voor de KRW. Het leveren van deze 
bijdrage wordt komende planperiode voortgezet.
Nieuw is dat Hollandse Delta voor het meten van de voortgang van het 
doelbereik in de KRW-waterlichamen een eigen beoordelingssystematiek 
heeft ontwikkeld, waarbij de verschillende parameters zijn samengevoegd 
tot een oordeel (rapportcijfer) tussen de 1 en de 10. Over deze voortgang 
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lijkheid voor de belasting van het water met nutriënten en chemische 
stoffen ligt bij andere partijen.

Het doel van Hollandse Delta is dat alle maatregelen die deze planperiode 
door het waterschap zelf worden genomen ertoe bijdragen dat de gestel-
de doelen voor de KRW-waterlichamen uiterlijk in 2027 worden bereikt. 
Het maatregelenpakket voor deze planperiode betreft zowel maatrege-
len uit het eerste Stroomgebiedbeheerplan 2010-2015, die in het kader 
van het (u)WBP zijn doorgeschoven naar de jaren 2016 en 2017, als een 
inmiddels goedgekeurd aanvullend pakket maatregelen voor het tweede 
Stroom-gebiedbeheerplan 2016-2021. Voor meer informatie over het 
maat- 
regelenpakket wordt verwezen naar bijlage 2.
In de loop van komende planperiode zal Hollandse Delta ook “voor-
sorteren” op de volgende planperiode (2022-2027) en onderzoeken in 
hoeverre het halen van de doelen in de KRW-waterlichamen nog mogelijk 
is door zelf maatregelen te nemen, in hoeverre het nodig is om bepaalde 
maatregelen bij andere partijen te adresseren en in hoeverre aanpassing 
van de doelen aan de orde is. Zodra bekend worden eventuele effecten 
van de natuurlijke achtergrondbelasting in dit onderzoek verdisconteerd.

Ten aanzien van het overig water wordt deze planperiode ingezet op  
een verbetering van het percentage wateren dat aan het gehanteerde 
kwaliteitsniveau (STOWA-klasse III) voldoet; van 50 naar 60%.
Voorts worden de op dit moment bekende prioritaire knelpunten in het 
watersysteem, conform de lijn uit het (u)WBP, in 2017 opgelost. Voor 
nieuwe prioritaire knelpunten wordt als doel geformuleerd dat deze  
binnen 3 jaar zijn opgelost.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Om eigen, landelijke en Europese rapportages te kunnen opstellen is tijdig 
bijgedragen aan het landelijke KRW-monitoringsprogramma 

2.  Jaarlijks wordt met behulp het eigen beoordelingssysteem gerapporteerd over de 
voortgang van het KRW-doelbereik

3.  Elke 2 jaar is gerapporteerd over de algehele toestand van de waterkwaliteit en 
de trendmatige ontwikkeling daarvan

4. Het meetnet is geëvalueerd

Prestatie-indicatoren:

De beschikbaarheid van de Waterbeheerrapportage

Uitvoering
Voor de algemene rapportage wordt om het jaar een waterbeheerrapportage 
opgesteld. De benodigde gegevens komen uit het meetnet van het  
waterschap. De specifieke KRW-monitoring krijgt vorm via een samen  
met andere waterbeheerders afgestemd landelijk monitoringsprogramma 
dat is uitgewerkt voor de afzonderlijke stroomgebieden van Maas en Rijn. 
De gegevens hieruit worden ook gebruikt om de vooruitgang in de KRW-
waterlichamen weer te geven.

7.2.3 Verbeteren

Doelen planperiode 2016-2021
De verbetermaatregelen die in het watersysteem worden getroffen ten be-
hoeve van de waterkwaliteit hebben, evenals afgelopen jaren, ook in deze 
planperiode vooral betrekking op de KRW-waterlichamen.
Het behalen van de KRW-doelstellingen is een wettelijke verplichting. Wa-
terschappen nemen een belangrijk deel van de maatregelen voor hun re-
kening maar zij zijn niet als enige verantwoordelijk voor het bereiken van 
de doelen. Maatregelen waarop de waterschappen direct kunnen worden 
aangesproken zijn inrichtings- en beheersmaatregelen. De verantwoorde-
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7.2.4 Beheer en onderhoud

Doelen planperiode 2016-2021
Op grond van de provinciale waterverordening en het reglement heeft 
Hollandse Delta een algemene zorgplicht voor het watersysteem, waaron-
der de waterkwaliteit. Hiertoe worden (reguliere) beheer- en onderhouds-
maatregelen genomen zoals maaien en baggeren.

In 2014 is Hollandse Delta gestart met het risicogestuurd beheer en 
onderhoud van objecten op basis van werkorders uit een onderhouds-
beheerssysteem (het IBO-proces). De organisatie, de informatievoor- 
ziening en de kennis en vaardigheden van de betrokken medewerkers 
worden daartoe op peil gebracht. Ook zijn kaders en beleidsuitgangs- 
punten ontwikkeld.
Deze planperiode wordt voor de feitelijke uitvoering van het noodzake-
lijke beheer en onderhoud de ingeslagen weg naar uitvoering op basis van 
risicoanalyses doorgezet. Onderhoud vindt dus niet standaard voor alle 
objecten op dezelfde wijze plaats; voor elk object wordt bepaald welke 
risico’s kunnen optreden, hoe groot deze risico’s zijn en welk preventief 
onderhoudsregime daarbij hoort. Daarbij vindt een afweging plaats tus-
sen de kwaliteit (in termen van beschikbaarheid en betrouwbaarheid), de 
(levensduur)kosten en de risico’s van het falen of bezwijken van objecten.
De omslag naar deze wijze van risicogestuurd beheer en onderhoud zal 
voor wat betreft de watersysteemtaak naar verwachting nog de gehele 
planperiode in beslag nemen.

DOELEN PLANPERIODE:

1. Er wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht voor het watersysteem
2. Het risicogestuurd objectenmanagement is volledig geïmplementeerd

Prestatie-indicatoren:

Het % beschikbaarheid van objecten / Het % uitval van objecten

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Om de gestelde doelen in de KRW-waterlichamen te bereiken – bij voorkeur in 
2021 (doch uiterlijk in 2027) en uitsluitend voor dat gedeelte waarvoor het 
waterschap zelf verantwoordelijk is - zijn de maatregelen uit SGBP-1 en SGBP-2 
in 2021 uitgevoerd

2. Van alle overige wateren voldoet 60% aan STOWA-klasse III
3. In 2017 zijn de prioritaire knelpunten uit het (u)WBP opgelost
4. Nieuwe prioritaire knelpunten zijn binnen 3 jaar opgelost

Prestatie-indicatoren:

- Het % wateren dat aan de KRW-eisen voor prioritaire stoffen voldoet
-  Het % KRW-waterlichamen dat aan de KRW-eisen voor biologie en biologie-

ondersteunende stoffen voldoet
- Het % overige wateren dat aan STOWA-klasse III voldoet

Uitvoering
Om bovengenoemde doelen te kunnen behalen wordt voor de Kaderrichtlijn 
Water een pakket inrichtings-, beheer- en onderzoeksmaatregelen uitgevoerd 
(zie bijlage 2). De uitvoering van dit pakket krijgt projectmatig vorm.
Ten aanzien van het overig water wordt vooral ingezet op het verkennen 
van de mogelijkheden om watergangen, die hydraulisch te krap zijn om 
ecologisch te kunnen onderhouden, te verbreden.
De uitvoering van maatregelen om (de huidige) prioritaire knelpunten op 
te lossen wordt projectmatig opgepakt. Van alle thans bekende overige 
aandachtspunten in het watersysteem wordt eerst bepaald of ze, op basis 
van de nieuwe definitie, wel of niet als prioritair knelpunt moeten worden 
beschouwd. Vervolgens worden ook deze knelpunten projectmatig aan-
gepakt.
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Hollandse Delta kan zelf de negatieve invloeden van klimaatverandering 
bewust beïnvloeden door het watersysteem robuuster in te richten. Dit 
kan bijvoorbeeld door wateren breder en dieper te maken, doorspoelbaar-
heid en verversingsmogelijkheden te optimaliseren en meer diversiteit te 
brengen in de mogelijkheden om water van goede kwaliteit in te laten. 
Omdat dit ook bij het thema Voldoende water van belang is kunnen met 
dergelijke maatregelen twee vliegen in één klap worden geslagen. Hier-
door neemt de efficiëntie van de maatregelen toe.

Lange-termijndoel
Doel voor de lange termijn is een watersysteem dat bestand is tegen de 
negatieve gevolgen van toekomstige klimaatveranderingen voor water-
kwaliteit en ecologie. Het systeem is dan zo ingericht dat het voldoende 
ruimte biedt om effecten van resterende lozingen te neutraliseren en dat 
het voldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor de ecologische 
potenties van het watersysteem.

LANGE-TERMIJNDOEL ROBUUST EN KLIMAATBESTENDIG WATERSYSTEEM:

Het watersysteem is robuust en toekomstbestendig zodat (negatieve) effecten van 
klimaatverandering worden voorkomen

Hierna wordt bovenstaand lange-termijndoel voor een robuust en  
klimaatbestendig watersysteem nader uitgewerkt in operationele doelen 
voor de planperiode 2016-2021. Daarbij komen de volgende vier  
aspecten aan bod:
- normen en kaders;
- toetsen en inspecteren;
- verbeteren;
- beheer en onderhoud.

Uitvoering
Het risicogestuurd objectenmanagement wordt verder uitgerold door 
processen te beschrijven en in te richten, door risico-analyses uit te voeren 
en door onderhoudsconcepten te ontwikkelen. Ondertussen “blijft de 
winkel open” en worden reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd om de assets op orde te houden.
Bij het vormgeven van het risicogestuurd objectenmanagement worden 
waterkwaliteits- en ecologische aspecten vanzelfsprekend meegenomen 
in de risicobenadering. Hollandse Delta streeft ook naar het beheren van 
installaties en kunstwerken vanuit een centrale regie- of controlekamer.

7.3 Robuust en klimaatbestendig watersysteem

Beschrijving
Het huidige watersysteem is primair ontworpen en ingericht voor de 
aan- en afvoer van water maar vervult tevens een functie in het kader 
van gebruik, beleving en algemene ecologie. De waterschappen hebben 
zich ingespannen om lozingen te voorkomen en afvalwater te zuiveren. 
Hierdoor is de waterkwaliteit verbeterd. Wel treedt er nog steeds diffuse 
verontreiniging op en laat de waterkwaliteit op veel plaatsen nog te  
wensen over.  

Veel waterschappen, waaronder ook Hollandse Delta, realiseren zich dat 
voor verdere verbetering van waterkwaliteit en ecologie de inrichting en 
het beheer van het watersysteem erg belangrijk zijn. De houdbaarheid 
van de gerealiseerde verbeteringen in het verleden staat bovendien onder 
druk door de op handen zijnde klimaatverandering. Meer hevige neerslag 
en langere perioden van droogte moeten niet alleen kwantitatief worden 
opgevangen maar hebben ook invloed op de waterkwaliteit door tem-
peratuurverhoging, verhoogde uitspoeling, concentratieverhoging door 
verdamping en een grotere hoeveelheid overstortend water en daarmee 
een grotere vuilvracht op jaarbasis uit gemeentelijke rioolstelsels.
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Met gemeenten wordt de samenwerking in de afvalwaterketen op dit  
moment al geïntensiveerd. Bij het samen vormgeven aan de afvalwater-
keten zal ook aandacht worden besteed aan de invloed van het klimaat.

7.3.2 Toetsen en inspecteren

Doelen planperiode 2016-2021
Uit het reguliere meetnet zijn trendmatige ontwikkelingen in de water-
kwaliteit af te leiden. Een goede analyse van klimaateffecten en de  
betekenis daarvan voor waterkwaliteit en ecologie zal duidelijk moeten 
maken in hoeverre de klimaatverandering deze trends zal wijzigen. Deze 
analyse zal in de planperiode worden uitgevoerd.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  In 2020 zijn de effecten van klimaatverandering op waterkwaliteit en ecologie 
berekend of ingeschat

Prestatie-indicatoren:

De beschikbaarheid van de analyseresultaten

Uitvoering
Om de gevolgen van de klimaatvoorspellingen voor de waterkwaliteit te 
vertalen naar concrete effecten is geen eenvoudige opgave. In de plan-
periode zal Hollandse Delta daar onderzoek naar (laten) doen. Indien 
mogelijk zullen de effecten worden berekend, maar wanneer dat niet kan 
zal een inschatting worden gegeven.

7.3.3 Verbeteren

Doelen planperiode 2016-2021
Anticiperen op klimaatverandering betekent rekening houden met de te 
verwachten effecten, waaronder meer en extremere neerslag en langere 

7.3.1 Normen en kaders

Doelen planperiode 2016-2021
Hollandse Delta hanteert eigen ontwerpeisen voor het watersysteem. 
Deze eisen faciliteren in de eerste plaats de waterhuishoudkundige func-
ties van het watersysteem en optimaliseren de taakuitoefening (zie ook 
het hoofdstuk Voldoende water). Tevens houden de ontwerpeisen verband 
met waterkwaliteit en ecologie. Dit betreft bijvoorbeeld aan- en afvoer-
normen, minimale waterdieptes en richtlijnen voor taluds.
De huidige ontwerpeisen zijn opgenomen in bijlage 4. Deze planperiode 
worden de huidige eisen geëvalueerd en indien nodig aangepast. Daarbij 
zal rekening worden gehouden met klimaateffecten op waterkwaliteit en 
ecologie.

Tevens zal Hollandse Delta komende planperiode inzetten op het beïn-
vloeden van derden om in hun ontwerpeisen rekening te houden met de 
effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Bij de evaluatie en actualisatie van de ontwerpeisen voor het watersysteem is 
rekening gehouden met klimaateffecten op waterkwaliteit en ecologie

2.  Door invloed uit te oefenen op derden houden zij in hun ontwerpeisen voor 
werken rekening met effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit

Prestatie-indicatoren:

Geen

Uitvoering
De eigen ontwerpeisen voor het watersysteem worden geëvalueerd en 
indien nodig aangepast (zie ook 6.2.1). Effecten van klimaatverandering 
op waterkwaliteit en ecologie worden meegenomen in deze evaluatie c.q. 
actualisatie.
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7.3.4 Beheer en onderhoud

Doelen planperiode 2016-2021
Ten aanzien van het beheer en onderhoud wordt komende planperiode de 
omslag gemaakt naar een risicogestuurde werkwijze. Kortheidshalve wordt 
voor een beschrijving verwezen naar paragraaf 7.2.4.

Uitvoering
Het risicogestuurd objectenmanagement wordt verder uitgerold door 
processen te beschrijven en in te richten, door risico-analyses uit te voeren 
en door onderhoudsconcepten te ontwikkelen. Ondertussen “blijft de 
winkel open” en worden reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd om de assets op orde te houden.
Bij het vormgeven van het risicogestuurd objectenmanagement worden 
waterkwaliteits- en ecologische aspecten meegenomen in de risico- 
benadering. Dat moet ook gelden voor de effecten van klimaats- 
verandering op de waterkwaliteitsrisico’s.

7.4 Faciliteren gebruiksfuncties

Beschrijving
Hollandse Delta heeft als algemene taak om een inspanning te leveren 
voor het faciliteren van de gebruiksfuncties in het beheersgebied. Hierbij 
geldt dat voor sommige functies de waterkwaliteitsnormen wettelijk zijn 
vastgelegd, zoals bij zwemwateren het geval is. De volgende functies 
worden onderscheiden:
- de algemene ecologische functie; 
- de agrarische functie;
- de natuurfunctie;
- de zwemwaterfunctie;
- water voor de bereiding van drinkwater en industriewater.

perioden van droogte. Op dit moment gebeurt dit alleen nog in relatie 
tot het voldoen aan de inundatienormen. Voor waterkwaliteit en ecologie 
voorziet het beleid van Hollandse Delta nog niet in het anticiperen op 
toekomstige (klimaat)ontwikkelingen. Het wettelijk kader daarvoor is ook 
minder duidelijk dan bij de bescherming tegen inundatie, waarvoor de 
normen in de provinciale waterverordening zijn vastgelegd.
Zoals in paragraaf 7.2.1 (Basiswaterkwaliteit) is toegelicht geldt dat de 
waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water nergens achteruit mag 
gaan. In dat licht bezien vormt de verwachte klimaatverandering een 
bedreiging. Maatregelen om negatieve effecten van klimaatverandering 
op de waterkwaliteit te voorkomen moeten dan ook worden gezien als 
aanvullend op het basiskwaliteitsniveau.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  In 2020 zijn de oplossingsrichtingen om negatieve effecten van klimaat-
verandering op waterkwaliteit en ecologie te voorkomen verkend.

Prestatie-indicatoren:

De beschikbaarheid van de oplossingsrichtingen

Uitvoering
Indien de effecten van klimaatverandering berekend dan wel ingeschat 
zijn, kan gewerkt worden aan een maatregelenpakket voor aanpassing van 
het watersysteem om deze effecten te neutraliseren. Om het watersysteem 
robuust en klimaatbestendig te maken voor waterkwaliteit en ecologie 
zullen gerichte maatregelen op locatie nodig zijn. Verbetermaatregelen 
worden via een programmatische aanpak en op projectmatige basis (waar-
onder het opstellen van IBC’s) uitgevoerd.



58  Waterbeheerprogramma 2016-2021

Algemene ecologische functie
Deze functie geldt voor alle wateren en is gericht op de aanwezigheid van 
planten en dieren die behoren bij de natuurlijke omstandigheden in het 
gebied. Concentraties van bepaalde stoffen mogen daarvoor geen belem-
mering vormen en het watersysteem dient op een bepaalde wijze te zijn 
ingericht. Deze kwaliteitsaspecten zijn meegenomen in de ontwerpeisen 
voor het watersysteem (zie bijlage 4).

Agrarische functie 
Ten behoeve van de agrarische functie wordt momenteel gestuurd op  
de volgende chloridegehaltes (waarbij wordt gemeten in de hoofdwater-
gangen):

AGRARISCH GRONDGEBRUIK CHLORIDEGEHALTE

Veeteelt < 1000 mg/l Chloride

Akkerbouw < 600 mg/l Chloride

Groenteteelt < 300 mg/l Chloride

Glastuinbouw < 200 mg/l Chloride

Natuurfunctie
Voor natuurgebieden geldt op dit moment de hoogst haalbare STOWA-
klasse als doel voor de waterkwaliteit. In overleg met de natuurbeheerders 
dienen doelen en maatregelen per natuurgebied echter nog nader  
te worden bepaald. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in Natura2000-
gebieden, natuurgebieden met zoet water, natuurgebieden met brak of 
zout water en de Ecologische Hoofdstructuur.

Zwemwaterfunctie
Conform de wettelijke eisen uit de Zwemwaterrichtlijn moet de zwem-
waterkwaliteit minimaal “aanvaardbaar” zijn. De stand van zaken in de 
zwemwateren (2010-2013) is als volgt:

Het waterschap spant zich behoorlijk in om deze functies zo goed  
mogelijk te faciliteren. Hierbij is voor veel functies het chloridegehalte een 
belangrijke parameter waarop gestuurd wordt. Dit gehalte is niet alleen 
voor agrarische gebieden belangrijk maar bijvoorbeeld ook voor de natuur 
en de drink- en industriewatervoorziening.
Het voldoen aan de eisen die vanuit de functies worden gesteld kan  
worden gezien als een plus op het basiskwaliteitsniveau.

Lange-termijndoel
Het waterschap wil de verschillende gebruiksfuncties faciliteren. Dit wordt 
“zo goed mogelijk” gedaan, want er moet rekening worden gehouden met 
bepaalde natuurlijke omstandigheden en de verhouding tussen (maat-
schappelijke) kosten en baten.

LANGE-TERMIJNDOEL FACILITEREN GEBRUIKSFUNCTIES:

Er is water van voldoende kwaliteit beschikbaar om de gebruiksfuncties zo goed 
mogelijk te faciliteren

Hierna wordt bovenstaand lange-termijndoel voor het faciliteren van  
de gebruiksfuncties nader uitgewerkt in operationele doelen voor  
de planperiode 2016-2021. Daarbij komen de volgende vier aspecten  
aan bod:
- normen en kaders;
- toetsen en inspecteren;
- verbeteren;
- beheer en onderhoud.

7.4.1 Normen en kaders

Doelen planperiode 2016-2021
Hieronder wordt per functie beschreven welke kwaliteitsnormen op dit 
moment gelden.
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Het vastleggen van het voorzieningenniveau voor zoetwater wordt daarom 
hier als doel voor de planperiode herhaald.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  In 2017 is de ruimtelijke vertaling van de normering en toepassing voor de 
verschillende gebruiksfuncties gereed (functiefaciliteringskaart)

2. Het regionale voorzieningenniveau voor zoetwater is vastgelegd

Prestatie-indicatoren:

De beschikbaarheid van de functiefaciliteringskaart

Uitvoering
Het opstellen van de functiefaciliteringskaart krijgt vorm in nauwe samen-
hang met het bepalen van het regionale voorzieningenniveau voor zoet-
water zoals beschreven in het hoofdstuk Voldoende water.

7.4.2 Toetsen en inspecteren

Doelen planperiode 2016-2021
Conform geldende wettelijke eisen zullen de zwemwaterprofielen actueel 
worden gehouden door ze eens per vier jaar opnieuw vast te stellen.

Het beoordelen van de mate waarin de overige gebruiksfuncties kunnen 
worden gefaciliteerd vormt onderdeel van de reguliere rapportage over 
toestand en trends van de waterkwaliteit (in de Waterbeheerrapportage).
 

BEOORDELING AANTAL

Uitstekend 18

Goed 7

Aanvaardbaar 1

Slecht 3

Blauwalg-gevoelig 9

Voor alle zwemwateren worden elke vier jaar zwemwaterprofielen vast-
gesteld. Deze profielen bevatten een beschrijving van de actuele toestand 
van het zwemwater en aanbevelingen voor maatregelen om eventuele 
risico’s te beperken.

Drink- en industriewater
Om uit ingelaten rivierwater drink- en proceswater te kunnen winnen heeft 
de producent, conform wettelijke eisen, water nodig met een chloride-
gehalte beneden de 150 mg/l. Door Hollandse Delta wordt onder normale 
omstandigheden dan ook gestuurd op deze eis. Alleen onder zeer droge 
omstandigheden kan het waterschap mogelijk niet aan deze eis voldoen.

