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Voorwoord
Internationale studies naar klimaatsveranderingen geven aan dat we in de toekomst rekening
moeten houden met forse zeespiegelstijgingen en verhoogde rivierafvoeren door heviger
neerslag. Dit betekent dat we moeten zorgen dat de waterkeringen die Goeree-Overflakkee
beschermen tegen overstroming daar tegen bestand zijn.
Maar niet alleen de gevolgen van klimaatveranderingen vragen verhoogde aandacht. Steeds
meer is sprake van wensen voor medegebruik van de waterkeringen. Naast ecologische en
landschappelijke wensen moet rekening gehouden worden met landbouw, recreatie en
wonen. Dit medegebruik kan echter de veiligheid negatief beïnvloeden.
Als bewoners van een eiland in de Delta hebben we vertrouwen in onze dijken zoals die na de
watersnoodramp van 1953 zijn verhoogd en versterkt. Ook de in het kader van het Deltaplan
aangelegde Brouwersdam, Haringvlietdam en Grevelingendam dragen bij aan het gevoel van
veiligheid.
Vertrouwen is echter niet genoeg en het is de taak van het waterschap in zijn rol als
waterkeringbeheerder om dat vertrouwen waar te maken niet alleen nu, maar ook in de
toekomst.
Daartoe is het waterschap actief met de waterkeringen bezig en vinden onderzoeken plaats
om het veiligheidsniveau te bepalen. Ook is beleid geformuleerd om ook op de langere termijn
de veiligheid te kunnen waarborgen. Belangrijkste aspect daarbij is dat we willen zorgen dat
daar waar nu nog onbelemmerd versterkingen aan de waterkeringen kunnen worden
uitgevoerd dit ook zo blijft. Met andere woorden ruimte reserveren langs de waterkeringen.
Voor u ligt het eerste Beheersplan Waterkeringen. Een visie over het beheer van de
waterkeringen door het waterschap tot 2006. Met een nauwkeurige beschrijving van de wijze
waarop het waterschap invulling wil geven aan het beheer van de waterkeringen. Niet als
statische verhogingen in het landschap, maar juist verdedigingswerken, die we moeten
koesteren en tegelijk handhaven, onderhouden en zonodig versterken.
Goeree-Overflakkee is geboren uit de zee, maar moet als eiland op de kaart blijven staan.

Ing. D.C. Goekoop

Dijkgraaf
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Leeswijzer
Voor u ligt het Beheersplan Waterkeringen van het waterschap Goeree-Overflakkee. Dit plan
behandelt de wijze waarop het beheer van de waterkeringen wordt vormgegeven en
uitgevoerd. Het beheersplan volgt grotendeels de systematiek van de Blauwdruk van de
STOWA [1999], en bestaat uit een Statisch en een Dynamisch deel.
• Statisch deel ‘Grondslagen voor beheer’
Een weinig aan veranderingen onderhevig deel dat de grondslagen voor het te voeren beheer
bevat. Dit deel:
beschrijft de achtergrond van het beheersplan;
beschrijft het beheerde areaal;
geeft een korte beschrijving van landelijk en regionaal vastgesteld beleid, wet- en
regelgeving;
vertaalt dit in concrete doelstellingen die het waterschap de komende jaren wil
bereiken, inclusief bijbehorende functie-eisen;
beschrijft de systematiek waarmee de beheerder de streefbeelden denkt te bereiken;
Het Statisch Deel wordt voor een periode van 5 jaar vastgelegd.
• Dynamisch deel ‘Beheer komende periode’
Dit is een jaarlijks bij te stellen deel. Dit deel:
Evalueert de afgelopen periode, zowel op hoofdlijnen als per beheerstaak
Geeft een overzicht van de doelstellingen voor de komende periode
Geeft, zowel op hoofdlijnen als per beheerstaak, een overzicht van de maatregelen
die de komende periode zullen worden genomen.
Geeft een overzicht van nieuwe ontwikkelingen c.q. nieuw beleid en een doorkijk na
de planperiode.
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Inleiding

1.1

Achtergrond
Krachtens de Waterschapswet en het Reglement voor het waterschap Goeree-Overflakkee
[ProvZH, 1994] heeft het waterschap Goeree-Overflakkee de waterstaatkundige verzorging
van het door haar beheerde gebied ten doel. Een van de taken die tot dat doel aan het
waterschap Goeree-Overflakkee is opgedragen is de zorg voor de waterkering. Daarmee
draagt het waterschap de primaire publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de
waterkeringen in het door haar beheerde gebied.
Op grond van de Verordening op de primaire waterkering van de provincies Utrecht, NoordHolland en Zuid-Holland, die gebaseerd is op artikel 14 van de Wet op de waterkering, is het
waterschap Goeree-Overflakkee verplicht een beheersplan voor de primaire waterkeringen op
te stellen. Met opstellen van het voorliggende Beheersplan Waterkeringen (BPW) wordt aan
deze verplichting voldaan. Het waterschap heeft ervoor gekozen ook de regionale
waterkeringen en overige dijken in het plan op te nemen.

1.2

Doel en opzet van het Beheersplan Waterkeringen
Het voldoen aan de verplichting uit de provinciale Verordening op de primaire waterkering is
geen doel op zich. Het doel van het Beheersplan Waterkeringen is breder.
De zorg voor de waterkeringen omvat diverse activiteiten, zoals het vaststellen van beleid, het
vertalen van beleid naar functie-eisen, toetsing, het opzetten en bijhouden van legger,
beheersregister en keur, toezicht houden op activiteiten van derden (voor zover van
toepassing op de zorg van het waterschap), inspecteren, monitoren, plannen, ontwerpen,
aanleggen, onderhouden, verbeteren, enz. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 1-1.

B E H E E R W A T E R K E R IN G E N
B ele id

P la n n en

L a n d e lijk b e le id
R e g io n a a l b e le id
B e le id wa te rk e rin g b e h ee rd e r
N o rm e n e n
ric h tlijn e n

U itv o er in g

E v a lu a tie

B e h e e rsp la n :
b e h e e rsg e b ie d
in te gra a l g