Op dit moment zijn de verschillende, hierboven genoemde kwaliteits-nor-
men nog niet “ruimtelijk vertaald”, bijvoorbeeld in de vorm van een func-
tiefaciliteringskaart. Aan deze ruimtelijke vertaling is dringend behoefte, 
niet alleen om meer duidelijkheid aan gebruikers te kunnen bieden over 
het serviceniveau dat het waterschap kan leveren maar ook voor het beter 
kunnen beïnvloeden van de ruimtelijke ordening.

Komende planperiode wordt dan ook ingezet op een adequate ruimtelijke 
vertaling van de verschillende (kwaliteits)normen en de toepassing daar-
van. Deze ruimtelijke vertaling van de kwaliteitsnormen van de functies 
speelt ook een rol bij de uitwerking van de regionale voorzieningen-
niveau’s voor zoetwater zoals genoemd in het hoofdstuk Voldoende water. 
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DOELEN PLANPERIODE:

1. De kwaliteit van de zwemwateren is minimaal “aanvaardbaar”
2.  In overleg met de natuurbeheerders zijn de waterkwaliteitsdoelen voor natuurge-

bieden verkend
3.  De match tussen de normering voor de functie en de actuele meetwaarde is 

verbeterd

Prestatie-indicatoren:

Het % verbetering tussen de functie-eis en de gemeten waarden in het 
watersysteem

Uitvoering
Het verbeteren van de match tussen geldende normen en actuele meet-
waarden is een continue wisselwerking tussen enerzijds het nemen van 
doelmatige maatregelen en anderzijds het optimaliseren van de functie-
faciliteringskaart.
Voor zwemwateren die niet aan de vigerende eisen voldoen zal Hollandse 
Delta inventariseren welke maatregelen nodig zijn en welk deel daarvan 
tot het taakveld van het waterschap gerekend moeten worden. Indien  
het niet mogelijk is om de waterkwaliteit in deze zwemwateren te ver-
beteren wordt aan de provincie verzocht om het zwemwater van de lijst  
af te voeren.
Met natuurbeheerders zal het gesprek worden geopend over de te  
bereiken doelen in de natuurgebieden.

7.4.4 Beheer en onderhoud

Doelen planperiode 2016-2021
Ten aanzien van het beheer en onderhoud wordt komende planperiode de 
omslag gemaakt naar een risicogestuurde werkwijze. Kortheidshalve wordt 
voor een beschrijving verwezen naar paragraaf 7.2.4.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Zwemwaterprofielen zijn elke 4 jaar opnieuw vastgesteld conform landelijke 
richtlijnen

2.  Elke 2 jaar is gerapporteerd over de algehele toestand van de waterkwaliteit en 
de trendmatige ontwikkeling daarvan

Prestatie-indicatoren:

- De actualiteit van de zwemwaterprofielen
- De beschikbaarheid van de Waterbeheerrapportage

Uitvoering
De zwemwaterprofielen worden periodiek ter vaststelling voorgelegd aan 
het bestuur. Voor de algemene rapportage wordt eens in de twee jaar een 
waterbeheerrapportage opgesteld.

7.4.3 Verbeteren

Doelen planperiode 2016-2021
Doel voor de zwemwateren is dat ze, conform geldende eisen, minimaal 
de kwaliteit “aanvaardbaar” moeten hebben en houden. Voor wateren die 
structureel (ten minste 4 jaar achter elkaar) “slecht” scoren en die niet 
kunnen worden verbeterd streeft Hollandse Delta naar beëindiging van de 
zwemwaterfunctie voor de betreffende locatie. Besluiten hierover worden 
uiteindelijk door de provincie genomen.
Voor de natuurgebieden geldt dat de waterkwaliteitsdoelen nog moeten 
worden bepaald. In overleg met de natuurbeheerders zal daar komende 
planperiode mee worden gestart.

Ten aanzien van de overige kwaliteitseisen die vanuit de verschillende ge-
bruiksfuncties gelden wordt als algemeen doel geformuleerd dat gestreefd 
wordt naar een verbetering van de “match” tussen enerzijds de geldende/
gehanteerde norm en anderzijds de daadwerkelijke meetwaarden.
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winkel open” en worden reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd om de assets op orde te houden.
Bij het vormgeven van het risicogestuurd objectenmanagement worden 
waterkwaliteitsaspecten meegenomen in de risicobenadering.

Uitvoering
Het risicogestuurd objectenmanagement wordt verder uitgerold door pro-
cessen te beschrijven en in te richten, door risico-analyses uit te voeren en 
door onderhoudsconcepten te ontwikkelen. Ondertussen “blijft de 
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8.1 Inleiding

Beschrijving thema
De waterketen beoogt de volksgezondheid te bevorderen en het milieu te 
beschermen en draagt bij aan het voorkomen van (hemel)wateroverlast, 
waardoor de leefomgeving verbetert. De waterketen omvat:
- de productie en levering van drinkwater;
- de inzameling van afvalwater;
-  de afvoer van afvalwater via de riolering (vaak samen met overtollig 

hemelwater);
- het transport en de zuivering van afvalwater.

De inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater vormen 
samen de afvalwaterketen (als deel van de totale waterketen). In de 
afvalwaterketen zorgt Hollandse Delta voor een doelmatig en duurzaam 
transport en het zuiveren van afvalwater tegen de laagste maatschappe-
lijke kosten door:
-  in nauwe samenwerking met gemeenten het afvalwater in te zamelen  

en te transporteren;
-  bij de zuiveringsprocessen continu te streven naar verbetering en  

verduurzaming.

Doelstellingen vanuit het oppervlaktewater vormen hierbij een belangrijke 
randvoorwaarde. Het thema Waterketen heeft dan ook raakvlakken met de 
thema’s Voldoende water en Schoon water.

Indeling in subthema’s
Het thema (afval)waterketen is in drie subthema’s gesplitst:
- het beheer van de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s);
- de impact die de waterketen heeft op het watersysteem;
- een doelmatige samenwerking met de partners in de (afval)waterketen.

8.2 Beheer rwzi’s

Beschrijving
Binnen het beheersgebied van Hollandse Delta verwerken 20 rwzi’s 
jaarlijks circa 130 miljoen m3 afvalwater met een vuillast van 1,3 miljoen 
vervuilingseenheden. Verder zijn er 11 slibontwateringsinstallaties en  
1 slibverwerkingsinstallatie in beheer.

Alle rwzi’s voldoen op dit moment aan de huidige wettelijke eisen. Daarbij 
hebben de prestaties van rwzi Rotterdam-Dokhaven grote invloed op de 
totale zuiveringsprestaties. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de belangrijkste prestaties van de zuiveringstechnische werken tijdens de 
afgelopen jaren:

8  Waterketen



63  Waterbeheerprogramma 2016-2021

en de doelmatigheid van de zuiveringsprocessen te vergroten. 
Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat slib. Voor de verwerking van dit 
slib werkt Hollandse Delta samen met andere waterschappen en partners 
in de slibverwerkingsketen (HVC).

Om grip te houden op het aanbod van afvalwater, zodat de capaciteit van 
de rwzi en het transportstelsel goed zijn afgestemd op dit aanbod, worden 
de data van de toeleverende gemeenten periodiek geactualiseerd. Afge-
lopen planperiode is gestart met het vastleggen van afspraken over het 
aanbod op zuiveringen in afvalwaterakkoorden in plaats van in aansluit-
vergunningen. Reden daarvoor is de gewijzigde wetgeving (Waterwet) die 
inzet op samenwerking op basis van onderlinge afspraken in plaats van via 
eenzijdige voorschriften.
Geconstateerd moet worden dat het actualiseren van prognoses en het 
afstemmen daarvan met gemeenten achterblijft, onder andere omdat het 
waterschap nog geen standpunt heeft ingenomen over de vormgeving van 
afvalwaterakkoorden maar ook omdat op dit moment de gebruikte data 
van een aantal gemeenten niet actueel zijn.

Lange-termijndoel
Voor het beheer van de rwzi’s zijn het voldoen aan wettelijke eisen en een 
doelmatige bedrijfsvoering uitgangspunt voor de lange termijn.

LANGE-TERMIJNDOEL:

Zuiveringstechnische werken worden doelmatig gebouwd, beheerd en onderhouden

Hierna wordt bovenstaand lange-termijndoel voor het beheer van de  
rwzi’s nader uitgewerkt in operationele doelen voor de planperiode  
2016-2021. Daarbij komen de volgende vier aspecten aan bod:
• normen en kaders;
• toetsen en inspecteren;
• verbeteren;
• beheer en onderhoud.

Doel-
stelling
WBP / 
(u) WBP

2009 2010 2011 2012 2013

Voldaan aan 
afnameverplichting

99 % 99,2 % 98,6 % 99,4 % 99,5 % 99,5 %

Nalevings-
percentage
watervergunnings-
eisen

98 % 99,1 % 100 % 100 % 99 % 99 %

Zuiverings-
rendement (N)
stikstof

77,5 % 78 % 75,3 % 79,9 % 78,4 % 78,4 %

Zuiverings-
rendement (P)
fosfaat

77,5 % 83 % 85,2 % 85,5 % 86 % 86 %

Uit deze tabel volgt dat Hollandse Delta de afgelopen periode grotendeels 
heeft voldaan aan de geldende doelstellingen. De afgelopen planperiode 
is daarvoor ook een aantal grote projecten uitgevoerd om transport-
systemen en gemalen aan te passen, zoals de persleiding Goudswaard-
Zuidland-Hellevoetsluis.
In 2010 had Hollandse Delta te maken met een strenge winterperiode  
en moesten alle mogelijke maatregelen worden getroffen om binnen de 
wettelijke eis van 75% stikstof- en fosfaatverwijdering te blijven.

Bij het zuiveren van afvalwater staat duurzaamheid steeds meer centraal. 
Dit komt terug in aspecten als het beperken van het energieverbruik, het 
reduceren van het gebruik van hulpstoffen, het verhogen van de eigen 
energieproductie, het opwaarderen van afvalstoffen tot grondstof en het 
verminderen van afval. Deze verduurzaming heeft tot doel onze “foot-
print”, oftewel de nalatenschap aan toekomstige generaties, te beperken 
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rwzi’s van het waterschap worden gesteld. Het meest in het oog springend 
daarbij zijn de ontwikkelingen ten aanzien van hormoonverstorende stof-
fen en medicijnresten die in het afvalwater achterblijven. Voor het aanpak-
ken van deze stoffen volgt Hollandse Delta de landelijke ontwikkelingen 
nauwlettend. Het waterschap is voorstander van een aanpak bij de bron 
in plaats van “end of pipe”-oplossingen. Deze planperiode zal Hollandse 
Delta zich op landelijk niveau dan ook sterk maken voor deze (bron)aan-
pak. Daarnaast zullen lokale initiatieven die zijn gericht op een aanpak  
bij de bron worden ondersteund.
Eerder is al geconstateerd dat het actualiseren van afvalwaterprognoses 
en de afstemming daarover met gemeenten achterstand heeft opgelopen. 
Omdat deze prognoses en afspraken een belangrijk kader vormen voor 
het (toekomstig) beheer van de rwzi’s wil Hollandse Delta de komende 
planperiode deze achterstand inlopen. Doel is daarom dat aan het eind 
van deze planperiode alle afspraken met gemeenten actueel zijn en op 
bestuurlijk niveau zijn vastgelegd.

Aandachtspunt hierbij is het samen met de gemeenten ontwikkelen van 
een lange-termijnvisie op de afvalwaterketen. Hollandse Delta streeft in 
deze visie naar een gescheiden inzameling van schoon en vuil water, en 
vooralsnog gaat Hollandse Delta er vanuit dat energie en eventueel ook 
grondstoffen centraal worden teruggewonnen. In initiatieven voor decen-
trale behandeling van afvalwater zal Hollandse Delta participeren, maar 
zal deze niet initiëren of trekken.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Door het uitoefenen van invloed op derden is de normering voor de rwzi’s 
realistisch en haalbaar

2.  Met alle gemeenten zijn actuele afnameverplichtingen en afspraken over de 
samenstelling van het afvalwater bestuurlijk vastgesteld

Prestatie-indicatoren:

Het % gemeenten waarmee actuele afspraken bestuurlijk zijn vastgesteld

8.2.1 Normen en kaders

Doelen planperiode 2016-2021
Deze planperiode worden ten aanzien van geldende wettelijke/juridische 
normen en kaders voor het beheer van de rwzi’s geen ingrijpende ver-
anderingen verwacht. De geldende doelen uit het vorige WBP (normen) 
blijven dan ook onverkort van kracht en waar nodig zal Hollandse Delta 
invloed blijven uitoefenen op deze normen:

Voldoen aan afnameverplichting 99 %

Nalevingspercentage 
watervergunningeisen

98 %

Zuiveringsrendement N 77,5 %

Zuiveringsrendement P 77,5 %

In de afvalwaterketen speelt naast de wettelijke taak van het waterschap 
ook de opgave van de gemeenten een rol. Doelstellingen van waterschap 
en gemeenten kunnen op gespannen voet staan met elkaar. Immers: de 
doelstellingen hangen fysiek samen en het sturen op één van beide  
belangen heeft automatisch consequenties voor het andere.
Dit potentiële spanningsveld kan doelmatig opgelost worden door de 
gehele keten integraal te benaderen en een onderbouwde afweging te 
maken tussen de verschillende belangen en doelstellingen. Hiervoor  
hanteert Hollandse Delta een beoordelingskader dat inzicht geeft in de 
wijze waarop het waterschap inhoud geeft aan zijn rol in de afvalwater-
keten. Indien in het totaal van de belangenafweging van beide partners 
in de keten de doelmatigheid van maatregelen onder druk komt te staan, 
biedt het kader ruimte voor maatwerk.
Het beoordelingskader is weergegeven in bijlage 5.

In de afvalwaterketen is voorts sprake van enkele nieuwe ontwikkelingen 
die (uiteindelijk) van invloed zouden kunnen zijn op de eisen die aan de 
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DOELEN PLANPERIODE:

1.  In ten minste 98% van de gevallen wordt voldaan aan de gestelde lozingseisen 
voor de rwzi’s

2.  Voor ten minste 50% van de zuiveringskringen zijn Asset Lifecycle Management 
(ALM) studies uitgevoerd om de investeringsagenda voor deze assets na 2021 te 
bepalen

Prestatie-indicatoren:

Het nalevingspercentage

Uitvoering
Het toetsen of aan de lozingseisen wordt voldaan behoort tot de reguliere 
(dagelijkse) werkzaamheden. Over de bedrijfsresultaten wordt ten minste 
jaarlijks gerapporteerd.
In de planperiode worden ALM-studies uitgevoerd waarin de (levensduur-
verlengende) maatregelen worden geformuleerd ten behoeve van de 
volgende planperiode. 

8.2.3 Verbeteren

Doelen planperiode 2016-2021
Zoals hiervoor al is opgemerkt worden komende planperiode vooralsnog 
geen grootschalige verbetermaatregelen verwacht. Verbeteringen zijn 
daarom kleinschaliger van aard en zullen in veel gevallen betrekking  
hebben op duurzaamheid en innovatie.
Op de huidige locatie Rotterdam-Dokhaven is uitbreiden niet mogelijk. 
Om de energie-efficiëntie te vergroten en de effluentkwaliteit te ver- 
beteren teneinde ook in de toekomst gesteld te staan, zal hier ingezet 
moeten worden op innovatieve technologieën. Een innovatief demon-
stratie-project dat momenteel op Dokhaven loopt is CENIRELTA (koude 
Anammox). De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2016 ver-
wacht. Hierna volgt een evaluatie over een mogelijk vervolg van deze 

Uitvoering
Invloed uitoefenen op vigerende of nieuwe normen en kaders zal moeten 
plaatsvinden door een pro-actieve houding, via deelname aan werk- en 
stuurgroepen, ontwikkelteams en dergelijke. Dit geldt zowel op ambtelijk 
als bestuurlijk niveau. Door vanaf het begin bij ontwikkelingen en dis-
cussies aangehaakt te zijn, kan meegestuurd worden in de uiteindelijke 
besluiten.
De afspraken met gemeenten worden, na de reguliere afstemmings- en 
overlegtrajecten, bestuurlijk vastgesteld.

8.2.2 Toetsen en inspecteren

Doelen planperiode 2016-2021
Tot voor kort waren alle lozingen van effluent uit de rwzi’s van Hollandse 
Delta op grond van de Waterwet vergund door Rijkswaterstaat of het  
waterschap zelf. Op 1 maart 2014 zijn deze vergunningen komen te 
vervallen en vallen de rwzi’s onder een landelijk Activiteitenbesluit. Dit 
Activiteitenbesluit is in lijn met de eerder verleende vergunningen. In het 
Activiteitenbesluit zijn normen opgenomen waaraan Hollandse Delta dient 
te voldoen. In de planperiode zal Hollandse Delta doorlopend toetsen en 
periodiek rapporteren of wordt voldaan aan de hiervoor genoemde nor-
men, zodat inzicht wordt verkregen in de zuiveringsprestaties.
De huidige installaties hebben voldoende capaciteit voor de nu bekende 
huidige en toekomstige situatie, en ze voldoen aan de gestelde eisen. 
Grootschalige investeringen zijn deze planperiode vooralsnog niet aan 
orde. Wel bereiken veel installaties de komende jaren het einde van hun 
technische levensduur. Het streven van Hollandse Delta is om de bestaan-
de assets zo lang mogelijk uit te nutten. Doel is dan ook om de mogelijk-
heden voor levensduurverlenging in beeld te brengen, waarbij de Asset 
Lifecycle Management-methode zal worden toegepast.



66  Waterbeheerprogramma 2016-2021

DOELEN PLANPERIODE:

1. Van het binnenkomende fosfaat wordt 75% teruggewonnen
2. De mogelijkheden voor de terugwinning van grondstoffen zijn onderzocht
3. Het aantal liter water per i.e. per dag is afgenomen van 285 naar 250
4.  Conform MJA-3 is de energie-efficiëntie ten opzichte van 2008 ten minste 26% 

verbeterd
5. De eigen energieproductie voorziet voor 40% in de eigen energiebehoefte

Prestatie-indicatoren:

- Het % teruggewonnen fosfaat
- Het jaargemiddelde aantal liter water per geïnventariseerde i.e. per dag
- Het % energie-efficiëntie
- Het % waarin wordt voorzien in de eigen energiebehoefte

Uitvoering
Voor alle verbeterdoelen worden in de planperiode studies uitgevoerd 
waarin maatregelen worden geformuleerd die kunnen bijdragen aan de 
doelen voor de planperiode. Indien deze maatregelen haalbaar en betaal-
baar zijn worden ze uitgevoerd.
De afvoer naar de rwzi’s wordt in samenspraak met de gemeenten  
afgestemd.

8.2.4 Beheer en onderhoud

Doelen planperiode 2016-2021
Voor wat betreft de zuiveringstaak geldt dat ten aanzien van het beheer 
en onderhoud reeds langere tijd op een risicogestuurde wijze gewerkt 
wordt. De ervaringen die daarmee zijn opgedaan waren mede aanleiding 
voor het besluit deze werkwijze (assetmanagement) ook bij de andere 
thema’s te implementeren, zoals is beschreven in de voorgaande hoofd-
stukken.

onderzoeksrichting als toekomstscenario voor Dokhaven.
Voor de terugwinning van fosfaat kiest Hollandse Delta voor de route via 
de slibeindverwerking en worden de door HVC ingezette acties onder-
steund. Doel voor de planperiode is om 75% van het binnenkomende 
fosfaat terug te winnen.
De mogelijkheden voor de terugwinning van andere grondstoffen worden 
verder in beeld gebracht. Daartoe wordt ook deelgenomen aan de lande-
lijke werkgroep rondom de “Energie- + Grondstoffenfabriek”. In deze 
werkgroep worden alle landelijk initiatieven om energie en grondstoffen 
uit afvalwater terug te winnen afgestemd.

Voorts is uit de bedrijfsvergelijking zuiveren gebleken dat het ingezamelde 
afvalwater in het beheersgebied van Hollandse Delta relatief “dun” is. Dit 
houdt in dat het door Hollandse Delta ingezamelde afvalwater relatief 
veel hemelwater en rioolvreemd water bevat. Het aantal liter ingezameld 
afvalwater per vervuilingseenheid bedraagt namelijk 285 liter, terwijl het 
landelijk gemiddelde 215 liter is. De komende planperiode zal in overleg 
met gemeenten worden onderzocht waardoor dit wordt veroorzaakt en 
worden, indien doelmatig, maatregelen genomen met als doel het afval-
water “dikker” te maken.

In 2008 is door alle waterschappen de Meerjarenafspraak Energie- 
efficiëntie (MJA-3) ondertekend. In de periode tot en met 2020 moet een 
verbetering van de energie-efficiëntie van gemiddeld 2% per jaar worden 
gerealiseerd. Deze verbetering wordt gerealiseerd door een verbetering 
van de procesefficiëntie maar ook door realisatie van maatregelen op het 
gebied van duurzame energie en maatregelen in de waterketen. Daarvoor 
worden elke vier jaar Energie-efficiëntieplannen opgesteld.

Tot slot bevatten de op landelijk niveau afgesloten Klimaat- en Energie-
akkoorden voor de waterschappen een doelstelling om in 2020 voor 40% 
in de eigen energiebehoefte te voorzien.
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Voor nagenoeg alle gemeenten is modelmatig onderzocht of lozingen  
uit (gemengde) rioolstelsels leiden tot problemen met de zuurstof- 
huishouding van het oppervlaktewater of anderszins een belemmering 
vormen voor het behalen van de doelstellingen die gelden voor het  
oppervlaktewater. Op basis van deze onderzoeken zijn maatregelen gefor-
muleerd die zijn opgenomen in de stedelijke/gemeentelijke waterplannen. 
In 2012 heeft Hollandse Delta de maatregelpakketten in deze waterplan-
nen opnieuw geprioriteerd waarbij voorrang is gegeven aan de Kaderricht-
lijn Water, aan de opgave voor wateroverlast (NBW) en aan het oplossen 
van bestaande prioritaire knelpunten uit het (u)WBP. Hierdoor is de uit-
voering van maatregelen ter voorkoming van vissterfte door lozingen uit 
de riolering in de rest van het watersysteem op de achtergrond geraakt. 
Een exacte “foto” van waar Hollandse Delta op dit aspect staat is  
er momenteel niet.

Op dit moment worden nieuwe lozingswerken tijdens het planvormings-
traject op basis van expert judgement ook beoordeeld op hun hydrau-
lische (kwantitatieve) consequenties. Optredende peilstijgingen en 
stroomsnelheden zijn daarbij criteria. Dat geldt ook voor wijzigingen van 
bestaande lozingen waarbij het “lozingsgedrag” zodanig verandert dat er 
grote consequenties voor het watersysteem zijn. Hierbij wordt net als bij 
de kwalitatieve impact van lozingen niet slechts normatief gekeken, maar 
komt de nadruk te liggen op de beoordeling van de effecten.
Evenals voor het beheren van de rwzi’s vormt ook voor het beoordelen  
van de consequenties vanuit de waterketen het eerder genoemde beoor-
delingskader (opgenomen in bijlage 5) het uitgangspunt.

Lange-termijndoel
Als doelstelling voor de lange termijn geldt dat de impact die de water-
keten heeft op het watersysteem waar nodig gereduceerd wordt.

LANGE-TERMIJNDOEL IMPACT OP OPPERVLAKTEWATER:

Bij inzameling, transport en zuivering wordt de impact waar nodig gereduceerd

De komende jaren wordt voor het zuiveren van afvalwater verder gewerkt 
aan het optimaliseren van de huidige, risicogestuurde werkwijze. Om die 
reden kan voor wat betreft het beheer en onderhoud van de rwzi’s een 
scherpere doelstelling worden opgenomen (een beschikbaarheid van de 
objecten van 98%) dan voor de andere thema’s het geval is.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Het risicogestuurd objectenmanagement is verder geoptimaliseerd zodat de 
beschikbaarheid van de objecten 98% is

Prestatie-indicatoren:

Het % beschikbaarheid van objecten / Het % uitval van objecten

Uitvoering
Het risicogestuurd objectenmanagement wordt verder geoptimaliseerd 
door processen te beschrijven en in te richten, door risico-analyses uit te 
voeren en door onderhoudsconcepten te ontwikkelen. Het beheren van 
installaties vanuit een centrale regie- of controlekamer maakt daar onder-
deel van uit.

8.3 Impact op oppervlaktewater

Beschrijving
De (afval)waterketen heeft impact op het watersysteem. Er kan sprake zijn 
van impact vanuit de riolering, bijvoorbeeld via een overstort, maar ook 
vanuit de rwzi’s via het effluent. De impact vanuit de keten is bovendien 
zowel kwalitatief als kwantitatief van aard.
Tijdens de planperiode worden ten aanzien van de impact vanuit de rwzi’s 
geen grote veranderingen verwacht, zowel voor de rwzi’s die lozen op 
eigen water als op rijkswater. De komende jaren wordt dan ook vooral 
gefocust op (beperking van) de impact vanuit de riolering.
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Uitvoering
Om beter te kunnen beoordelen wat de effecten vanuit de waterketen zijn 
op het oppervlaktewater gaat Hollandse Delta de komende planperiode 
gebruik maken van gekalibreerde waterketenmodellen. Deze modellen 
benaderen de werkelijkheid beter dan de huidige, theoretische toetsing. 
De effecten van de riolering op het watersysteem worden in samenspraak 
met gemeenten afgestemd.

8.4 Doelmatige waterketen

Beschrijving
In 2010 hebben de Unie van Waterschappen en de Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten een landelijk feitenonderzoek naar de (afval)
waterketen uitgevoerd. Belangrijkste conclusie is dat het bundelen van 
taken een besparing kan opleveren van circa 380 miljoen euro per jaar tot 
2020: 100 miljoen euro door de waterschappen, 140 miljoen euro door de 
gemeenten en nog eens 140 miljoen euro door meer/betere samen- 
werking tussen waterschappen en gemeenten. Overigens leiden de  
besparingen tot het afvlakken van de kostenstijgingen in het beheer van  
de afvalwaterketen (“minder meer”).
Deze besparingsopgave is, samen met afspraken over kwaliteit en kwets-
baarheid, opgenomen in het Bestuurakkoord Water: overeengekomen is 
dat vanaf 2013 in meer dan 75% van de regionale werkeenheden effectief 
en doelmatig wordt samengewerkt in de (afval)waterketen.

Hollandse Delta geeft in zes regionale werkeenheden invulling aan deze 
samenwerking:
1. Rotterdam (samen met de hoogheemraadschappen van Delfland en   
 Schieland en de Krimpenerwaard);
2. De BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk);
3. Goeree-Overflakkee;
4. Hoeksche Waard;
5. Voorne-Putten;
6. Drechtsteden (H.I. Ambacht, Zwijndrecht en Dordrecht).

Doelen planperiode 2016-2021
Bij het reduceren van de impact vanuit de keten op het oppervlaktewater 
wordt voor wat betreft lozingen vanuit de riolering in deze planperiode 
vooral ingezet op preventief handelen ter voorkoming van vissterfte. De 
effectgerichte inzet wordt daarmee doorgezet en er wordt aangesloten 
op de systematiek van de prioritaire knelpunten; het ontstaan van nieuwe 
knelpunten wordt op deze wijze immers voorkomen.
Hierbij krijgt vooralsnog (en evenals de afgelopen jaren) ook in deze 
planperiode het behalen van kwaliteitsdoelstellingen voor de KRW-water-
lichamen en de zwemwateren prioriteit ten opzichte van het overig water.
Ook het beleid om hydraulische/kwantitatieve knelpunten door nieuwe of 
gewijzigde lozingen uit de riolering zo veel mogelijk te voorkomen wordt 
deze planperiode voortgezet.

Een belangrijk aspect hierbij is dat het systeem van de afvalwaterketen op 
dit moment weliswaar ontwerptechnisch op orde is maar dat verschillende 
pilotprojecten, waaronder ISA Hoeksche Waard (meet- en monitoring-
systeem afvalwaterketen), hebben aangetoond dat de praktijk een ander 
beeld laat zien dan op grond van de theoretische modelberekeningen mag 
worden verwacht. Om een betrouwbare analyse te kunnen maken van de 
impact vanuit de keten op het oppervlaktewater is implementatie van ISA 
in andere regio’s noodzakelijk.
Deze stap is overigens ook van belang voor het kunnen opstellen van 
betrouwbare prognoses over het aanbod aan afvalwater op de rwzi’s (zie 
ook paragraaf 8.2.1).

DOELEN PLANPERIODE:

1.  De rwzi’s en de riooloverstorten vormen geen belemmering voor de water-
kwaliteit (zwemwater, KRW-waterlichamen en prioritaire knelpunten)

2. 95% van de lozingen veroorzaakt geen knelpunt in de watersysteemtoetsing

Prestatie-indicatoren:

Het % prioritaire knelpunten in het watersysteem dat wordt veroorzaakt vanuit de 
waterketen
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Bovengenoemde getallen zijn gerelateerd aan de begrotingen van 2010 
en aan de destijds verwachte kostenstijging voor het jaar 2020. Uitgangs-
punt voor Hollandse Delta is dat de activiteiten zoals benoemd in de ver-
schillende samenwerkingsovereenkomsten ook daadwerkelijk zullen leiden 
tot de beoogde besparingen.

Voorts zal, eveneens conform de afspraken uit het BAW, de (personele) 
kwetsbaarheid van de afvalwaterketen worden verminderd. Daarvoor  
worden o.a. de vitale personele posities in beeld gebracht.

In 2017 zal een nieuwe, onafhankelijke commissie de landelijke voortgang 
op de implementatie van de gemaakte afspraken beoordelen. Waar nodig 
zal het waterschap op verschillende management- en bestuursniveau’s de 
samenwerking verder versterken.

DOELEN PLANPERIODE:

1. In 2020 wordt binnen het programma Zuiveren € 5,2 miljoen per jaar bespaard*
2.  In 2020 wordt door betere samenwerking met gemeenten € 7,2 miljoen per jaar 

bespaard*
3. In 2020 besparen gemeenten € 7,2 miljoen in het gemeentelijk domein*
4.  In 2016 zijn alle vitale posities in de afvalwaterketen in beeld en in 2019 is 

(personeels)beleid geformuleerd om deze posities ook in de toekomst te kunnen 
invullen.

* = t.o.v. de geprognotiseerde kostenstijging uit 2010

Prestatie-indicatoren:

- Het aantal bespaarde €’s per jaar
- De beschikbaarheid van het (personeels)beleid

Uitvoering
De maatregelen om de doelen ten aanzien van samenwerking in de afval-
waterketen te behalen worden in zes regio’s samen met de gemeenten in-
gevuld en uitgevoerd. Het gaat onder meer om gezamenlijke planvorming 
(afstemmen van strategische en tactische doelen) en het uitvoeren van 
business cases voor operationele samenwerking.

De samenwerking in deze regio’s vormt een gremium voor het maken van 
afspraken over de taakinvulling, het monitoren en sturen, het afstemmen 
van nut en noodzaak van investeringen, de hoeveelheid en kwaliteit van 
afvalwater en voor visie- en planvorming over de toekomst van de afval-
waterketen en de verduurzaming van de afvalwaterketen als geheel.
Eind 2014 heeft een landelijke, onafhankelijke Visitatiecommissie gerap-
porteerd over de voortgang van de samenwerking. De commissie conclu-
deert dat de landelijke besparingsopgave vanaf 2020 nagenoeg behaald 
kan worden. Hollandse Delta en de gemeenten op de Zuid-Hollandse 
eilanden dragen hieraan bij en herkennen zich voor een groot deel in de 
rapportage van de commissie. De zes regio’s zijn over het algemeen posi-
tief beoordeeld en de commissie stelt vast dat partijen in het gebied van 
Hollandse Delta op koers liggen en met de gestelde ambities de doelstel-
lingen uit het Bestuursakkoord Waterketen gaan halen.

Lange-termijndoel
Op de lange termijn wil Hollandse Delta toe naar een (afval)waterketen 
die beheerd wordt als ware er sprake van één systeem en één organisatie, 
ongeacht welke partijen daarbij betrokken zijn en hoe hun taken en  
verantwoordelijkheden verdeeld zijn:

LANGE-TERMIJNDOEL DOELMATIGE WATERKETEN:

De totale (afval)waterketen wordt beheerd als ware er sprake van één systeem en 
één organisatie

Doelen planperiode 2016-2021
Voor de komende planperiode neemt Hollandse Delta de doelstellingen 
uit het Bestuursakkoord Water voor het jaar 2020 over en zal daaraan zijn 
(financiële) bijdrage leveren door:
-  zelf in 2020 per jaar € 5,2 miljoen te besparen op het zuiveringsbeheer;
-  samen met de gemeenten in 2020 per jaar € 7,2 miljoen te besparen 

door een betere samenwerking tussen waterschap en gemeenten;
-  de gemeenten zo veel mogelijk te faciliteren bij het realiseren van hun 

eigen aandeel in de besparingsopgave in 2020.
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9  Specifieke onderwerpen
Landelijk werken de waterschappen daarom samen met andere betrokken 
partijen in de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). Door de SRN 
is de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 2008-2013 uitgebracht, 
die o.a. richtlijnen voor het beheren van vaarwegen bevat zoals minimale 
doorvaarthoogten, bebakening en bedieningstijden van sluizen. Momenteel 
wordt een nieuwe BRTN opgesteld voor de periode 2015-2020.

Het aantal vaarwegen in het gebied van Hollandse Delta is zeer beperkt 
(zie kaartbijlage 8). Het betreft:
- het Brielse Meer;
- het Voedingskanaal Brielse Meer met Voorhaven;
-  een kort noordelijk gedeelte van het Kanaal door Voorne vanaf de  

Wellebrug te Heenvliet;
-  een kort noordelijk gedeelte van de Bernisse vanaf de Toldijk te  

Geervliet.
De rest van de Bernisse is weliswaar gedimensioneerd als vaarweg maar 
heeft deze functie formeel niet. Zolang aan de zijde van het Spui geen 
scheepvaartsluis is gerealiseerd zal de Bernisse deze functie ook niet 
krijgen. Diverse partijen hebben de wens geuit de Bernisse de officiële 
vaarwegstatus te geven.

Naast genoemde vaarwegen zijn er nog wateren waar weliswaar (enige) 
recreatieve scheepvaart plaatsvindt maar die geen openbare scheep-
vaartkundige functie hebben. De feitelijke toestand van het water, die 
het gevolg is van het waterhuishoudkundig beheer, is bepalend voor de 
scheepvaart die kan plaatsvinden dan wel wordt toegestaan. Er geldt 
geen verplichting om het water extra te onderhouden ten behoeve van de 
scheepvaart. Dit houdt in dat de feitelijke gebruiksmogelijkheden voor de 
scheepvaart kunnen veranderen al naar gelang het waterhuishoudkundig 
beheer verandert. 

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komt een tweetal specifieke onderwerpen aan de orde:
- het vaarwegbeheer;
- het visstandbeheer.

9.2 Vaarwegbeheer

Beschrijving
Voor een goed begrip van de vaarwegentaak die Hollandse Delta heeft is 
het nodig de term vaarwegbeheer goed te duiden en om in te gaan op de 
verschillende typen wateren met een vaarwegfunctie.
Onder het vaarwegbeheer wordt verstaan “het fysiek in stand houden  
van de vaarweg voor de scheepvaart”. Dit beheer, ook wel het ‘bak- 
beheer’ genoemd, houdt de bevaarbaarheid van de vaarweg voor bepaalde 
scheepvaart in stand. Onder dit beheer vallen het op diepte houden van 
de vaarweg, het beheer en de bediening van scheepvaartsluizen en het 
aanbrengen van betonning en bebakening om de vaargeul te markeren. 
Kaders voor het vaarwegbeheer zijn vastgelegd in de wet van 1982 inzake 
de overdracht van Rijkswaterstaatswerken naar het waterschap en de 
Vaarwegenverordening van de provincie Zuid-Holland.
Een ander belangrijk begrip is het nautisch beheer. Dit betreft de ver-
keersregels op wateren. Hieronder valt het nemen van verkeersbesluiten 
voor de vaarwegen, vergunningverlening en handhaving (door Hollandse 
Delta zelf of door een andere partij zoals de politie). Op het nautisch  
beheer zijn de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitieregle-
ment van toepassing.
Rondom het beheren van vaarwegen worden steeds meer taken en verant-
woordelijkheden gedecentraliseerd naar (onder andere) de waterschappen. 
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Lange-termijndoel
Uitgangspunt voor het vaarwegbeheer zijn veiligheid en bevaarbaarheid:

LANGE-TERMIJNDOEL VAARWEGBEHEER:

De vaarwegen zijn bevaarbaar en veilig

Doelen planperiode 2016-2021
Ten aanzien van het vaarwegbeheer worden tijdens de planperiode het 
vigerende beleid en het reguliere beheer voortgezet. Wel zullen komende 
jaren de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap beter/
scherper in beeld worden gebracht. Aspecten daarbij zijn de afbakening 
van het nautisch beheer ten opzichte van het recreatief medegebruik van 
het oppervlaktewater, een eventuele vaarwegfunctie van de Bernisse en 
de mogelijkheden voor het automatiseren van kunstwerken (sluizen) ten 
behoeve van het vaarwegbeheer.

DOELEN PLANPERIODE:

1.  Voor de afbakening en uitvoering van de vaarwegentaak is een beleidskader 
opgesteld

Prestatie-indicatoren:

Beschikbaarheid van de rapportage

Uitvoering
Naast het uitvoeren van onderhoud ten behoeve van het vaarwegbeheer 
zoals werkzaamheden aan boei- en remmingswerken, de begroeiing van 
oevers en de bebording zullen diverse onderwerpen die betrekking heb-
ben op het vaarwegbeheer nader worden uitgewerkt in beleidsnota’s en  
–plannen. Waar nodig vindt aanpassing van Keur, algemene regels en 
dergelijke plaats.
Ook worden externe ontwikkelingen gevolgd en indien nodig wordt invloed 
uitgeoefend, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de nieuwe BRTN.

Deze wateren zijn:
- de Gaatkensplas in Barendrecht;
- de Waal in Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht/Ridderkerk/Barendrecht;
- de Strijense Haven in Strijen;
-  de Binnenbedijkte Maas en de Boezemvliet te Mijnsheerenland/ 

Maasdam/Puttershoek;
- het havenkanaal van Goedereede (tot aan Havenhoofd);
- het havenkanaal van Dirksland (tot aan het Dirkslandse Sas).

Voor alle overige wateren geldt dat zij geen scheepvaartkundige functie 
hebben en dat varen in principe verboden is op grond van de Keur. Voor 
het varen, bijvoorbeeld met kano’s, kan ontheffing worden verleend.
Kunstwerken die Hollandse Delta ten behoeve van de vaarwegentaak  
beheert zijn de Voornse Sluis bij Spijkenisse en de schutsluis bij  
Strijen-Sas.
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LANGE-TERMIJNDOEL VISSTANDBEHEER:

De visstand voldoet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water

Doelen planperiode 2016-2021
Gelet op de onzekerheden rondom de wijziging van de Visserijwet wordt 
als algemeen doel geformuleerd dat tijdens de planperiode eventuele  
consequenties die voortvloeien uit deze wetswijziging zullen worden  
geïmplementeerd.

Vismigratie staat los van de wijziging van de Visserijwet. Conform vigerend 
beleid zal de vismisgratie komende planperiode worden verbeterd door 
in ieder geval nieuwe gemalen vispasseerbaar te maken. Voorts wordt 
in 2015 samen met de visserijsector gestart met het opstellen van een 
Vismigratieplan, waarin de ambities vastgelegd worden ten aanzien van 
het vispasseerbaar maken van bestaande kunstwerken. De relatie met het 
halen van de KRW-doelen is daarbij leidend.

DOELEN PLANPERIODE:

1. De consequenties van de wijziging van de Visserijwet zijn geïmplementeerd
2. De vismigratie is conform het Vismigratieplan verbeterd

Prestatie-indicatoren:

Het % uitgevoerde maatregelen uit het Vismigratieplan

Uitvoering
Implementatie van de consequenties die de wijziging van de Visserijwet 
mogelijk met zich meebrengt vindt plaats via (beleids)nota’s en, waar 
nodig, aanpassing van de Keur en andere regelgeving.
Verbetering van de vismigratie vindt plaats door nieuwe gemalen in elk 
geval vispasseerbaar te maken. De maatregelen ter verbetering van de  
vispasseerbaarheid van bestaande kunstwerken vloeien voort uit het in 
2015 op te stellen Vismigratieplan.

9.3 Visstandbeheer

Beschrijving
Vissen maken onderdeel uit van de ecologische kwaliteit van het opper-
vlaktewater en leveren bovendien een bijdrage aan de belevingswaarde 
van het watersysteem. Om te kunnen (over)leven hebben vissen een ro-
buust ingericht watersysteem nodig, met water van een goede chemische 
kwaliteit en voldoende migratiemogelijkheden om vispopulaties in stand 
te houden.

Vis maakt, als biologische kwaliteitsparameter, deel uit van de ecologische 
doelen van de Kaderrichtlijn Water. Daarmee raakt het beheer van de vis-
stand een van de kerntaken van het waterschap. De meeste KRW-water- 
lichamen scoren op de parameter vis nog niet goed. Ook de mogelijk-
heden voor vismigratie zijn beperkt. Na de uitvoering van het Kierbesluit 
kunnen vissen weliswaar het Haringvliet op zwemmen maar mogelijkheden 
om vervolgens de (binnendijkse) regionale watersystemen te bereiken zijn 
er nauwelijks.

Op dit moment heeft het waterschap geen wettelijke instrumenten ter 
beschikking om invloed uit te oefenen op de visstand. Het Rijk is echter 
voornemens de Visserijwet aan te passen waarbij de taken en verant-
woordelijkheden van zowel de visstandbeheerders als de waterbeheerders 
worden vastgelegd. De bedoeling is dat waterbeheerders de mogelijkheid 
krijgen visplannen van de visstandbeheerders te toetsen aan de effecten 
op de KRW-doelstellingen.

Lange-termijndoel
Op de lange termijn is een op de (ecologische) doelen van het water- 
systeem afgestemde visstand gewenst. Daarbij wordt een relatie gelegd 
met de KRW-doelstellingen:
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10.1 Inleiding

In het statisch deel van dit Waterbeheerprogramma zijn de beleidskaders 
in beeld gebracht en zijn, uitgaande van de doelen voor de lange termijn, 
de doelen voor de planperiode 2016-2021 benoemd. Om het statisch 
deel ook echt statisch te houden is daarbij slechts summier op de uitvoe-
ring van maatregelen ingegaan. Daarvoor is dit dynamisch deel bestemd.

Het dynamisch deel bevat per thema de maatregelpakketten die uit-
gevoerd moeten worden om – uiterlijk in 2021 – de in het statisch deel 
benoemde doelen te kunnen behalen. Deze pakketten hebben het karak-
ter van een “groslijst” die jaarlijks uitwerking behoeft. Bij deze jaarlijkse 
uitwerking kunnen, mits het bereiken van de doelen niet in gevaar komt, 
maatregelen worden geschrapt of worden vervangen door andere maat-
regelen. Desgewenst kunnen ook nieuwe maatregelen worden toegevoegd.

De (jaarlijkse) uitwerking van het maatregelenprogramma verloopt via:
- de Kadernota;
- de Programmabegroting;
- jaarplannen/afdelingsplannen.

Kadernota
De Kadernota is een strategisch opgezet document dat financiële- en 
beleidskaders weergeeft. Behandeling van onderwerpen in de Kadernota 
vindt plaats op hoofdlijnen, waarbij een beperkt aantal prioriteiten en  
belangrijke wijzigingen in het beleid worden aangeduid. Dat betekent 
dat bij de Kadernota nadrukkelijk géén volledige financiële doorrekening 
plaatsvindt van de (meerjarige) financiële begroting, maar dat alleen de 
grote financiële afwijkingen ten opzichte van de meest actuele meerjaren-
raming worden weergegeven.

In de Kadernota 2015, vastgesteld in de Verenigde Vergadering van  
26 juni 2014, is reeds aangekondigd dat (de doelen uit) het Waterbeheer-
programma 2016-2021 input zullen vormen voor de Kadernota 2016.

Programmabegroting
In de Programmabegroting wordt vastgelegd welke middelen nodig zijn 
voor het uitvoeren van geplande maatregelen en activiteiten. Dat geldt 
ook voor de maatregelen en activiteiten uit het Waterbeheerprogramma. 
Met andere woorden: het waterschap realiseert doelen en maatregelen  
uit het WBP door jaarlijks de begroting uit te voeren.

De activiteiten en maatregelen uit het Waterbeheerprogramma zullen voor 
het eerst in de Programmabegroting 2016-2019 worden vertaald. Daarbij 
zijn de financiële kaders zoals nog vast te leggen in de Kadernota 2016 
leidend.
Belangrijke opmerking hierbij is dat met het Uitwerkingsprogramma  
“Sturen op Water” (het (u)WBP), dat in 2012 bij het vorige WBP is op-
gesteld, een deel van de maatregelen uit de planperiode 2009-2015 is 
doorgeschoven naar de jaren 2016 en 2017. Nieuwe maatregelen uit dit 
Waterbeheerprogramma hebben dan ook vooral betrekking op de  
(begrotings)jaren 2018 en verder.

Deze opmerking geldt overigens niet voor het thema Waterveiligheid, 
want dat thema maakt geen deel uit van het (u)WBP.

Jaarplannen/afdelingsplannen
Dit Waterbeheerprogramma bevat ook voorstellen voor maatregelen en 
activiteiten die als “regulier werk” zijn te beschouwen, in die zin dat ze 
deel uitmaken van de reguliere werkzaamheden van afdelingen, teams en 
medewerkers. Voor dergelijke activiteiten, bijvoorbeeld het opstellen van 

10 Maatregelenprogramma
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een beleidsnota, dienen in jaarplannen/afdelingsplannen voldoende uren 
beschikbaar te zijn of komen.

Maatregelenprogramma’s per thema
In de paragrafen hieronder zijn per thema in tabelvorm de maatregel- 
pakketten weergegeven. Hieruit wordt per doel duidelijk welke maat-
regel(en) nodig is/zijn om dat doel te kunnen bereiken. Ook is waar 
mogelijk een indicatie van de planning gegeven.

Per maatregel is voorts aangegeven of deze “bestaand” dan wel   
“nieuw” is:
-  bestaand wil zeggen dat de financiële consequenties (in termen van 

geld en/of uren) op dit moment reeds zijn verwerkt in Kadernota,  
Programmabegroting, jaarplannen etc.;

-  nieuw wil zeggen dat dit nog niet het geval is, en dat de financiële  
consequenties nog naar Kadernota, Programmabegroting en jaar- 
plannen moeten worden doorvertaald.

Bij een aantal maatregelen is “P.M.” opgenomen. Voor die maatregelen 
geldt dat ten aanzien van de financiële consequenties een separaat proces 
loopt of nog zal worden opgestart. Een voorbeeld daarvan is het plan van 
aanpak voor de nieuwe toetsronde van de waterkeringen.

De financiële consequenties van de als “nieuw” aangemerkte maatregelen 
komen in hoofdstuk 11 aan bod.
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10.2 Maatregelenprogramma algemene thema’s

Calamiteitenzorg
Lange-termijndoel: het waterschap treedt adequaat op bij dreiging van of acuut gevaar voor waterstaatswerken in zijn beheer

ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Calamiteitenzorg •  Het Calamiteitenplan, het Crisis- 
communicatieplan, de Calamiteiten-
bestrijdingsplannen en het Meerjaren-
beleidsplan Opleiding, Training en Oefenen 
zijn elke 4 jaar herzien

•  De voorbereiding en uitvoering van de 
crisisbeheersing door het waterschap wordt 
jaarlijks afgestemd met veiligheidsregio’s, 
Rijkswaterstaat en gemeenten

1.  Periodiek herzien (elke 4 jaar) of actua-
liseren (jaarlijks) van het Calamiteitenplan, 
het Crisiscommunicatieplan, de 
Calamiteitenbestrijdingsplannen het en 
Meerjarenbeleidsplan Opleiding, Training 
en Oefenen

2.  Opleiden, trainen en oefenen calamiteiten- 
organisatie

3.  Inspelen op technologische ontwikkelingen 
met betrekking tot expertsystemen zoals 
real-time hoogwaterinformatie (FEWS), 
real-time bepaling van de standzekerheid 
van waterkeringen (DAM) en real-time 
modellering van overstromingspatronen 
(3Di)

4.  Periodiek overleg en afstemming met 
veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en 
gemeenten

Planperiode

2017
2017
2017

Planperiode
2017
Planperiode

Planperiode

Bestaand

Best 2017
20177
20
17
Bestaand
2017
Bestaand

Bestaand a
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Water en ruimte
Lange-termijndoel: bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn de waterschapstaken (mede) sturend 

ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Water en ruimte •   In 2020 is de deltabeslissing ruimtelijke 
adaptatie geïmplementeerd

•  Op ruimtelijke plannen is de watertoets 
toegepast

5. Opstellen waterstructuurvisie
6.  Bijdrage leveren aan klimaat-stresstesten, 

quick-scans e.d. van gemeenten
7.  Uitvoeren watertoetsproces ruimtelijke 

plannen
8.  Samenhang watertoetsproces, gebiedsregie 

en accountschap versterken en borgen

2016-2017
Planperiode
2017
Planperiode 
2017017
Planperiode
20

Bestaand
Bestaand
Best 2017
Bestaand 
20177
Bestaand2

10.3 Maatregelenprogramma Waterveiligheid

Preventie (laag 1)
Lange-termijndoel: de waterkeringen zijn op orde volgens geldende normen, zodat de kans op een overstroming beperkt is

ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Normen en kaders •  Door het uitoefenen van invloed op derden 
zijn normen van waterkeringen realistisch 
en uitvoerbaar 

•  Door het uitoefenen van invloed op derden 
is het nieuwe toetsinstrumentarium 
realistisch en bruikbaar 

1.  Deelnemen aan werk- en stuurgroepen, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk

2.  (Bestuurlijk) reageren op elk voorbereidend 
stuk voor besluitvorming

3.  Agenderen discussiepunten in CWK, WWK, 
Deltaprogramma e.d.

4. Deelnemen aan proeftoetsingen
5.  Deelnemen aan (opvolger van) 

Ontwikkelingsprogramma Regionale 
waterkeringen (ORK)

Planperiode

Planperiode 
2017
Planperiode 
2017017
2016
Planperiode 2

Bestaand 

Bestaand
Best 2017
Bestaand 
20177
Bestaand
Bestaand 2
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Toetsen en inspecteren •  De vierde toetsronde van de primaire 
waterkeringen is voor 75% afgerond

•  De tweede volledige toetsing van 
de in 2014 genormeerde regionale 
waterkeringen is voor 75% afgerond

6.    Voorbereiden en uitvoeren toetsing 
primaire waterkeringen

7.     Voorbereiden en uitvoeren toetsing 
regionale waterkeringen

8.     Vaststellen monitoringsplan 
zettingsvloeiing

9.      Ontwikkelen jaarlijkse 
veiligheidsrapportage waterkeringen

10.  Maken plan van aanpak voor toetsing 
van ná 2014 genormeerde regionale 
waterkeringen

11.  Ontwikkelen en vaststellen 
inspectieplan waterkeringen (als 
onderdeel van IBO)

Planperiode

Planperiode

2016 2017

2016
 2017017
2017
 20

2016

P.M. 

P.M.

Nieuw

Bestaand
Best 2017
Bestaand 
20177
2017
Bestaand 

Verbeteren •  In 2017 zijn alle projecten uit het 
HWBP-2 conform planning uitgevoerd

•  De geprogrammeerde projecten uit het 
(nieuwe) HWBP zijn conform planning in 
uitvoering

•  Alle afgekeurde primaire waterkeringen 
zijn binnen 1 jaar aangemeld bij het 
(voortrollend) HWBP

•  In 2020 voldoen alle in 2013 afgekeurde 
regionale waterkeringen aan de nu 
geldende norm

•  Alle afgekeurde regionale waterkeringen 
zijn binnen 1 jaar opgenomen in het 
verbeterprogramma van het waterschap

12.  Uitvoeren projecten HWBP-2
13.  Uitvoeren projecten HWBP
14.  Actualiseren voortrollend HWBP naar 

aanleiding van de nieuwe toetsronde
15.  Uitvoeren verbeterprogramma 

regionale waterkeringen
16.   Opstellen verbeterprogramma 

regionale waterkeringen naar 
aanleiding van de nieuwe toetsronde

2016-2017
Conform HWBP
Planperiode

2016-2020
2017
2021

Bestaand 
Nieuw
Bestaand

Nieuw

Bestaand
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Beheer en onderhoud •  Er wordt voldaan aan de wettelijke 
zorgplicht voor het beheer en 
onderhoud van de primaire en regionale 
waterkeringen

•  Het risicogestuurd objectenmanagement 
is volledig geïmplementeerd

17.  Uitvoeren van de onderhoudsmaat-
regelen volgend uit de (verlengde) 
derde toetsing primaire waterkeringen 

18.  Uitvoeren van de onderhoudsmaat-
regelen volgend uit de toetsing van de 
regionale waterkeringen

19.  Uitvoering geven aan de zorgplicht 
primaire keringen:

      - Uitvoeren nulmeting
      - Opstellen verbeterplan
      - Uitvoering verbeteracties
20. Zorgplicht regionale keringen:
      - Uitvoeren nulmeting
      - Opstellen verbeterplan
      - Uitvoeren verbeteracties
21.  Herzien legger primaire keringen (op 

basis van keurgrenzenonderzoek)
22.  Actualiseren legger primaire 

waterkeringen (naar aanleiding van 
mutaties)

23.  Bijwerken beheerregister primaire 
keringen (doorvoeren mutaties)

24.  Herzien legger regionale keringen 
(op basis van keurgrenzenonderzoek en 
aanwijzing compartimenterings - 
keringen)

25.  Actualiseren legger regionale water-
keringen (naar aanleiding van mutaties)

26.  Bijwerken beheerregister regionale 
keringen (doorvoeren mutaties)

27.  Opstellen visie op de resterende 
beheerstaak voor de niet door de 
provincie aangewezen regionale 
keringen

Planperiode

2016-2020

2017

2016
2017 2017017
2017-2021
 20
2016
2017
2017-2021
2017

Planperiode

Planperiode

2018

Planperiode

Planperiode

2017

Nieuw 

Nieuw

Nieuw
Nieuw
Nieuw

Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw

Bestaand
Best 2017
20177
Bestaand 2017

Nieuw

Bestaand

Bestaand

Bestaand2017
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28.  Verder implementeren risicogestuurde 
inspecteren, beheren en onderhouden:

    -  Doorontwikkelen en/of bijhouden 
onderhoudsconcepten en 
implementeren in Maximo

    -   Opstellen en bijhouden 
meerjarenonderhoudsplannen 

    -  Optimaliseren actueel inzicht in 
kosten, risico’s en prestaties

    -  Up-to-date houden risicoanalyses
    -  Optimaliseren onderhoudskosten
29.  Beleid windmolens vaststellen
30.  Beleid graverij in waterkeringen 

opstellen (bevers etc.)
31.  Vaststellen van het controle- 

en handhavingsbeleid voor 
waterstaatkundige objecten

32.  Minimaliseren van het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen

33.  Continueren muskusrattenbestrijding in 
samenwerking met WSRL

Planperiode

2016
2016 2017017

2016-2017
 20

Planperiode

Planperiode

P.M. 

Bestaand
Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand
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ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Ruimtelijke inrichting •  In 2017 heeft het waterschap een visie 
ontwikkeld op zijn rol in laag 2 van de 
meerlaagsveiligheid

34.  Participeren in de initiatieven van 
Dordrecht (binnendijks) en Rotterdam 
(buitendijks) in laag 2 van het concept 
meerlaagsveiligheid

35.  Ontwikkelen en vaststellen van een 
visie op de rol van het waterschap in 
laag 2 (onderdeel waterstructuurvisie)

36.  Ontwikkelen en vaststellen van 
uitgangspunten voor de beïnvloeding 
van ruimtelijke plannen van andere 
overheden (watertoetsproces)

37.  In alle watertoetsprocessen de water-
veiligheid integraal afwegen

38.  De beschermingszones van de 
waterkeringen en het profiel van 
vrije ruimte op laten nemen in de 
bestemmingsplannen

Planperiode

2016-2017

2017

Planperiode

Planperiode

Bestaand 

Bestaand

Bestaand

Bestaand
Best 2017
Bestaand

Ruimtelijke inrichting (laag 2)
Lange-termijndoel: de ruimtelijke inrichting draagt bij aan het beperken van de gevolgen van een overstroming
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Crisisbeheersing (laag 3)
Lange-termijndoel: de crisisbeheersing voorkomt of beperkt de gevolgen van een overstroming

ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Crisisbeheersing •   De dijkbewakingsorganisatie is volledig 
bezet, opgeleid en getraind 

•  Bij gemeenten en veiligheidsregio’s 
is kennis en expertise ingebracht 
bij het opstellen en borgen van 
evacuatiestrategieën

39.  Werven, selecteren en indelen van 
vrijwilligers en eigen personeel in de 
dijkbewakingsorganisatie zodat er 
voldoende menskracht beschikbaar 
blijft om op alle dijkvakken continu 
inspecties van waterkeringen voor, 
tijdens en na extreem hoogwater, of bij 
watertekort en droogte uit te voeren

40.  Actualiseren en vaststellen 
overstromingsscenario’s in Lizard 
(VNK-2)

41.  Vaststellen en beheren van 
sluitingsprotocollen voor alle 
waterkerende kunstwerken

42.  Adviseren gemeenten en 
veiligheidsregio’s m.b.t. 
evacuatiestrategieën

2018

2018

2017

Planperiode

Bestaand 

Nieuw

Bestaand

Bestaand
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Normen en kaders •   In 2017 zijn de ontwerpeisen voor 
het watersysteem geëvalueerd en 
geactualiseerd 

1.  Opstellen plan van aanpak gebieds-
gerichte evaluatie ontwerpnormen

2.  Beleid opstellen ontwerp watersysteem 
(gebiedsgericht)

3.  Ontwikkelen en vaststellen van uitgangs-
punten voor de beïnvloeding van ruimte-
lijke plannen van andere overheden 
(watertoetsproces)

2016-2017

2017
 2017
2017 2017017

Bestaand 

Bestaand
Best 2017
Bestaand 
20177

20

Toetsen en inspecteren •  Objecten in hoofdwatergangen zijn 
geïnventariseerd en opgenomen in het 
beheerregister

4.  Inventariseren objecten hoofdwater- 
gangensysteem

5.  Aanpassen of legaliseren objecten 
hoofdwatergangensysteem

6.  Actualisatie legger op basis van ontwerp- 
normen

7.  Aanpassen legger op basis van mutaties 
(vergunningen en projectplannen)

8. Actualisatie beheerregister

Planperiode

Planperiode
 2017
Planperiode 
2017017
Planperiode
 20
Planperiode

Nieuw 

Bestaand
Best 2017
Bestaand 
20177

Bestaand2017 

Bestaand

Verbeteren •   In 2017 zijn de prioritaire knelpunten uit 
het (u)WBP opgelost

•  Nieuwe prioritaire knelpunten zijn binnen  
3 jaar opgelost

9.      Opstellen verbeterprogramma water- 
systeem en kunstwerken in hoofd- 
watersysteem

10.  Oplossen prioritaire knelpunten
11.  Implementeren proces oplossen 

prioritaire knelpunten

Planperiode

Planperiode
2018

Bestaand 
 

Bestaand
Bestaand

10.4 Maatregelenprogramma Voldoende water

Basisinrichting watersysteem
Lange-termijndoel: het watersysteem is ingericht volgens geldende ontwerpeisen en functioneert optimaal
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Beheer en onderhoud •  Het risicogestuurd objectenmanagement 
is volledig geïmplementeerd

12.  Uitvoeren van de onderhoudsmaat-
regelen volgend uit de onderhouds - 
plannen

13.  Herzien en actualiseren legger en 
beheerregister

14.  Verder implementeren risicogestuurde 
inspecteren, beheren en onderhouden

15.  Vaststellen van het controle- en 
handhavingsbeleid voor waterstaat-
kundige objecten

Planperiode

Planperiode

2016-2020

2016-2018 2

Bestaand

Bestaand 

P.M. 

Bestaand 

Robuust en klimaatbestendig watersysteem
Lange-termijndoel: het watersysteem is robuust en toekomstbestendig zodat (negatieve) effecten van klimaatverandering worden voorkomen

ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Normen en kaders •  Voor gebieden waar invulling van de 
water-opgave maatschappelijk niet 
verantwoord is wordt aan de provincie 
voorgesteld een gebiedsgerichte 
normering toe te passen

•  Door het uitoefenen van invloed op 
derden houden zij in hun ontwerpeisen 
voor werken rekening met de effecten van 
klimaatverandering

16.  Vaststellen beleidskader voor gebieden 
die in aanmerking komen voor gebieds- 
normering

17. Samenwerken met gemeenten
18.  Beleidskader opstellen hoe om te gaan 

met de stedelijke wateropgave vs. de 
regionale wateropgave

2016

Planperiode
2016-2018

Bestaand

Bestaand 
Bestaand 

Toetsen en inspecteren •  De regionale watersysteembeoordeling is 
geactualiseerd

19. Actualisatie open waterbestanden
20. Actualisatie data watersysteem
21.  Opstellen plan van aanpak beoordeling 

regionale watersysteem.
22. Optimalisatie modellering
23. Regionale watersysteemtoetsing

2016
Planperiode
2016
 2017
2017 
2017-2018

Bestaand
Bestaandest 
Bestaand 
20177
Nieuw2017
Nieuw
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Verbeteren •  In 2017 is de wateropgave in landelijk 
gebied volledig gerealiseerd (op basis van 
het huidig klimaat)

•  In 2017 is de wateropgave in stedelijk 
gebied gereduceerd tot 202.000 m3 en 
in 2021 tot 101.000 m3 (op basis van het 
huidig klimaat)

•  In stedelijk gebied dat “op slot gaat” of 
waar het maatschappelijk verantwoord is 
wordt de wateropgave ingevuld rekening 
houdend met klimaatverandering 
(2030/2050)

•  De zoetwatermaatregelen uit het 
Delta-programma zijn conform planning 
uitgevoerd

24. Uitvoeringsprogramma (u)WBP
25.  Uitvoeren gebiedsproces en voorstel 

opstellen gebiedsnormering Oudeland 
van Strijen

26.  Opstellen plan van aanpak invulling 
wateropgave (incl. investeringsvoorstel)

27.  Uitvoeren zoetwatermaatregelen 
Deltaprogramma

2016-2017
2016

2018

Planperiode

Bestaand
Nieuw

P.M.

P.M.

Beheer en onderhoud •  Bij alle te vernieuwen objecten (of levens-
duurverlening) worden in de toekomst te 
verwachten veranderingen meegewogen 
in het ontwerp

•  In situaties of gebieden waar sprake is 
van overcapaciteit wordt deze capaciteit 
behouden

28.  Programma van eisen en beleidsregels 
actualiseren

2016-2017 Bestaand
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Normen en kaders •  Door het uitoefenen van invloed op 
derden zijn normen en kaders voor 
het bepalen van het (regionale) 
voorzieningenniveau realistisch en 
bruikbaar

•  Het regionaal voorzieningenniveau voor 
zoetwater is vastgelegd

29.  Actief participeren in proces bepalen 
voorzieningenniveau

30.  Vertaling landelijk beleid naar 
regionaal beleidskader, inclusief het 
voorzieningen-niveau ten aanzien van 
het peilbeheer

Planperiode 

Planperiode

Bestaand

Bestaand
 

Toetsen en inspecteren •  Elke 2 jaar is gerapporteerd over het 
peilbeheer en de zoetwatervoorziening

31. Peilindicator optimaliseren
32.  Elke twee jaar verschijnt de Water-

beheerrapportage, waarin wordt 
gerapporteerd over het peilbeheer en  
de zoetwatervoorziening

Planperiode
Planperiode

Bestaand
Bestaandest 

Verbeteren •  Voor 80% van het beheersgebied geldt 
een actueel peilbesluit volgens de 
GGOR-systematiek

•  In overleg met de natuurbeheerders 
zijn de waterkwantiteitsdoelen voor 
natuurgebieden verkend

33.  Plan van aanpak actualisatie peil - 
besluiten

34.  Actualiseren peilbesluiten volgens plan 
van aanpak

35.  Natuurgebieden die een functie hebben 
in de waterberging zijn, in overleg met 
natuurbeheerders, in beeld gebracht en 
afspraken zijn vastgelegd

2016

Planperiode

Planperiode

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Beheer en onderhoud •  Er wordt voldaan aan de zorgplicht voor 
het peilbeheer

36.  Opstellen en actualiseren onderhouds- 
plannen

37.  Uitvoeren beheer en onderhoud 
volgens vastgestelde plannen

Planperiode

Planperiode

Bestaand

Bestaand

Faciliteren van gebruiksfuncties
Lange-termijndoel: er is voldoende (zoet) water beschikbaar om de gebruiksfuncties zo goed mogelijk te faciliteren
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Normen en kaders •  Door het uitoefenen van invloed 
op derden zijn de doelen voor de 
KRW-waterlichamen realistisch en 
haalbaar

•  In het overig water is STOWA-klasse 
III (of een gelijkwaardig, meer op 
de KRW geënt toetsingskader) het 
basiskwaliteitsniveau

1.  Deelnemen aan RAO en RBO, zowel 
ambtelijk als bestuurlijk

2.  Overleg voeren met de provincie, die de 
doelen formeel vastlegt

3.  In de planperiode wordt de overstap 
voorbereid naar een meer op de KRW- 
systematiek geënt beoordelings- 
systeem voor overige wateren (in eerste 
instantie in de vorm van een pilotproject)

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Bestaand

Bestaand
 20177
Nieuw2017

Toetsen en inspecteren •  Om eigen, landelijke en Europese rappor- 
tages te kunnen opstellen is tijdig 
bijgedragen aan het landelijke KRW- 
monitoringsprogramma

•  Jaarlijks wordt met behulp van het eigen 
beoordelingssysteem gerapporteerd over 
de voortgang van het KRW-doelbereik

•  Elke 2 jaar is gerapporteerd over de 
algehele toestand van de waterkwaliteit 
en de trendmatige ontwikkeling daarvan

• Het meetnet is geëvalueerd

4.  Monitoring en analyse voor KRW- 
monitoringsprogramma worden tijdig 
uitgevoerd

5.  Jaarlijkse rapportage voortgang KRW- 
doelbereik aan de hand van het eigen  
KRW-beoordelingssysteem (’10-punten-
systeem’) van WSHD

6.  Elke twee jaar verschijnt de 
Waterbeheer-rapportage, waarin 
toestand en trend van de waterkwaliteit 
worden beschreven

7. Evaluatie meetnet wordt uitgevoerd

Planperiode

Planperiode

Planperiode

2017

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Nieuw

10.5 Maatregelenprogramma Schoon water

Basiswaterkwaliteit
Lange-termijndoel: het watersysteem is ecologisch gezond volgens geldende ecologische en chemische normen
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Verbeteren •  Om de gestelde doelen in de KRW- 
waterlichamen te bereiken – bij voorkeur 
in 2021 (doch uiterlijk in 2027) en 
uitsluitend voor dat gedeelte waarvoor 
het waterschap zelf verantwoordelijk 
is - zijn de maatregelen uit SGBP-1 en 
SGBP-2 in 2021 uitgevoerd

•  Van alle overige wateren voldoet 60% 
aan STOWA-klasse III

•  In 2017 zijn de prioritaire knelpunten uit 
het (u)WBP opgelost

•  Nieuwe prioritaire knelpunten zijn binnen  
3 jaar opgelost

8.  Maatregelen uit SGBP-1 uitvoeren*
9.  Maatregelen uit SGBP-2 uitvoeren*
10.  In 2018 is onderzocht welk deel van 

de doelen in KRW-waterlichamen met 
eigen maatregelen is te realiseren 
en welk deel bij andere partijen is te 
adresseren

11.  In begroting opgenomen projecten om 
prioritaire knelpunten uit (u)WBP op te 
lossen worden op tijd uitgevoerd

12.  Uit aangedragen aandachtspunten 
worden prioritaire knelpunten 
geselecteerd en worden tijdig 
onderzoeken gestart en IBC’s opgesteld 
om het knelpunt binnen drie jaar op te 
lossen

2016-2017
2018-2021
2016-2018

2016-2017

Planperiode

Bestaand**
Bestaand**
Bestaand

Bestaand

Bestaand

Beheer en onderhoud •   Er wordt voldaan aan de wettelijke zorg-
plicht voor het watersysteem

•  Het risicogestuurd objectenmanagement 
is volledig geïmplementeerd

13.  Uitvoeren noodzakelijke maatregelen 
om het watersysteem goed te laten 
functioneren

14.  In de risicoanalyse voor het project 
risicogestuurd objectenmanagement 
wordt waterkwaliteit meegenomen

Planperiode

Planperiode

P.M.

P.M.

* zie bijlage 2 (Kaderrichtlijn Water)

** besluitvorming VV 25 september 2014
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Normen en kaders •  Bij de evaluatie en actualisatie van de 
ontwerpeisen voor het watersysteem is 
rekening gehouden met klimaateffecten 
op waterkwaliteit en ecologie

•  Door het uitoefenen van invloed op 
derden houden zij in hun ontwerpeisen 
voor werken rekening met effecten van 
klimaatverandering op de waterkwaliteit

15.  Ontwerpeisen worden geëvalueerd en 
opnieuw vastgesteld voor eind 2017

16.  In overleg met derden (watertoets, 
riolering, waterhuishoudkundige 
inrichting natuurgebieden) wordt 
aangestuurd op een robuuste inrichting 
om klimaateffecten op te vangen

2017

Planperiode

Bestaand

Bestaand
 

Toetsen en inspecteren  •  In 2020 zijn de effecten van klimaat-
verandering op waterkwaliteit en 
ecologie berekend of ingeschat

17.  Uitvoeren van onderzoek naar de 
gevolgen van de klimaatscenario’s 
2014 (KNMI) voor waterkwaliteit en 
ecologie

2020 Nieuw

Verbeteren  •  In 2020 zijn de oplossingsrichtingen 
om negatieve effecten van 
klimaatverandering op waterkwaliteit en 
ecologie te voorkomen verkend

18.  In de planperiode zijn 
oplossingsrichtingen uitgewerkt

2020 Nieuw

Beheer en onderhoud  •  Het risicogestuurd objectenmanagement 
is volledig geïmplementeerd

19.  Bij implementatie van risicogestuurd 
onderhoud worden de risico’s van 
klimaatverandering meegenomen

Planperiode P.M.

Robuust en klimaatbestendig watersysteem
Lange-termijndoel: het watersysteem is robuust en toekomstbestendig zodat (negatieve) effecten van klimaatverandering worden voorkomen
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ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Normen en kaders •  In 2017 is de ruimtelijke vertaling van de  
normering en toepassing voor de verschil- 
lende gebruiksfuncties gereed (functie- 
faciliteringskaart)

•  Het regionaal voorzieningenniveau voor 
zoetwater is vastgelegd

20.  Opstellen van een 
functiefaciliteringskaart

21.  Uitwerken serviceniveau onder normale 
en bijzondere omstandigheden

2016-2017

Planperiode

Nieuw

Nieuw

Toetsen en inspecteren  •  Zwemwaterprofielen zijn elke 4 jaar 
opnieuw vastgesteld conform landelijke 
richtlijnen

•   Elke 2 jaar is periodiek gerapporteerd 
over de algehele toestand van de 
waterkwaliteit en de trendmatige 
ontwikkeling daarvan

22.  Opstellen zwemwaterprofielen
23.  Elke 2 jaar opstellen Waterbeheer-

rapportage en daarin aandacht 
besteden aan de mate waarin aan 
functie eisen wordt voldaan

Planperiode
Planperiode

Bestaand
Bestaand

Verbeteren •  De kwaliteit van de zwemwateren is 
minimaal “aanvaardbaar”

•  In overleg met de natuurbeheerders 
zijn de waterkwaliteitsdoelen voor 
natuurgebieden verkend

•  De match tussen de normering voor de  
functie en de actuele meetwaarden is 
verbeterd

24.  Monitoren/rapporteren zwemwater-
kwaliteit aan provincie 

25.  Communicatie met provincie en andere 
betrokkenen starten over afvoeren 
van zwemwateren die 4 jaar achtereen 
“slecht” scoren

26.  Uitwerken doelen voor natuurgebieden  
in overleg met beheerder

27.  Indien nodig, haalbaar en betaalbaar 
maatregelen uitvoeren om aan 
kwaliteitseisen te voldoen

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Bestaand

Bestaand

Bestaand

P.M.

Beheer en onderhoud •  Het risicogestuurd objectenmanagement 
is volledig geimplementeerd

28.  Bij benoemen risico’s voor objecten-
management wordt ook rekening 
gehouden met de functies in een 
gebied

Planperiode P.M.

Faciliteren gebruiksfuncties
Lange-termijndoel: er is water van voldoende kwaliteit beschikbaar om de gebruiksfuncties zo goed mogelijk te faciliteren
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10.6 Maatregelenprogramma Waterketen 

Beheer RWZI’s
Lange-termijndoel: zuiveringstechnische werken worden doelmatig gebouwd, beheerd en onderhouden

ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Normen en kaders •  Door het uitoefenen van invloed op derden 
is de normering voor de rwzi’s realistisch en 
haalbaar

•  Met alle gemeenten zijn actuele afname-
verplichtingen en afspraken over de samen-
stelling van het afvalwater bestuurlijk 
vastgesteld

1.  Deelnemen aan werk- en stuurgroepen, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk

2.  (Bestuurlijk) reageren op elk voorbereidend 
stuk voor besluitvorming

3.  Agenderen discussiepunten in CWE en 
WWE

4.  Het ondersteunen van landelijke en lokale 
initiatieven om prioritaire stoffen aan de 
bron te saneren

5.  Het beoordelen van gemeentelijke plannen 
(rioleringsplannen)

6.  Het actualiseren van afspraken over het 
aanbod van afvalwater en het vastleggen 
daarvan in afvalwaterakkoorden

7.  Het opstellen van een format voor het 
vastleggen van bestuurlijke afspraken over 
het aanbod van afvalwater

8.  In 2021 kan voor 75% gebruik worden  
gemaakt van gekalibreerde waterketen- 
modellen 

9.  Het gezamenlijk beheren van ISA in regio’s 
waar ISA is geïmplementeerd

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Planperiode

2016

Planperiode

Planperiode 

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Toetsen en inspecteren •  In ten minste 98% van de gevallen wordt 
voldaan aan de gestelde lozingseisen voor 
de rwzi’s

•  Voor ten minste 50% van de 
zuiveringskringen zijn Asset Lifecycle 
Management (ALM) studies uitgevoerd 
om de investeringsagenda voor deze 
assets na 2021 te bepalen

10.  Toetsing of aan de lozingsnormen uit 
het activiteitenbesluit wordt voldaan

11.  Regulier vervangen en onderhoud van 
de assets

12.  Jaarlijkse rapportage aan de 
gemeenten over het voldoen aan 
afnameverplichtingen

13.  Toetsing van de slibsamenstelling aan 
de acceptatiecriteria van HVC

14.   Voor ten minste 50% van de 
zuiveringskringen een ALM-studie 
opstellen

15.  Maatregelen om de levensduur van de 
bestaande assets te verlengen

16.  Uiterlijk in 2017 een verkenning voor 
alle Rotterdamse zuiveringskringen 
uitvoeren (dus onder andere rwzi 
Dokhaven); na deze verkenning is 
voor de lange termijn duidelijk welke 
maatregelen op de Rotterdamse rwzi’s 
getroffen moeten worden

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Planperiode 

Planperiode

Planperiode

2016-2017

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand 

Nieuw

Bestaand

Bestaand

Verbeteren •  Van het binnenkomende fosfaat wordt 
75% teruggewonnen

•  De mogelijkheden voor de terugwinning 
van grondstoffen zijn onderzocht

•  Het aantal liter per i.e. per dag is 
afgenomen van 285 naar 250

•  Conform MJA-3 is de energie-efficiëntie 
ten opzichte van 2008 ten minste 26% 
verbeterd

•  De eigen energieproductie voorziet voor 
40% in de eigen energiebehoefte

17.   De pilot met koude Anammox op de 
rwzi Rotterdam-Dokhaven voortzetten

18.  Uitvoeren van studies naar de 
mogelijkheden van terugwinnen van 
grondstoffen op rwzi’s

19.  Verkenningen van nieuwe 
ontwikkelingen worden actief gevolgd

20.  Actieve interactie met 
kennisinstellingen en bedrijven

21.  Uitvoeren van studies naar de oorzaak 
van ‘dun’afvalwater op de rwzi’s en het 
opstellen van maatregelpakketten ism 
gemeenten

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Planperiode 

Planperiode

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand 

Bestaand
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ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Verbeteren 22.  Implementeren van maatregelen uit de 
hierboven genoemde studies

23.  Jaarlijkse rapportage aan het 
bevoegd gezag over het voldoen aan 
vergunningseisen en MJA-3

24.  Opstellen van een derde Energie-
Efficiëntie-Plan in 2016 met daarin het 
plan van aanpak van 2017 tot en met 
2020

25.  Opstellen van een vierde Energie-
Efficiëntie-Plan in 2020 met daarin het 
plan van aanpak van 2021 tot en met 
2024

26.  Maatregelen uitvoeren uit 
tweede, derde en vierde 
Energie-Efficiëntie-Plan

27.  Studies uitvoeren naar de haalbaarheid 
van wind- en zonne-energie op rwzi’s

28.  Maatregelen uitvoeren uit 
bovengenoemde studies

Planperiode 

Planperiode

2016 

2020

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Bestaand 

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand
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ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Beheer en onderhoud •  Het risicogestuurd objectenmanagement 
is verder geoptimaliseerd zodat de 
beschikbaarheid van de installaties 98% 
is

29.  Het vaststellen van een onderhouds- 
beleidsplan

30.  Een beschikbaarheid van installaties 
van 98%

31.  Het aansturen van installaties vanuit 
een centrale regiekamer

32.  Het uniformeren van processen en ICT 
binnen de installaties

33.  Installaties en leidingen vervangen 
indien dit volgt uit risicogestuurd 
objectenmanagement

2016

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Impact uit de keten •  De rwzi’s en de riooloverstorten vormen 
geen belemmering voor de waterkwaliteit 
(zwemwater, KRW-waterlichamen en 
prioritaire knelpunten)

•  95% van de lozingen veroorzaakt geen 
knelpunt in de watersysteemtoetsing

34.  Beoordelen van planfiguren van 
gemeenten (rioleringsplannen)

35. Uitvoeren van analyses
36.  Borgen en uitvoeren van afspraken
37.  In 2021 kan voor 75% gebruik worden  

gemaakt van gekalibreerde waterketen- 
modellen 

38.  Eenmalig een exacte foto maken van 
de huidige de stand van zaken ten 
aanzien van vissterfte; deze foto geeft 
een beeld welk percentage lozingen 
is onderzocht en of er maatregelen 
zijn gedefinieerd om het effect te 
verminderen. No-regret maatregelen 
uitvoeren

Planperiode

Planperiode
Planperiode
Planperiode

2016

Bestaand

Bestaand
Nieuw
Nieuw

Bestaand

Impact op oppervlaktewater
Lange-termijndoel: bij inzameling, transport en zuivering wordt de impact waar nodig gereduceerd
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ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Impact uit de keten 39.  Eenmalig een exacte foto maken van 
de huidige situatie wat betreft de 
impact van lozingen op de lange termijn 
doelstelling voor het watersysteem; 
deze foto geeft een beeld welk 
percentage lozingen is onderzocht en 
of er maatregelen zijn gedefinieerd 
om het effect te verminderen. Een 
gezamenlijke evaluatie maken in 
overleg met gemeenten van deze 
maatregelen en deze alleen nog 
uitvoeren indien de maatregelen 
bijdragen aan KRW-doel, prioritair 
knelpunt of het bereiken van een goede 
waterkwaliteit

40.  Komende planperiode zal de 
beoordelingsmethodiek of 
lozingen hydraulische knelpunten 
veroorzaken worden doorontwikkeld 
door beleidsuitgangspunten te 
formuleren (toegestane peilstijging en 
stroomsnelheid, wijze van berekening)

41.  Het gezamenlijk beheren van ISA in 
regio’s waar ISA is geïmplementeerd

2016

Planperiode

Planperiode

Bestaand

Bestaand

P.M.



96  Waterbeheerprogramma 2016-2021

ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Doelmatig beheer waterketen •   In 2020 wordt binnen het programma 
Zuiveren € 5,2 miljoen per jaar bespaard*

•  In 2020 wordt door betere samenwerking 
met gemeenten € 7,2 miljoen per jaar 
bespaard*

•  In 2020 besparen gemeenten € 7,2 
miljoen  
in het gemeentelijk domein*

•  In 2016 zijn alle vitale posities in de 
afvalwaterketen in beeld en in 2019 is 
personeelsbeleid geformuleerd om deze 
posities ook in de toekomst te kunnen 
invullen

* t.o.v. de geprognotiseerde kostenstijging van 2010

42.  Hollandse Delta heeft de maatregelen 
getroffen om € 5,2 miljoen per 
jaar binnen programma zuiveren te 
besparen

43.  Hollandse Delta heeft samen met 
gemeenten maatregelen genomen 
waardoor € 7,2 miljoen per jaar in de  
afvalwaterketen bespaard kan worden,  
zoals verwoord in de samenwerkings- 
overeenkomsten

44.  Hollandse Delta heeft de gemeenten 
gefaciliteerd om 7,2 miljoen per jaar te 
besparen in de afvalwaterketen door 
betere onderlinge samenwerking

45.  De strategische en tactische plannen 
samen met de gemeenten per regio 
vastgesteld in afvalwaterketenplannen 
en verankerd in afvalwaterakkoorden

46.  Voor iedere regio is een business case  
uitgevoerd voor operationele samen- 
werking

47.  Een business case uitgevoerd ten 
behoeve van een geïntegreerde WCK 
teneinde het werkelijk functioneren van 
de gehele afvalwaterketen en de impact 
van de keten op het watersysteem in 
beeld te krijgen

48.  In 2016 is een beleidsnotitie opgesteld 
waarin alle vitale posities in de afval-
waterketen in beeld zijn gebracht

49.  In 2019 is een beleidsnotitie opgesteld 
over hoe in de toekomst de vitale 
posities ingevuld kunnen blijven

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Planperiode

2016

2016

2019

Bestaand

Bestaand

Nieuw

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Doelmatige waterketen
Lange-termijndoel: de totale (afval)waterketen wordt beheerd als ware er sprake van één systeem en één organisatie 



97  Waterbeheerprogramma 2016-2021

ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Vaarwegbeheer •  Voor de afbakening en uitvoering van 
de vaarwegentaak is een beleidskader 
opgesteld

1.  Beïnvloeden externe ontwikkelingen 
m.b.t. vaarwegbeheer zoals nieuwe BRTN

2.  Opstellen beleidsnota vaarwegen en 
indien nodig aanpassing Keur, algemene 
regels etc.

3.  Uitvoeren regulier onderhoud t.b.v. vaar- 
wegbeheer

Planperiode

Planperiode

Planperiode

Bestaand

Bestaand

Bestaand

10.7 Maatregelenprogramma specifieke onderwerpen

Vaarwegbeheer
Lange-termijdoel: de vaarwegen zijn bevaarbaar en veilig

Visstandbeheer
Lange-termijndoel: de visstand voldoet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water

ONDERWERP DOELEN PLANPERIODE MAATREGELEN/ACTIVITEITEN  PLANNING FINANCIËN

Visstandbeheer •  De consequenties van de wijziging van de 
Visserijwet zijn geïmplementeerd

•  De vismigratie is conform het Vismigratie-
plan verbeterd

1.  Beïnvloeden externe ontwikkelingen 
m.b.t. visstandbeheer zoals aanpassing 
Visserijwet (via Unie van Waterschappen)

2.  Opstellen beleidsnotitie consequenties 
aanpassing Visserijwet en indien nodig 
aanpassing Keur, algemene regels etc.

3. Vispasseerbaar maken nieuwe gemalen
4.  Uitvoeren overige maatregelen 

vispasseerbaarheid conform op te stellen 
Vismigratieplan

Planperiode

Planperiode

Planperiode
Planperiode

Bestaand

Bestaand

Bestaand
P.M.
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Inleiding
Voor de uitvoering van de maatregelen en activiteiten die in het  
voorgaande hoofdstuk zijn beschreven wordt voor een deel gebruik 
gemaakt van de bestaande middelen (geld en capaciteit) die beschikbaar 
zijn in de meerjarenramingen.

Daarnaast worden voor het kunnen behalen van de in het statisch deel  
gestelde doelen echter ook nieuwe maatregelen en activiteiten voor-
gesteld. In onderstaande tabel zijn, ten opzichte van de meerjarencijfers 
2015 – 2019 en samengevat per hoofd- en subthema, de financiële  
consequenties voor de exploitatie indicatief weergegeven:

11 Financiële aspecten

OMSCHRIJVING (BEDRAGEN X € 1.000) RAMING 
2016 

RAMING 
2017 

RAMING 
2018 

RAMING 
2019 

RAMING 
2020 

RAMING 
2021 

Waterveiligheid

Preventie (1e laag) 442 442 442 659 652 737

Crisisbeheersing (3e laag) 16 16 16 16 16 16

Totaal Waterveiligheid 458 458 458 675 668 753

Voldoende water

Robuust en klimaatbestendig watersysteem 60 360 360 60 60 60

Totaal Voldoende water 60 360 360 60 60 60

Schoon water

Basiswaterkwaliteit 50 50 -119 -281 -384 -479

Robuust en klimaatbestendig watersysteem 0 0 50 50 0 0

Faciliteren gebruiksfuncties 20 0 40 20 0 0

Totaal Schoon water 70 50 -29 -211 -384 -479
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Toelichting

Waterveiligheid
Bij de kosten van het thema Waterveiligheid is rekening gehouden met 
een investering voor het op orde brengen van de regionale waterkeringen, 
onderzoek naar keurgrenzen (primaire en regionale keringen) en de ver- 
taling daarvan in de legger, en monitoring van zettingsvloeiing. Voor het 
uitvoeren van achterstallig onderhoud om door de toetsing te kunnen  
komen is jaarlijks een bedrag van € 166.000 aan exploitatielasten geraamd.

Binnen het thema Waterveiligheid vormen de wettelijk verplichte vierde 
toetsronde voor de primaire waterkeringen en de tweede gedetailleerde 
toetsronde voor de regionale waterkeringen een grote opgave. De finan-
ciële consequenties daarvan worden in een separaat plan van aanpak in 
beeld gebracht en zijn in bovenstaand financieel overzicht (nog) niet 
verwerkt.

Wel is rekening gehouden met de extra capaciteit die noodzakelijk is om 
de toetsing adequaat te kunnen uitvoeren.

Voldoende water
Voor het thema Voldoende water wordt op dit moment geen rekening ge-
houden met nieuwe investeringen in de planperiode. De geraamde kosten 
voor het subthema Robuust en klimaatbestendig watersysteem betreffen 
onderzoekskosten, waaronder een nieuwe watersysteembeoordeling die in 
2017 en 2018 wordt uitgevoerd.
Op basis van deze nieuwe beoordeling zal separaat worden besloten of 
nieuwe maatregelen nodig zijn en zo ja welke. Ook over de financiering 
van deze (eventuele) nieuwe maatregelen zal separaat worden besloten.

Schoon water
De raming bij het subthema Basiswaterkwaliteit betreft vooral de kosten van 
de KRW-maatregelen. Rekening is gehouden met de kosten van het KRW-
maatregelenpakket zoals vastgesteld in de VV van 25 september 2014. 
In de Kadernota 2014 was rekening gehouden met een totale investering 
van € 11 miljoen. Dit is € 2,9 miljoen geworden. Verder is besloten om ten 
laste van het totale krediet de aanleg van de nvo’s  langs de  
Schuringse Haven en langs het Verloren Diep (gebiedsplan Cromstrijen 
fase 1) te brengen. Per saldo  worden de kapitaallasten lager en ontstaat 
er een voordeel.

OMSCHRIJVING (BEDRAGEN X € 1.000) RAMING 
2016 

RAMING 
2017 

RAMING 
2018 

RAMING 
2019 

RAMING 
2020 

RAMING 
2021 

Waterketen

Beheer rwzi's 0 0 180 180 130 130

Doelmatige waterketen 78 242 90 70 44 0

Totaal Waterketen 78 242 270 250 174 130

Eindtotaal 666 1.110 1.059 774 518 464

Waarvan extra capaciteit 192 192 192 192 192 192

In fte’s 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
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Voorts is rekening gehouden met een evaluatie van het kwaliteitsmeetnet 
door een externe partij en het uitvoeren van een pilot om te komen tot 
een beoordelingssysteem van de kwaliteit van het overig water (de niet 
KRW-wateren).

Voor het subthema Robuust en klimaatbestendig watersysteem wordt 
rekening gehouden met kosten van onderzoek naar de gevolgen van  
het klimaat op de waterkwaliteit en het in beeld brengen van oplossings-
richtingen.
De maatregelen onder het subthema Faciliteren gebruiksfuncties  
betreffen het opstellen van een functiefaciliteringskaart en het uitwerken 
van doelen, serviceniveau en maatregelen.

In diverse jaren zal de inzet van capaciteit noodzakelijk zijn om de uit-
voering van de voorgestelde maatregelen te begeleiden. Er wordt voorals-
nog vanuit gegaan dat deze capaciteit beschikbaar is binnen de huidige 
formatie.

Waterketen
Voor het subthema Beheer rwzi’s is voor het opstellen van ALM-studies 
voor ten minste 50% van de zuiveringskringen in de jaren 2018 t/m 2021 
rekening gehouden met de incidentele kosten. Ook worden incidentele 
kosten geraamd voor het opstellen van afvalwaterakkoorden.

Bij het subthema Doelmatige waterketen worden kosten geraamd voor het 
implementeren van ISA in 4 regio’s en voor onderzoek- en begeleidings-
kosten voor het afstemmen van afspraken in samenwerkingsovereenkomsten.
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DEEL 3

BIJLAGEN  

EN KAARTEN
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Lijst van bijlagen:
1.  Doelenbomen WBP Hollandse Delta 

(doelen planperiode per thema)
2. Kaderrichtlijn Water 
3. Planfiguren calamiteitenzorg
4. Ontwerpeisen watersysteem
5. Beoordelingskader afvalwaterketen

BIJLAGEN
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Bijlage 1 – doelenbomen planperiode per thema
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ALGEMENE THEMA’S

Beschrijving:
Diverse onderwerpen hebben op alle hoofdthema’s van de doelenboom betrekking. 
Deze zijn hier vermeld.

CALAMITEITENZORG

Lange-termijndoel:
Het waterschap treedt adequaat op bij 
dreiging van of bij acuut gevaar voor 
waterstaatswerken in zijn beheer.

Doel(en) planperiode:  
1.   Het Calamiteitenplan, het Crisis-
communicatieplan, de Calamiteiten-
bestrijdingsplannen en het Meerjaren-
beleidsplan Opleiding, Training en 
Oefenen zijn elke 4 jaar herzien.  

2. De voorbereiding en uitvoering van 
de crisisbeheersing door het water-
schap wordt jaarlijks afgestemd met 
veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en 
gemeenten. 

Prestatie-indicator(en):  
De actualiteit van de plannen.  

De actielijsten behorend bij de  
convenanten tussen veiligheidsregio’s,
Rijkswaterstaat en de waterschappen. 

WATER EN RUIMTE

Lange-termijndoel:  
Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn  
de waterschapstaken (mede-)  
sturend. 

Doel(en) planperiode:  
1. In 2020 is de deltabeslissing ruimte- 
lijke adaptatie geïmplementeerd.  

2. Op ruimtelijke plannen is de 
watertoets toegepast.

  

Prestatie-indicator(en):  
Het % ruimtelijke plannen dat van een 
wateradvies is voorzien.

  

SPECIFIEKE ONDERWERPEN

Beschrijving:     
Een tweetal specifieke onderwerpen zijn separaat in de doelenboom opgenomen. 
Deze zijn hier vermeld.     

VAARWEGBEHEER

Lange-termijndoel:
De vaarwegen zijn bevaarbaar en 
veilig.  
  

Doel(en) planperiode:  
1. Voor de afbakening en uitvoering 
van de vaarwegentaak is een beleids-
kader opgesteld.

Prestatie-indicator(en):  
De beschikbaarheid van de 
rapportage.

  

VISSTANDBEHEER

Lange-termijndoel:  
De visstand voldoet aan de doelstel-
lingen van de Kaderrichtlijn Water. 

Doel(en) planperiode:  
1. De consequenties van de wijziging 
van de Visserijwet zijn geïmplemen-
teerd.  
  
2. De vismigratie is conform het 
Vismigratieplan verbeterd.

  

Prestatie-indicator(en):  
Het % uitgevoerde maatregelen uit 
het Vismigratieplan.  

  

rood  = wettelijke verplichtingen, BAW, (u)WBP etc. 
groen = eigen ambities WSHD   
blauw = beïnvloeding van derden   

indien geen jaartal is genoemd geldt de doelstelling voor het jaar 2021  
indien geen % is genoemd geldt 100%     
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WATERVEILIGHEID

Beschrijving:
Het bieden van veiligheid tegen overstromingen door de zorg voor waterkeringen, het adviseren over de ruimtelijke inrichting in het beheersgebied en het adequaat omgaan 
met calamiteiten.

PREVENTIE  
(laag 1)  

Lange-termijndoel: 
De waterkeringen zijn op orde volgens geldende normen, zodat de kans op een overstroming beperkt is.

CRISISBEHEERSING
(laag 3)
  

Lange-termijndoel: 
De crisisbeheersing 
voorkomt of beperkt  
de gevolgen van een 
overstroming.

RUIMTELIJKE 
INRICHTING  
(laag 2) 

Lange-termijndoel: 
De ruimtelijke inrichting 
draagt bij aan het beperk-
en van de gevolgen van 
een overstroming.

CRISISBEHEERSING

Doel(en) planperiode: 
1. De dijkbewakings-
organisatie is volledig 
bezet, opgeleid en 
getraind.  

2. Bij gemeenten en 
veiligheidsregio’s is 
kennis en expertise 
ingebracht bij het 
opstellen en borgen van 
evacuatiestrategieën. 
 

Prestatie-indicator(en): 
Het % dijkvakken met 
een volledige bezetting 
opgeleide en getrainde 
dijkwachten.

CALAMITEITENZORG TOETSEN EN 
INSPECTEREN

VERBETEREN BEHEER EN 
ONDERHOUD

Doel(en) planperiode: 
1. Door het uitoefenen 
van invloed op derden 
zijn normen van water- 
keringen realistisch en 
uitvoerbaar.  
 
2. Door het uitoefenen 
van invloed op derden 
is het nieuwe toets-
instrumentarium realis-
tisch en bruikbaar.

Doel(en) planperiode: 
1. De vierde toetsronde 
van de  primaire water-
keringen is voor 75% 
afgerond.  

2. De tweede volledige 
toetsing van de in 2014 
genormeerde regionale 
waterkeringen is voor 
75% afgerond.  

Doel(en) planperiode: 
1. In 2017 zijn alle 
projecten uit HWBP-2 
conform planning  
uitgevoerd.

2. De geprogrammeerde 
projecten uit het 
(nieuwe) HWBP zijn 
conform planning in 
uitvoering.

3. Alle afgekeurde 
primaire waterkeringen 
zijn binnen 1 jaar aan-
gemeld bij het (voort-
rollend) HWBP.

4. In 2020 voldoen alle  
in 2013 afgekeurde regio-
nale waterkeringen aan 
de nu geldende norm. 

5. Alle afgekeurde regio-
nale  waterkeringen zijn 
binnen 1 jaar opgeno-
men in het verbeterpro-
gramma van het 
waterschap.

Doel(en) planperiode: 
1. Er wordt voldaan aan 
de wettelijke zorgplicht 
voor het beheer en onder-
houd van de primaire en 
regionale waterkeringen. 
 
2. Het risicogestuurd 
objectenmanagement is 
volledig geïmplemen-
teerd.  

Prestatie-indicator(en): 
Geen. 

Prestatie-indicator(en): 
Het % keringen/
kunstwerken dat van een 
definitief veiligheids- 
oordeel is voorzien.

Prestatie-indicator(en): 
Het % uitgevoerde 
verbetermaatregelen.

Prestatie-indicator(en): 
Het oordeel van de 
Inspectie Leefomgeving 
en Transport over de 
invulling van de zorg-
plicht.  
  
Het % beschikbaarheid 
van objecten / Het % 
uitval van objecten.

RUIMTELIJKE 
INRICHTING

Doel(en) planperiode: 
1. In 2017 heeft het 
waterschap een visie 
ontwikkeld op zijn rol in 
laag 2 van de meerlaagse 
veiligheid.

Prestatie-indicator(en): 
De beschikbaarheid van 
de visie.

rood  = wettelijke verplichtingen, BAW, (u)WBP etc. 
groen = eigen ambities WSHD   
blauw = beïnvloeding van derden   

indien geen jaartal is genoemd geldt de doelstelling voor het jaar 2021  
indien geen % is genoemd geldt 100%     
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VOLDOENDE WATER

Beschrijving:     
Het realiseren en beheren van een robuust en klimaatbestendig water systeem en het faciliteren van gebruiksfuncties door het beheren van de hoeveelheid (zoet) water.  

BASISINRICHTING WATERSYSTEEM

Lange-termijndoel: 
Het watersysteem is ingericht volgens geldende ontwerpeisen en functioneert 
optimaal. 

ROBUUST EN KLIMAAT BESTENDIG WATERSYSTEEM

Lange-termijndoel:  
Het watersysteem is robuust en toekomstbestendig zodat (negatieve) effecten van 
klimaatverandering worden voorkomen.

NORMEN  
EN KADERS

TOETSEN EN 
INSPECTEREN

VERBETEREN BEHEER EN 
ONDERHOUD

Doel(en) 
planperiode: 
1. In 2017 zijn de 
ontwerpeisen voor 
het watersysteem 
geëvalueerd en 
geactualiseerd. 
 

Doel(en) 
planperiode: 
1. Objecten in 
hoofdwatergan-
gen zijn geïnven-
tariseerd en 
opgenomen in het 
beheerregister. 
 

Doel(en) 
planperiode: 
1. In 2017 zijn de 
prioritaire knel- 
punten uit het (u)
WBP opgelost.

2. Nieuwe 
prioritaire knel-
punten zijn 
binnen 3 jaar 
opgelost. 

Doel(en) 
planperiode: 
1. Het risico-
gestuurd objec-
tenmanagement is 
volledig geïmple-
menteerd. 
 

Prestatie-
indicator(en): 
De beschikbaar-
heid van de 
geactualiseerde 
ontwerpeisen.

Prestatie-
indicator(en):
Het aantal km 
hoofdwatergang 
waarin alle 
objecten zijn 
geïnventariseerd.

Prestatie-
indicator(en):
Het % knelpunten 
dat binnen 3 jaar 
is opgelost.

Prestatie-
indicator(en):
Het % beschik-
baarheid van 
objecten /  
Het % uitval van 
objecten. 

NORMEN  
EN KADERS

TOETSEN EN 
INSPECTEREN

VERBETEREN BEHEER EN 
ONDERHOUD

Doel(en) 
planperiode: 
1. Voor gebieden 
waar invulling van 
de wateropgave 
maatschappelijk 
niet verantwoord 
is wordt aan de 
provincie voorge-
steld een gebieds-
gerichte norme-
ring toe te passen.

2. Door het uit -
oefenen van in-
vloed op derden 
houden zij in hun 
ontwerpeisen voor 
werken rekening 
met de effecten 
van klimaat-
verandering.

Doel(en) 
planperiode:
1. De regionale 
watersysteem- 
beoordeling is 
geactualiseerd. 
   

Doel(en) 
planperiode: 
1. In 2017 is de 
wateropgave in 
landelijk gebied 
volledig gereali- 
seerd (op basis 
van het huidig 
klimaat).

2. In 2017 is de 
wateropgave in 
stedelijk gebied 
gereduceerd tot 
202.000 m3 en in 
2021 tot 101.000 
m3 (op basis van 
het huidig 
klimaat).

3. In stedelijk ge-
bied dat “op slot 
gaat” of waar het 
maatschappelijk 
verantwoord is 
wordt de water- 
opgave ingevuld 
rekening houdend 
met klimaatveran-
dering (2030/ 
2050). 

4. De zoetwater-
maatregelen uit 
het Delta-
programma zijn 
conform planning 
uitgevoerd.

Doel(en) 
planperiode: 
1. Bij alle te ver-
nieuwen objecten 
(of levensduurver-
lenging) worden 
in de toekomst 
te verwachten
veranderingen 
meegewogen in 
het ontwerp.

2. In situaties of 
gebieden waar 
sprake is van over-
capaciteit wordt 
deze capaciteit 
behouden.

Prestatie-
indicator(en):
Het aantal geval-
len waarin de  
provincie een
gebiedsgerichte 
normering 
heeft toegepast.

Prestatie-
indicator(en):
Het % peilgebie-
den dat getoetst 
is aan actuele 
klimaatscenario’s.

Prestatie-
indicator(en):
Het aantal m3 te 
realiseren water-
opgave.

Prestatie-
indicator(en):
Het aantal 
business cases 
waarin  (klimaat)-
ontwikkelingen 
zijn meegewogen.

rood  = wettelijke verplichtingen, BAW, (u)WBP etc. 
groen = eigen ambities WSHD   
blauw = beïnvloeding van derden   

indien geen jaartal is genoemd geldt de doelstelling voor het jaar 2021  
indien geen % is genoemd geldt 100%     
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FACILITEREN GEBRUIKSFUNCTIES

Lange-termijndoel: 
Er is voldoende (zoet) water beschikbaar om de gebruiksfuncties zo goed mogelijk 
te faciliteren.

NORMEN  
EN KADERS

TOETSEN EN 
INSPECTEREN

VERBETEREN BEHEER EN 
ONDERHOUD

Doel(en) 
planperiode: 
1. Door het uit-
oefenen van in-
vloed op derden 
zijn normen en 
kaders  voor het 
bepalen van het 
(regionale) voor-
zieningen niveau 
realistisch en 
bruikbaar.

2. Het regionale 
voorzieningen- 
niveau voor 
zoetwater is 
vastgelegd.

Doel(en) 
planperiode: 
1. Elke 2 jaar is 
gerapporteerd 
over het peil-
beheer en de 
zoetwatervoor-
ziening.

Doel(en) 
planperiode: 
1. Voor 80% van 
het beheergebied 
geldt een actueel 
peilbesluit volgens 
de GGOR- 
systematiek.

2. In overleg met 
de natuurbeheer-
ders zijn de water-
staatkundige 
functies voor 
natuurgebieden 
verkend.

Doel(en) 
planperiode: 
1. Er wordt vol-
daan aan de zorg- 
plicht voor het 
peilbeheer.

Prestatie-
indicator(en): 
Het % van het 
gebied waarvoor 
het voorzieningen-
niveau voor zoet-
water is vast -
gelegd.

Prestatie-
indicator(en): 
De beschikbaar-
heid van de
Waterbeheer-
rapportage.

Prestatie-
indicator(en):
Het % oppervlak-
te van het 
beheer-gebied 
met een actueel 
peil-besluit. 

Prestatie-
indicator(en):
Het % peilgebie-
den waarin het 
peil binnen de 
beheermarges 
uit het peilbesluit 
wordt beheerd.

rood  = wettelijke verplichtingen, BAW, (u)WBP etc. 
groen = eigen ambities WSHD   
blauw = beïnvloeding van derden   

indien geen jaartal is genoemd geldt de doelstelling voor het jaar 2021  
indien geen % is genoemd geldt 100%     
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SCHOON WATER 

Beschrijving:    
Het realiseren en beheren van een ecologisch gezond watersysteem en het faciliteren van gebruiksfuncties door het leveren van water van de juiste kwaliteit.   
 

BASISWATERKWALITEIT

Lange-termijndoel: 
Het watersysteem is ecologisch gezond volgens geldende ecologische en  
chemische normen.

ROBUUST EN KLIMAAT BESTENDIG WATERSYSTEEM

Lange-termijndoel:  
Het watersysteem is robuust en toekomstbestendig zodat (negatieve)effecten van 
klimaatverandering worden voorkomen.

NORMEN  
EN KADERS

TOETSEN EN 
INSPECTEREN

VERBETEREN BEHEER EN 
ONDERHOUD

Doel(en) 
planperiode: 
1. Door het uit-
oefenen van in-
vloed op derden 
zijn de doelen voor 
de KRW-water-
lichamen realis-
tisch en haalbaar.

2. In het overig 
water is STOWA- 
klasse III (of een 
gelijkwaardig, 
meer op de KRW 
geënt toetsings- 
kader) het basis- 
kwaliteitsniveau.

Doel(en) 
planperiode: 
1. Om eigen, lande-
lijke en Europese 
rapportages te 
kunnen opstellen
is tijdig bijgedra-
gen aan het lande-
lijke KRW-
monitorings- 
programma.

2. Jaarlijks wordt 
met behulp van 
het eigen beoor-
delingssysteem 
gerapporteerd 
over de voortgang 
van het KRW-
doelbereik.

3. Elke 2 jaar is 
gerapporteerd 
over de algehele 
toestand van de 
waterkwaliteit en 
de trendmatige 
ontwikkeling 
daarvan.

4. Het meetnet is 
geëvalueerd.

Doel(en) 
planperiode: 
1. Om de gestelde 
doelen in de KRW-
waterlichamen te 
bereiken - bij voor-
keur in 2021 
(doch
uiterlijk in 2027) 
én uitsluitend 
voor dat gedeelte 
waarvoor het 
waterschap zelf 
verantwoordelijk 
is - zijn de 
maatregelen uit 
SGBP-1 en 
SGBP-2 in 2021 
uitgevoerd. 
 
2. Van alle overige 
wateren voldoet 
60% aan STOWA- 
klasse III. 

3. In 2017 zijn de 
prioritaire knel-
punten uit het (u)
WBP opgelost.

4. Nieuwe prio-
ritaire knelpunt-
en zijn binnen 3 
jaar opgelost.

Doel(en) 
planperiode:
1. Er wordt vol-
daan aan de zorg- 
plicht voor het 
watersysteem.

2. Het risico-
gestuurd objecten-
management is 
volledig 
geïmplementeerd.

Prestatie-
indicator(en): 
Geen.

Prestatie-
indicator(en):
De beschikbaar-
heid van de Water-
beheerrapportage

Prestatie-
indicator(en):
Het % wateren 
dat aan de KRW- 
eisen voor 
prioritaire stoffen 
voldoet.  

Het % KRW-
waterlichamen 
dat aan de 
KRW-eisen voor 
biologie en 
biologie-onder-
steunende stoffen 
voldoet.

Het % overige 
wateren dat aan 
STOWA-klasse III 
voldoet.

Prestatie-
indicator(en):
Het % beschik-
baarheid van 
objecten /  
Het % uitval van 
objecten

NORMEN  
EN KADERS

TOETSEN EN 
INSPECTEREN

VERBETEREN BEHEER EN 
ONDERHOUD

Doel(en) 
planperiode: 
1. Bij de evaluatie 
en actualisatie van 
de ontwerpeisen 
voor het watersy-
steem is rekening 
gehouden met 
klimaateffecten op 
waterkwaliteit en 
ecologie.

2. Door het uit-
oefenen van in-
vloed op derden 
houden zij in hun 
ontwerpeisen voor 
werken rekening 
met effecten van 
klimaatverande-
ring op de water-
kwaliteit.

Doel(en) 
planperiode:
1. In 2020 zijn  
de effecten van 
klimaatverande-
ring op waterkwa- 
liteit en ecologie 
berekend of 
ingeschat.

Doel(en) 
planperiode: 
1. In 2020 zijn  
de oplossingsrich-
tingen om nega-
tieve effecten van 
klimaatverande-
ring en ecologie  
te voorkomen 
verkend.

Doel(en) 
planperiode: 
1. Het risico-
gestuurd objecten-
management is 
volledig 
geïmplementeerd.

Prestatie-
indicator(en):
Geen.

Prestatie-
indicator(en):
De beschikbaar-
heid van de 
analyseresultaten. 

Prestatie-
indicator(en):
De beschikbaar-
heid van de 
oplossingsrich-
tingen.

Prestatie-
indicator(en):
Het % beschik-
baarheid van 
objecten /  
Het % uitval van 
objecten

rood  = wettelijke verplichtingen, BAW, (u)WBP etc. 
groen = eigen ambities WSHD   
blauw = beïnvloeding van derden   

indien geen jaartal is genoemd geldt de doelstelling voor het jaar 2021  
indien geen % is genoemd geldt 100%     
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FACILITEREN GEBRUIKSFUNCTIES

Lange-termijndoel: 
Er is water van voldoende kwaliteit beschikbaar om de gebruiksfuncties zo goed 
mogelijk te faciliteren.

NORMEN  
EN KADERS

TOETSEN EN 
INSPECTEREN

VERBETEREN BEHEER EN 
ONDERHOUD

Doel(en) 
planperiode: 
1. In 2017 is de 
ruimtelijke ver - 
taling van de 
normering en toe- 
passing voor de 
verschillende 
gebruiksfuncties 
gereed (functie- 
faciliteringskaart). 
 
2. Het regionale 
voorzieningen-
niveau voor 
zoetwater is 
vastgelegd. 
   

Doel(en) 
planperiode: 
1. Zwemwater-
profielen zijn elke 
4 jaar opnieuw 
vastgesteld 
conform landelijke 
richtlijnen.

2. Elke 2 jaar is 
gerapporteerd 
over de algehele 
toestand van de 
waterkwaliteit en 
de trendmatige 
ontwikkeling 
daarvan.  
  

Doel(en) 
planperiode: 
1. De kwaliteit van 
de zwemwater- 
en is minimaal 
“aanvaardbaar”. 
 
2. In overleg met 
de natuurbeheer-
ders zijn de water-
kwaliteitsdoelen 
voor natuur-
gebieden verkend. 
 
3. De match 
tussen de 
normering voor de 
functie en de 
actuele meetwaar-
de is verbeterd.

Doel(en) 
planperiode: 
1. Het risico-
gestuurd objec-
tenmanagement is 
volledig geïmple-
menteerd. 
  

Prestatie-
indicator(en): 
De beschikbaar-
heid van de 
functiekaart.

Prestatie-
indicator(en): 
De actualiteit van 
de zwemwater
profielen. 

De beschikbaar-
heid van de Water-
beheerrapportage

Prestatie-
indicator(en):
Het % verbetering 
tussen de functie-
eis en de gemeten 
waarden in het 
watersysteem.

Prestatie-
indicator(en):
Het % beschikbaar-
heid van objecten 
/ Het % uitval van 
objecten.

rood  = wettelijke verplichtingen, BAW, (u)WBP etc. 
groen = eigen ambities WSHD   
blauw = beïnvloeding van derden   

indien geen jaartal is genoemd geldt de doelstelling voor het jaar 2021  
indien geen % is genoemd geldt 100%     
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WATERKETEN

Beschrijving:
Het zorgen voor een doelmatige en duurzame inzameling, transport en zuivering van afvalwater.

BEHEER RWZI’S

Lange-termijndoel:  
Zuiveringstechnische werken worden doelmatig gebouwd, beheerd en onderhouden.

DOELMATIGE 
WATERKETEN

Lange-termijndoel: 
De totale (afval) 
waterketen wordt 
beheerd als ware er 
sprake van één systeem 
en één organisatie.

IMPACT OP OPPER-
VLAKTEWATER

Lange-termijndoel: 
Bij inzameling, transport 
en zuivering wordt de 
impact waar nodig 
gereduceerd.

DOELMATIG BEHEER 
WATERKETEN

Doel(en) planperiode: 
1. In 2020 wordt binnen 
het programma Zuiveren 
€ 5,2 mln. per jaar 
bespaard*.  

2. In 2020 wordt door 
betere samenwerking 
met gemeenten € 7,2 
mln. per jaar bespaard*.

3. In 2020 besparen 
gemeenten € 7,2 mln.* 
in het gemeentelijk 
domein.  
* = t.o.v. de geprognotiseerde 

kostenstijging uit 2010

Prestatie-indicator(en): 
Het aantal bespaarde  
€’s per jaar.

De beschikbaarheid van 
het (personeels)beleid.

NORMEN EN KADERS TOETSEN EN 
INSPECTEREN

VERBETEREN BEHEER EN 
ONDERHOUD

Doel(en) planperiode: 
1. Door het uitoefenen 
van invloed op derden is 
de normering voor de 
rwzi’s realistisch en 
haalbaar.  
  
2. Met alle gemeenten 
zijn actuele afnamever-
plichtingen en afspraken 
over de samenstelling 
van het afvalwater 
bestuurlijk vastgesteld. 
 

Doel(en) planperiode: 
1. In ten minste 98% van 
de gevallen wordt 
voldaan aan de gestelde 
lozingseisen voor de 
rwzi’s.  
  
2. Voor ten minste 50% 
van de zuiveringskringen 
zijn Asset Lifecycle 
Management (ALM) 
studies uitgevoerd om de 
investeringsagenda voor 
deze assets na 2021 te 
bepalen.

Doel(en) planperiode: 
1. Van het binnenko-
mende fosfaat wordt 
75% teruggewonnen. 
 
2. De mogelijkheden 
voor de terugwinning 
van grondstoffen zijn 
onderzocht.  

3. Het aantal liter water 
per i.e. per dag is 
afgenomen van 285 
naar 250. 

4. Conform MJA-3 is de 
energie-efficiëntie ten 
opzichte van 2008 ten 
minste 26% verbeterd.

5. De eigen energiepro-
ductie voorziet voor 40% 
in de eigen energie-
behoefte.

Doel(en) planperiode: 
1. Het risicogestuurd 
objectenmanagement is 
verder geoptimaliseerd 
zodat de beschikbaar- 
heid van de objecten 
98% is.

Prestatie-indicator(en): 
Het % gemeenten waar - 
mee actuele afspraken 
bestuurlijk zijn 
vastgesteld.

Prestatie-indicator(en): 
Het nalevingspercen-
tage.

Prestatie-indicator(en): 
Het % teruggewonnen 
fosfaat.  
  
Het jaargemiddelde 
aantal liter water per 
geïnventariseerde i.e.  
per dag.  
  
Het % energie- 
efficiëntie.

Het % waarin wordt 
voorzien in de eigen 
energiebehoefte.

Prestatie-indicator(en): 
Het % beschikbaarheid 
van objecten / Het % 
uitval van objecten.

IMPACT UIT DE KETEN 

Doel(en) planperiode: 
1. De rwzi’s en de 
riooloverstorten vormen 
geen belemmering voor 
de waterkwaliteit 
(zwemwateren, KRW-
waterlichamen en 
prioritaire knelpunten). 
 
2. 95% van de lozingen 
veroorzaakt geen knel-
punt in de water-
systeemtoetsing.

Prestatie-indicator(en): 
Het % prioritaire knel-
punten in het water-
systeem dat wordt 
veroorzaakt vanuit de 
waterketen.

rood  = wettelijke verplichtingen, BAW, (u)WBP etc. 
groen = eigen ambities WSHD   
blauw = beïnvloeding van derden   

indien geen jaartal is genoemd geldt de doelstelling voor het jaar 2021  
indien geen % is genoemd geldt 100%     
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Inleiding
Mede uitvoering geven aan de Kaderrichtlijn Water is sinds 2005 een 
wettelijke verplichting voor het waterschap. In 2015 moeten volgens deze 
richtlijn alle oppervlaktewateren in goede toestand verkeren. Dat geldt 
in ieder geval voor de grotere wateren, die de status hebben van KRW-
oppervlaktewaterlichaam en waarover aan de Europese Unie wordt  
gerapporteerd.
Het bereiken van de doelen in 2015 is echter niet haalbaar. De Kaderricht-
lijn biedt de mogelijkheid om, mits goed gemotiveerd, uitstel te krijgen 
tot uiterlijk 2027. Nederland heeft collectief gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid om te faseren. Na 2021 wordt bezien of het nodig is om 
ook gebruik te maken van de mogelijkheid om doelen (gemotiveerd) te 
verlagen.

De provincie legt de waterlichamen (status, watertype en de doelen beho-
rend bij de goede toestand) formeel vast in een regionaal waterplan. Het 
Rijk (het Ministerie van I&M) is eindverantwoordelijk voor het doelbereik 
en verzorgt de benodigde rapportages voor de EU. Van de waterschappen 
wordt verwacht dat ze maatregelen nemen om aan het doel te kunnen 
voldoen. Het Rijk legt alles vast in de Stroomgebiedbeheer- 
plannen (SGBP’s) voor het Nederlandse deel van de stroomgebieden van 
de Europese rivieren Rijn, Maas, Schelde en Eems.
Het beheersgebied van Hollandse Delta valt gedeeltelijk in het stroom-
gebied van de Maas (Goeree-Overflakkee) en gedeeltelijk in het stroom-
gebied van de Rijn (overig gebied).

In het beheersgebied van Hollandse Delta zijn 41 wateren als KRW-water-
lichaam aangewezen. Om de doelen in deze waterlichamen te kunnen  
realiseren zijn inspanningen van verschillende overheden en gebiedspartij-

en nodig. Het waterschap legt in deze bijlage de maatregelen vast waar-
voor zij zelf de verantwoordelijkheid wil dragen. Deze maatregelen worden 
opgenomen in de Stroomgebiedbeheerplannen voor Rijn en Maas. Voor 
deze maatregelen gaat Hollandse Delta een resultaatsverplichting aan.

SGBP-2
Op dit moment wordt gewerkt aan het tweede Stroomgebiedbeheerplan 
(planperiode 2016-2021). De uitvoering van maatregelen uit het eerste 
Stroomgebiedbeheerplan (planperiode 2009-2015) is nog in volle gang. 
Hollandse Delta voorzag in 2012 dat de beschikbare personele capaciteit 
en de tijd om alle maatregelen tijdig uit te kunnen voeren niet toereikend 
waren. Daarom is in het kader van het Uitvoeringsprogramma “Sturen op 
Water” besloten om een deel van de maatregelen later uit te voeren, in de 
periode 2016-2017.

De gegevens voor het tweede Stroomgebiedbeheerplan zijn geactualiseerd 
en ingevoerd in het daarvoor bestemde landelijke waterkwaliteitsportaal. 
Het betreft de karakterisering en begrenzing van de waterlichamen en 
het maatregelenpakket. Het maatregelenpakket voor het tweede Stroom-
gebiedbeheerplan bestaat dus voor een belangrijk deel uit gefaseerde 
maatregelen uit SGBP 1. Voor de periode na 2017 is nog een aanvullend 
maatregelenpakket vastgesteld.

Gebiedsproces en samenwerking
De Kaderrichtlijn Water schrijft publieke participatie voor. Hollandse Delta 
heeft daarbij als trekker opgetreden. Het proces is sober gehouden en 
bestond uit twee bijeenkomsten voor partijen (stakeholders) uit het  
beheersgebied van het waterschap in de periode eind 2013/begin 2014.
Samenwerking over de KRW tussen overheden vindt per stroomgebied 

Bijlage 2 - Kaderrichtlijn water
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Voor ieder waterlichaam zijn doelen afgeleid. Bij de doelen voor de 
oppervlaktewaterlichamen maakt de KRW onderscheid in chemie en 
biologie:
-  in alle wateren moet in 2015 de Goede Chemische Toestand (GCT)  

zijn bereikt;
-  in de aangewezen waterlichamen en beschermde gebieden moet in  

2015 het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) zijn bereikt.
 
De Goede Chemische Toestand is bereikt als de Europese normen voor 
prioritaire stoffen niet worden overschreden. De ecologische doelen 
bestaan deels uit landelijke werknormen voor biologie-ondersteunende 
stoffen zoals nutriënten en chloride. Ecologische doelen zijn per watertype 
opgebouwd uit deelmeetlatten voor de volgende aspecten: algen, water-
planten, vissen en macrofauna (kleine waterbeestjes als slakken, kevers  
en libellen). Elk waterlichaam wordt per maatlat beoordeeld in klassen.  
De laagst scorende van de vier parameters is bepalend voor de water- 
kwaliteitsklasse van het waterlichaam. Dit is het zogenaamde “one out,  
all out”-principe.
De provincie legt de doelen in detail vast in zogenaamde factsheets, als 
bijlage bij het regionaal waterplan.

Actualisatie waterlichamen, doelen en beoordeling
Op basis van het beschikbaar komen van monitoringsresultaten en voort-
schrijdend inzicht zijn ten behoeve van SGBP 2 de basisgegevens van 
enkele waterlichamen geactualiseerd. Daarbij gaat het om aanpassing van 
de begrenzing en het watertype. Tevens zijn de maatlatten bij de lande-
lijke beoordelingssystemen aangepast en is voor de beoordeling van vis in 
brakke wateren het beoordelingssysteem van waterschap Scheldestromen 
gebruikt.

Begrenzing
De grotere grenscorrecties betreffen de volgende waterlichamen:
•  langs de Oostvliet is een parallelle watergang met goed ontwikkelde 

oevervegetatie bij het waterlichaam getrokken;
•  langs de Afwatering kern Middelharnis is in het kader van landgoed-

plaats in reguliere ambtelijke (RAO) en bestuurlijke (RBO) overleggen, 
waarin alle overheden vertegenwoordigd zijn. Voor de afstemming met 
provincie en Rijkswaterstaat wordt bovendien bilateraal overleg gevoerd.

Waterlichamen
De term “waterlichaam” staat voor de kleinste juridische eenheid waarover 
wordt gerapporteerd aan de EU. De manier waarop de waterlichamen zijn 
aangewezen is een combinatie van Europese regels en landelijke afspraken 
(zie kader).

Een overzicht van de 41 waterlichamen in het beheersgebied van  
Hollandse Delta met aanduiding van status en watertype is in figuur A 
gepresenteerd. Van de 41 waterlichamen liggen er 14 in het stroom- 
gebied van de Maas en 27 in het stroomgebied van de Rijn.

Hoe zijn KRW-waterlichamen begrensd en aangewezen?
Gebruikt zijn de volgende KRW-vereisten en landelijke criteria voor polder- 
systemen:
•  een rivier, kanaal of andere (polder)watergang met een achterliggend stroom-

gebied van 1000 hectare of meer wordt gezien als een waterlichaam;
•  een meer wordt als waterlichaam aangemerkt als de oppervlakte 50 hectare of 

meer beslaat.

Daarbij geldt een indeling in drie statussen:
• kunstmatig voor waterlichamen die in meer of mindere mate gegraven zijn;
•  sterk veranderd voor waterlichamen die rechtgetrokken, verdiept of anderszins 

qua vorm en hydrologie gewijzigd zijn;
• natuurlijk voor qua vorm en hydrologie (vrijwel) ongewijzigde waterlichamen.

Aan ieder waterlichaam wordt ook een type toegekend (Alterra, 2003; DGW , 
2007).
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Figuur A: KRW-waterlichamen Hollandse Delta
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NL19_01_2 Binnenbedijkte Maas
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NL19_03_2 De Vliet
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NL19_05_2 Schuringsche Haven/Verlorendiep
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NL19_17_2 Brielse Meer en Bernisse
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NL19_20_2 Afwatering Spijkenisse
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ontwikkeling recent een ondiepe plas gegraven, die in open verbinding 
staat met het waterlichaam. Deze is toegevoegd aan het waterlichaam;

•  bij de Waal en Piershilse Gat/Vissersvliet zijn enkele zijtakken op- 
genomen, die eerder buiten de begrenzing zijn gebleven. 

De kleinere correcties betreffen technische aanpassingen door het  
scherper aangeven van de hartlijn van het waterlichaam.

Watertype
Op grond van meerjarige monitoringsgegevens is gebleken dat bij drie 
waterlichamen het huidige watertype niet spoort met de actuele gemeten 
chloridegehalten. Daarom wordt het watertype in overeenstemming 
gebracht met de actuele gegevens. Hiermee is een betere match verkre-
gen tussen het toegepaste beoordelingssysteem en het gekozen water-
type. Dit betreft de waterlichamen De Keen, Afwatering Oudeland van 
Strijen en de Boezem van Oude-Tonge. Tevens is gebleken dat de gemid-
delde breedte van de Boezemvliet in de Hoeksche Waard groter is dan 
eerder is aangenomen. Ook dit leidt tot een correctie op het eerder 
gekozen watertype.
Deze veranderingen zorgen ervoor dat het oordeel zal verbeteren.

Beoordelingssystemen
Op basis van internationale vergelijking zijn enkele aanpassingen in de 
landelijke maatlatten voor de KRW-beoordeling doorgevoerd. Hollandse 
Delta beoordeelt in het tweede Stroomgebiedbeheerplan conform deze 
nieuwe maatlatten.
Hollandse Delta heeft voorts geconstateerd dat de landelijke maatlat voor 
vis in brakke kreekrestanten niet goed toepasbaar is. De landelijke maatlat 
gaat uit van overgangswateren waarbij trekvissen zich vrij van zout naar 
zoet water kunnen bewegen. Bij ver binnendijks gelegen kreekrestanten is 
dat echter niet mogelijk. Tevens zijn de stilstaande kreekrestanten niet van 
belang voor het paaien en opgroeien van de beoogde vissoorten, zoals de 
zalm.

In Zeeland (waterschap Scheldestromen) heeft men hetzelfde probleem 

ervaren en daarop een aangepast beoordelingssysteem ontwikkeld. In 
KRW-termen betekent dit een technische correctie op het te bereiken 
doel; het Goed Ecologisch Potentieel is naar beneden bijgesteld.

Monitoringsprogramma KRW
Voor het verantwoorden van de vorderingen op het gebied van de water-
kwaliteit in de KRW-waterlichamen is een landelijk monitoringsprogramma 
ontwikkeld. Hollandse Delta neemt hieraan deel voor het eigen beheers-
gebied. Het KRW-monitoringsplan omvat voor Hollandse Delta alle 
KRW-waterlichamen in het eigen gebied. De situatie aan het begin van 
SGBP 1 is vastgelegd en dient als referentie om de ontwikkeling van de 
waterkwaliteit in de tijd te volgen. 

Op dit moment voldoet nog geen van de 41 waterlichamen aan alle 
doelen. Van de biologische parameters zijn het vooral de waterplanten  
die de eindscore van de beoordeling bepalen. Hier ligt dan ook het 
belangrijkste aangrijpingspunt voor verbetering van de totale ecologie.

Maatregelenpakket 2016-2021
Het totale maatregelenpakket voor het tweede Stroomgebiedsbeheerplan 
bestaat uit twee pijlers:
1.  de in het kader van het (u)WBP “Sturen op Water” gefaseerde maat-

regelen, die uiterlijk in 2017 zullen zijn uitgevoerd; 
2.  een nieuw pakket maatregelen dat hoofdzakelijk na 2017 zal worden 

uitgevoerd.
In de tabel hierna zijn zowel de gefaseerde als de nieuwe maatregelen 
opgenomen.

Bij het opstellen van het nieuwe maatregelenpakket is een aantal uit-
gangspunten gehanteerd om een kosteneffectief en haalbaar pakket te 
krijgen. Er is een uitgebreide analyse aan vooraf gegaan om na te gaan 
hoe het geconstateerde doelgat gedicht kan worden. Daar waar getwijfeld 
wordt aan de effectiviteit of waar de exacte oorzaken nog niet bekend 
zijn, zijn vooralsnog géén maatregelen opgenomen. Zo wordt voorkomen 
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dat Hollandse Delta tijdens de planperiode terug moet komen op voor-
genomen maatregelen. Geen maatregelen zijn genomen wanneer:
1. er twijfel bestaat over de effectiviteit van de maatregelen;
2. de exacte oorzaken nog niet bekend zijn;
3.  er nog maatregelen uit het eerste Stroomgebiedsbeheerplan moeten 

worden uitgevoerd;
4.  het waterlichaam bijna voldoet aan de doelstellingen (en er eerst  

wordt afgewacht hoe de recent genomen maatregelen en het generieke 
milieubeleid verder doorwerken).

Punt 2 is vooral van belang voor de waterlichamen op Goeree-
Overflakkee. Hier is sprake van verschillende belemmerende factoren en 
wordt ingezet op het uitvoeren van praktijkproeven om te achterhalen 
welk type maatregel het beste werkt.

Prognose doelbereik 2021
Hierna is, in figuur B, een prognose opgenomen in hoeverre met het totaal 
aan maatregelen het doelgat per waterlichaam overbrugd kan worden. 
Daarbij gaat het om het totale effect van de reeds genomen maatregelen 
uit SGBP 1 (t/m 2015), de doorgeschoven maatregelen uit SGBP 1 
(2016-2017) en de voorgestelde nieuwe maatregelen uit het SGBP 2 
(2018-2021). Voor deze prognose is getracht om het verwachte totale 
doelbereik in 2021 weer te geven in een cijfer van 1 tot 10. Pas bij cijfer 
10 voldoet het waterlichaam aan de KRW!

De prognose voor 2021, na uitvoering van alle maatregelen uit SGBP 1 en 
het aanvullende pakket uit SGBP 2, is dat de situatie in absolute zin nog 
steeds geen doelbereik laat zien. Er is echter wel sprake van een forse 
verbetering en in zeven waterlichamen zullen de doelen nagenoeg worden 
bereikt.
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NAAM KRW MAAT-
REGEL
CODE

WATER-
LICHAAM

TOEGEPAST IN WATERLICHAAM OMVANG EENHEID

Aanleg nvo met plas/drasberm (Oud- en Nieuw Reijerwaard) IN07 NL19_26 1 km

Aanleg nvo Piershilse Gat IN09 NL19_02 0.75 km

Aanleg nvo Delta Hoeve IN09 NL19_02 2.5 km

De Eendragt IN03 NL19_02 1 n

Maatregelen Binnenbedijkte Maas IN03 NL19_01 1 n

Omleiden afvoer polder Munnikenland IN02 NL19_07 1 n

Ontwikkeling vispaaiplaatsen (Brielsemeer, Bernisse) IN17 NL19_17 10 n

Verbinden polders IN03 NL19_09 1 n

Veranderen oeverconstructie met verbreding (Vierambachtenboezem Oost) IN09 NL19_21 0.4 km

Aanleg natuurvriendelijke oever Verloren Diep zuid IN07 NL19_05 0.5 km

Aanleg natuurvriendelijke oever Schuringse Haven IN07 NL19_05 0.5 km

Tabel: maatregelenpakket SGBP-2 (2016-2021)

Gefaseerde maatregelen SGBP-1:
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NAAM KRW MAAT-
REGEL
CODE

WATER-
LICHAAM

TOEGEPAST IN WATERLICHAAM OMVANG EENHEID

INRICHTING

Ontwikkeling en verspreiding driehoeksmosselen stimuleren Binnenmaas BE01 NL19_01_2 1 n

Verruimen profiel en aanplant De Vliet IN08 NL19_03_2 0,7 km

Verruimen profiel en aanplant Oud Beijerlandse kreek IN08 NL19_04_2 0.34 km

Verruimen profiel en aanplant Schuringse Haven/Verloren Diep WB21 NL19_05_2 1 km

Actief vegetatiebeheer Strijense Haven/Nieuwe Haven/Keen BE01 NL19_06_2 1 n

Aanpassen peilbeheer De Keen IN14 NL19_07_2 1 n

Afleiden van de zoetwaterstroom Oudeland van Strijen IN02 NL19_08_2 1 n

Aanpassen peilbeheer Oudeland van Strijen IN14 NL19_08_2 1 n

Verruimen profiel en aanplant Oostvliet IN08 NL19_09_2 0.5 km

Actief vegetatiebeheer Kwalgat-Middenels BE02 NL19_11_2 1 n

Openingen in beschoeiing maken Meer en Oude Mol BE08 NL19_12_2 1 n

Aanpassen peilbeheer Meer en Oude Mol IN14 NL19_12_2 1 n

Verruimen profiel Moerkerken IN08 NL19_13_2 0.2 km

Beperken beschaduwing en bladval Moerkerken BE06 NL19_13_2 0.5 km

Aanpassen profiel en aanplant afwatering Stadspolders IN09 NL19_14_2 0.15 km

Aanpassen profiel Boezemvliet IN08 NL19_15_2 0.5 km

Verhogen zout gehalte Oostvoornse Meer BE08 NL19_16_2 1 n

actief vegetatiebeheer in Brielse Meer BE02 NL19_17_2 1 n

Verruimen profiel en aanplant Groot Voorne west IN08 NL19_18_2 2 km

Verruimen profiel en aanplant Voorne-Oost IN08 NL19_19_2 1 km

Verruimen profiel en aanplant Afwatering Spijkenisse IN08 NL19_20_2 0.2 km

Nieuwe maatregelen SGBP-2:
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NAAM KRW MAAT-
REGEL 
CODE

WATER-
LICHAAM

TOEGEPAST IN WATERLICHAAM OMVANG EENHEID

INRICHTING

Verruimen profiel en aanplant Vierambachtenboezem Oost (incl. 
vispaaiplaats)

IN08 NL19_21_2 0.3 km

Profiel in oeverzone aanpassen (eerst achterin Kanaal) IN08 NL19_22_2 2 km

Verruimen profiel Vierambachtenboezem west IN08 NL19_23_2 0.250 km

Aanpassen profiel inclusief aanplant De Waal BE02 NL19_24_2 0.5 km

Aanpassen peilbeheer IN14 NL19_48_2 1 n

Aanpassen vooroeververdediging Binnenmaas IN08 NL19_01_2 2.5 km

PLANVORMING

uitwerken doelstellingen en maatregelen Zuiderdiep en omgeving S01 NL19_00_2 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54 1 n

Opstellen maatregelenplan doelrealisatie Oostvoornse Meer S04 NL19_16_2 1 n

PRAKTIJKPROEVEN/DOELEN BRAKKE WATEREN GOEREE-OVERFLAKKEE

Praktijkproef verbeteren doorspoeling Goeree-Overflakkee S01 NL19_00_2  46, 47 1 n

Praktijkonderzoek vegetatie brakke wateren Goeree-Overflakkee S01 NL19_00_2 alle waterlichamen met type M30 1 n

Onderzoek haalbaarheid maatregelen brakke wateren S01 NL19_00_2 alle waterlichamen met type M30 1 n

BEPALEN WATER- EN STOFFENBALANSEN EN NATUURLIJKE 
ACHTERGRONDBELASTING 

Onderzoek beïnvloedbaar deel nutriënten S01 NL19_00_2 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 21, 
22, 23, 42, 43, 44 , 45, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53

1 n

Onderzoek water- stoffenbalans en verblijftijden S01 NL19_00_2 4, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 21 1 n
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Figuur B: prognose doelbereik 2021 (na uitvoering maatregelen SGBP-1 + SGBP-2)

topografische ondergrond: Copyright © Kadaster, Apeldoorn
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Bijlage 3 - Planfiguren calamiteitenzorg

Bij waterschap Hollandse Delta is planvorming op het gebied van bedrijfs-
continuïteitsmanagement ontwikkeld. Deze planvorming is geïntegreerd in 
het Calamiteiten Zorg Systeem (CZS). Het CZS heeft betrekking op alle 
activiteiten van waterschap Hollandse Delta gericht op een goede voor-
bereiding, uitvoering, evaluatie en bijstelling van calamiteitenbestrijding, 
kortweg: calamiteitenzorg.

CALAMITEITENPLAN
- Beleidskader
- Organisatieplan

CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLANNEN
- CBP Waterkeringen
- CBP Watersystemen
- CBP Zuiveren
INCIDENTBESTRIJDINGSPLANNEN
- IBP Vaarwegen
- IBP Wegen
BEDRIJFSCONTINUÏTEITSPLANNEN

SUPPLEMENTEN
- Netwerkoverzicht
- Alameringslijsten
- Werkwijze calamiteitenorganisatie
- Overzicht personeel
- Overzicht middelen
- Opleidings- en Oefenprogramma
- Juridisch supplement
- Evaluaties en situatierapportages



121  Waterbeheerprogramma 2016-2021

OVERZICHT PLANVORMING CALAMITEITENZORG 
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA (stand van zaken 1 juli 2015)

VASTGESTELD DOOR/OP DATUM

Ontwerp Calamiteitenplan (2014)
Calamiteitenplan (2014)

DenH d.d. 6 mei 2014
VV d.d. 25 september 2014

Crisiscommunicatieplan (2014) DenH d.d. 4 november 2014

Calamiteitenbestrijdingsplan Waterkeringen (2014) DenH d.d. 16 september 2014 

Calamiteitenbestrijdingsplan Watersysteem (2014) DenH d.d. 16 september 2014

Calamiteitenbestrijdingsplan Zuiveren (2014) SGCZ d.d. 23 juli 2014

Incidentbestrijdingsplan Vaarwegen (2015) S-D d.d. 25 februari 2015

Incidentbestrijdingsplan Wegen (2015) S-D d.d. 27 mei 2015

Draaiboek uitbraak Pandemie (2009) SGCZ d.d. 31 augustus 2009

Continuïteitsplan uitval elektriciteit en 
ICT-verbindingen (2012)

DR d.d. 17 oktober 2012
DR d.d. 27 maart 2013

VV  =  Verenigde Vergadering
DenH =  Dijkgraaf en Heemraden
DR  =  Directieraad
SGCZ = Stuurgroep calamiteitenzorg
S-D     = secretaris-directeur
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Bijlage 4 - Ontwerpeisen watersysteem

Voor (stabiele) taluds gelden de volgende richtlijnen:
- Voor primaire watergangen is minimaal 1:2 gewenst
- Voor bestaande secundaire watergangen geldt 1:1
- Voor nieuwe secundaire watergangen geldt 2:3 als uitgangspunt

Oevers dienen voorts voldoende bereikbaar te zijn voor inspectie,  
beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

Specifiek voor boezemwateren wordt bij het peilbeheer rekening  
gehouden met de stabiliteit van de boezemwaterkeringen.

Naast bovengenoemde normen geldt ten aanzien van ruimtelijke  
ontwikkelingen een compensatieplicht van 10% open water voor  
nieuw aan te leggen verhard oppervlak.

 

Hollandse Delta streeft naar een robuuste inrichting van het water-
systeem, waardoor een goed peilbeheer mogelijk is en de berging en  
de aan- en afvoer van water in het gebied niet leiden tot knelpunten.  
Tevens versterkt een robuust watersysteem de ecologische waarden.

Bij het ruimtelijk ontwerpen van het watersysteem en het ontwerpen  
van nieuwe kunstwerken wordt waar mogelijk gestreefd naar vergroting. 
Uitgangspunten daarbij zijn de aan- en afvoernormen, de maximale 
stroomsnelheid en het verhang in de watergang bij maximale afvoer.  
Deze normen dienen tevens ter ontwerp van een projectplan of ter 
toetsing en beoordeling van aanvragen voor een watervergunning.

ONDERWERP BESTAANDE OBJECTEN NIEUWE OBJECTEN

Afvoer Min. 1,5 l/s/ha Min. 2 l/s/ha

Aanvoer Min. 0,4 l/s/ha Min. 0,5l/s/ha

Stroomsnelheid water-
gangen bij wateraanvoer

Max. 0,2 m/s Max. 0,2 m/s

Stroomsnelheid kunst-
werken bij wateraanvoer

Max 0,1 m/s Max. 0,1 m/s

Voor waterdiepte gelden de volgende eisen:
- Voor primaire watergangen minimaal 1 m waterdiepte
- Voor secundaire watergangen breder dan 4 m minimaal 1 m waterdiepte
- Voor de overige secundaire watergangen minimaal 0,5 m waterdiepte
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Bijlage 5 - Beoordelingskader afvalwaterketen

Algemeen
Hollandse Delta hanteert de volgende voorkeursvolgorde voor het omgaan 
met hemelwater, zowel bij bestaande situaties als bij nieuwbouw:
1.  in principe treft de perceelseigenaar zelf maatregelen om overtollig 

hemelwater te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het 
oppervlaktewater;

2.  als dit niet mogelijk is zorgt de gemeente voor inzameling, verwerking 
en nuttig hergebruik van het overtollige hemelwater;

3.  als hergebruik niet mogelijk is zorgt de gemeente voor verantwoord 
transport van het overtollige hemelwater naar bodem of 
oppervlaktewater;

4.  als dit niet (geheel) mogelijk is wordt (een deel van) het overtollige 
hemelwater afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinrichting.

Hollandse Delta hanteert hiervoor een afwegingskader op basis van de 
risicobenadering (kans dat afstromend hemelwater verontreinigd raakt  
en de gevolgen voor het watersysteem en functioneren van de afval- 
waterketen).

Lozingen via overstorten uit gemengde rioolstelsels
•  Lozingen van gemengde overstorten voldoen minimaal aan de door de 

CIW in 2001 aangegeven voorwaarden met betrekking tot volks- en 
diergezondheid (zie “Knelpuntencriteria riooloverstorten, Methodiek ter 
beoordeling van riooloverstorten met betrekking tot waterkwaliteit, 
volksgezondheid en diergezondheid”, CIW, 2001).

• Geen rechtstreekse lozingen op aangewezen zwemwater.
•  Lozingen van gemengde rioolstelsels voldoen aan het waterkwaliteits-

spoor volgens de Tewor-methodiek. De saneringslocaties worden 
bepaald aan de hand van de effectscore. Doelgrens voor een optimaal 
watersysteem is een score van 2,5 of lager. Bij een effectscore die groter 
is dan 5 worden aanvullende maatregelen noodzakelijk geacht. 

Inleiding
Deze bijlage vormt het beoordelingskader voor de afvalwaterketen.  
Dit beoordelingskader geeft inzicht in de wijze waarop Hollandse Delta 
inhoud geeft aan zijn rol in de afvalwaterketen. De beleidsuitgangs- 
punten richten zich op die onderwerpen waar de gemeentelijke taken en 
de waterschapstaken elkaar raken. Hieronder vallen niet de operationele 
taken in de zin van de eigenlijke procesvoering op de zuiveringen.
In de afvalwaterketen speelt naast de wettelijke taak van het waterschap 
ook de opgave van de gemeente een rol. De doelstellingen van water-
schap en gemeenten kunnen op gespannen voet staan met elkaar. Immers: 
de doelstellingen hangen fysiek allemaal samen en sturen op het ene 
belang heeft automatisch consequenties voor het andere. Dit potentiële 
spanningsveld kan doelmatig opgelost worden door de gehele keten 
integraal te benaderen en een onderbouwde afweging te maken tussen de 
verschillende belangen en doelstellingen.

Gebruik van het beoordelingskader
Om het gesprek aan te gaan met gemeenten hanteert Hollandse Delta een 
beoordelingskader dat inzicht geeft in de wijze waarop het waterschap 
inhoud geeft aan zijn rol in de afvalwaterketen. Indien in het totaal van de 
belangenafweging van beide partners in de keten de doelmatigheid van 
maatregelen onder druk komt te staan, biedt het kader ruimte voor 
maatwerk.

Impact op het watersysteem; kwalitatief
Bij de beoordeling van initiatieven van derden hanteert WSHD het vol-
gende uitgangspunt: lozingen vormen geen knelpunt gelet op de risico’s 
voor volks- en diergezondheid en lozingen leiden niet tot vissterfte.
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5.  maatregelen in de waterketen waarbij ingezameld overtollig grondwater 
afgevoerd wordt naar een zuiveringsinrichting onder de voorwaarde dat 
het mengen met afvalwater geen nadelige gevolgen heeft voor een 
doelmatige verwerking van stedelijk afvalwater.

Impact op het watersysteem; kwantitatief
Bij de beoordeling van initiatieven van derden hanteert WSHD het  
volgende uitgangspunt: lozingen uit de riolering leiden niet tot een 
kwantitatief knelpunt in het watersysteem.

Bij gebieden waar nieuwe verharding wordt aangebracht, wordt een 
watertoets uitgevoerd. 
Bij wijzigingen in de afvoer van hemelwater in gerioleerd gebied geldt  
het volgende:
• wijzigingen leiden niet tot hydraulische knelpunten;
•  in gebieden waar niet voldaan wordt aan de inundatienormen neemt het 

inundatierisico niet toe (voor het midden klimaatscenario 2050);
•  in gebieden die voldoen aan de inundatienormen wordt een kwantita-

tieve toets uitgevoerd of compenserende maatregelen nodig zijn, als:
 -  er afgekoppeld wordt en de pompcapaciteit of de berging in de 

riolering verkleind worden of;
 -  er meer als 75% in een peilgebied afgekoppeld wordt en hier geen 

herstructureringsplan voor doorlopen wordt (watertoets in bestem-
mingsplan) of;

 -  er afgekoppeld wordt van een gemengd stelsel en de bestaande 
overstort in een ander peilgebied ligt dan de nieuwe hemel- 
wateruitlaat.

Lozingen van afvalwater op een afnamepunt
Om er voor te zorgen dat zuiveringstechnische werken doelmatig worden 
gebouwd, hanteert Hollandse Delta de volgende uitgangspunten:

Algemeen
•  Bij herstructurering of aanleg van nieuw woongebied bij voorkeur 

gescheiden rioleren.

•  Herberekeningen van de emissie (wenselijk is minimaal eens per 10 jaar 
een herberekening uit te voeren) worden getoetst door een vergelijk te 
maken met de emissiewaarden uit de vorige emissieberekeningen1. 
Indien uit de herberekening blijkt dat de emissie van een overstort 20% 
groter in vergelijking met de eerdere emissiewaarden bij T=2 dan dient 
het waterkwaliteitsspoor opnieuw tegen het licht te worden gehouden 
voor deze overstort of combinatie van overstorten.

Lozingen via overstorten uit verbeterd gescheiden rioolstelsels
Voor verbeterd gescheiden stelsels geldt als uitgangspunt dat de pomp-
overcapaciteit kleiner of gelijk is aan 0,3 mm per uur met een berging  
van 2 tot maximaal 4 millimeter. Zie ook ‘lozingen van afvalwater op  
een afnamepunt – regenweerafvoer’.

Lozingen via uitlaten van een gescheiden rioolstelsel
Uitgangspunt is dat lozingen uit rioolstelsels waar alleen afstromend 
hemelwater mee wordt getransporteerd niet noemenswaardig vol blijven 
staan met hemelwater gelet op het risico op zuurstofloze lozingen.

Lozingen van ingezameld grondwater
Hollandse Delta hanteert de volgende voorkeursvolgorde voor het voor-
komen, beperken of oplossen van overlast door overtollig grondwater:
1. bouwkundige maatregelen;
2. watersysteemmaatregelen;
3.  maatregelen in de waterketen waarbij ingezameld overtollig grondwater 

zo nodig na retentie, transport, of behandeling, nuttig wordt gebruikt;
4.  maatregelen in de waterketen waarbij ingezameld overtollig grondwater 

gescheiden wordt gehouden van andere afvalwaterstromen en, even-
tueel na behandeling, wordt afgevoerd naar het oppervlakte- 
watersysteem;

1  Indien de basisinspanning is geleverd door gemeenten, wordt niet opnieuw getoetst aan de basis- 
inspanning (‘basisinspanning’ = verplichting om 50% emissiereductie te realiseren bij overstorten  
ten opzichte van 1988)
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Droogweerafvoer algemeen

Vervuilingswaarde algemeen:

Vervuilingswaarde afvalwater 150 gram TZV per aangesloten 
inwoner

Hydraulische afvoernormen algemeen:

Gemengd stelsel 12 l/h per inwoner  
(gedurende 10 uur per dag)

Verbeterd gescheiden stelsel 12 l/h per inwoner  
(gedurende 10 uur per dag)

Gescheiden stelsel 12 l/h (gedurende 10 uur per dag)

Mechanische riolering 12 l/h (gedurende 10 uur per dag)

Regenweerafvoer algemeen 1, 2

Woongebied:

Gemengd stelsel 0,7 mm/h op grond van  
maximaal 150 m2 per woning

Verbeterd gescheiden stelsel 3 < 0,3 mm/h en ≤ 4 mm berging op 
grond van maximaal 150 m2/w

Bedrijventerreinen:

Gemengd stelsel 0,7 mm/h

Verbeterd gescheiden stelsel 3 ≤0,3 mm/h en ≤ 4 mm berging

•  Bij herstructurering of nieuwbouw van bedrijventerreinen waar het 
bestemmingsplan milieucategorie 3 of hoger toestaat: aanleg van een 
verbeterd gescheiden stelsel. Bij milieucategorie 1 en 2 behandelen als 
woongebied.

•  Lozingen uit bronneringen op de riolering mogen het functioneren van 
de afvalwaterketen niet negatief beïnvloeden. Als richtlijn hanteert 
WSHD dat bronneringen max. 10 % van de pompovercapaciteit per 
bemalingsgebied mag bedragen.

•  Minimale waking bij overstortdrempels van 25 centimeter (verschil 
tussen streefpeil oppervlaktewater en drempelhoogte). Instromend 
oppervlaktewater dat wordt afgevoerd naar de zuivering wordt  
hiermee voorkomen.

Normafvoer
• Drainagewater wordt in beginsel niet afgevoerd naar de zuivering.
•  De hoeveelheid afvalwater van een bepaalde kwaliteit die Hollandse 

Delta van de gemeente op het overnamepunt afneemt wordt bepaald op 
grond van standaard en gangbare uitgangspunten voor zowel de droog-
weerafvoer (dwa) als de regenweerafvoer (rwa) en wordt ook wel de 
‘normafvoer’ genoemd. Vervolgens wordt beoordeeld hoe de ‘norm-
afvoer’ zich verhoudt tot de capaciteit van de aanwezige voorzieningen. 
Eventueel wordt op basis van deze analyse een optimalisatiestudie 
uitgevoerd. De normafvoer, dan wel de afspraken die voortkomen uit  
de optimalisatie worden vastgelegd als ‘afnameverplichting’.

1.  Het afvoerend oppervlak op grond waarvan de pompovercapaciteit wordt berekend is het oppervlak 
zoals dit in het vigerende basisrioleringsplan of vigerende hydraulisch rioleringsmodel is vastgelegd.

2.  Van deze uitgangspunten wordt afgeweken als uit een optimalisatiestudie gebleken is dat met een 
andere oplossing een maatschappelijk voordeel kan worden bereikt en hierover met de gemeente 
overeenstemming is bereikt. Afspraken dienen vastgelegd te zijn in een afvalwaterakkoord.

3.  De kenmerken van een VGS zijn maatwerk. Bij een VGS bij voorkeur een lagere POC dan traditioneel 
en de berging conform de transportgrootte tot maximaal 4 mm. 
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KAARTEN

Lijst van kaarten:
1. Reglementskaart Hollandse Delta
2. Grondgebruikskaart
3. Bodemkaart
4. Kaart waterkeringen
5. Kaart waterhuishouding
6. Kwelkaart
7. Kaart waterketen 
8. Kaart vaarwegen
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1.  Reglementskaart Hollandse Delta

LEGENDA
beheersgebied

Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

WATERBEHEERPLAN 2016-2021

Handelsweg 100  Postbus 4103  2980 GC  RIDDERKERK
tel. 088 - 974 30 00  fax 088 - 974 30 01  www.wshd.nl  info@wshd.nl

±
referentie

auteur

versie

schaal

R. van Noorloos

14252G01

12-09-2014

1:180.000

Kaart 1 : Beheersgebied

Eiland
van

Dordrecht

Goeree

IJsselmonde

Voorne

Hoeksche Waard

Overflakkee

Putten
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2.  Grondgebruikskaart

LEGENDA
akkerbouw
(glas)tuinbouw
grasland
fruitteelt

bebouwd
natuur, bos en recreatie
water
verkeer en vervoer

Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

WATERBEHEERPLAN 2016-2021

Handelsweg 100  Postbus 4103  2980 GC  RIDDERKERK
tel. 088 - 974 30 00  fax 088 - 974 30 01  www.wshd.nl  info@wshd.nl

±
referentie

auteur

versie

schaal

R. van Noorloos

14252G02

12-09-2014

1:180.000

Kaart 2 : Grondgebruik

Bron: TOP10
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3.   Bodemkaart

LEGENDA
Stuifzand
Grof zand
Zwak lemig fijn zand
Sterk lemig fijn zand
Zavel met homogeen profiel

Lichte klei met homogeen profiel
Klei op grof zand
Klei op fijn zand
Klei met zware tussenlaag of ondergrond
Klei op veen

Kleidek op veen
Veraarde bovengrond op diep veen
Veen op ongerijpte klei
Water
Bebouwing

Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

WATERBEHEERPLAN 2016-2021

Handelsweg 100  Postbus 4103  2980 GC  RIDDERKERK
tel. 088 - 974 30 00  fax 088 - 974 30 01  www.wshd.nl  info@wshd.nl

±
referentie

auteur

versie

schaal

R. van Noorloos

14252G03

12-09-2014

1:180.000

Kaart 3 : Bodemkaart
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4.  Kaart waterkeringen

LEGENDA
primaire waterkering, categorie A
primaire waterkering, categorie B
primaire waterkering, categorie C
primaire waterkering tevens boezemkade, categorie A

secundaire waterkering
secundaire waterkering tevens boezemkade
boezemkade
voorliggende waterkering

Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

WATERBEHEERPLAN 2016-2021

Handelsweg 100  Postbus 4103  2980 GC  RIDDERKERK
tel. 088 - 974 30 00  fax 088 - 974 30 01  www.wshd.nl  info@wshd.nl

±
referentie

auteur

versie

schaal

R. van Noorloos

14252G03

12-09-2014

1:180.000

Kaart 4 : Waterkeringen
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5.  Kaart waterhuishouding
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LEGENDA

( primair inlaatpunt

) primair in- en uitlaatpunt

* primair uitlaatpunt
Grens bemalingsgebied
Hoofdwatergang
Peilgebieden

Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

WATERBEHEERPLAN 2016-2021

Handelsweg 100  Postbus 4103  2980 GC  RIDDERKERK
tel. 088 - 974 30 00  fax 088 - 974 30 01  www.wshd.nl  info@wshd.nl

±
referentie

auteur

versie

schaal

R. van Noorloos

14252G05

12-09-2014

1:180.000

Kaart 5 : Waterhuishoudkundige kaart
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6.  Kwelkaart

Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

WATERBEHEERPLAN 2016-2021

Handelsweg 100  Postbus 4103  2980 GC  RIDDERKERK
tel. 088 - 974 30 00  fax 088 - 974 30 01  www.wshd.nl  info@wshd.nl

±
referentie

auteur

versie

schaal

R. van Noorloos

14252G06

12-09-2014
1:180.000

Kaart 6 : Kwelkaart

LEGENDA
kwelkaart gemiddeld jaar

< -1 mm/dag wegzijging
-1 - -0,6  mm/dag wegzijging
-0,6 - -0,3  mm/dag wegzijging
-0,3 - 0  mm/dag wegzijging

0 - 0,3 mm/dag kwel
0,3 - 0,6  mm/dag kwel
0,6 - 1 mm/dag kwel
1 - 2 mm/dag kwel
> 2 mm/dag kwel

Bron: studie Achtergrondbelasting 2002
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7.  Kaart waterketen
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LEGENDA
! rwzi

soort stelsel
gemengd stelsel
gescheiden stelsel

verbeterd gescheiden
mechanische riolering
onbekend
ongerioleerd

Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

WATERBEHEERPLAN 2016-2021

Handelsweg 100  Postbus 4103  2980 GC  RIDDERKERK
tel. 088 - 974 30 00  fax 088 - 974 30 01  www.wshd.nl  info@wshd.nl
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versie

schaal

R. van Noorloos

14252G07

12-09-2014

Kaart 7 : Waterketen

1:180.000



134 Waterbeheerprogramma 2016-2021

8.  Kaart vaarwegen

Brielse Meer

Schaapvaartkanaal/
Voedingskanaal

Bernisse te
 Heenvliet

Kanaal door Voorne
 te Heenvliet Voorhaven van 

de Voornse Sluis

LEGENDA
water met een vaarwegfunctie
beheersgebied

Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

WATERBEHEERPLAN 2016-2021

Handelsweg 100  Postbus 4103  2980 GC  RIDDERKERK
tel. 088 - 974 30 00  fax 088 - 974 30 01  www.wshd.nl  info@wshd.nl
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referentie

auteur

versie

schaal

R. van Noorloos

14252G08

12-09-2014

Kaart 8 : Vaarwegen

1:180.000


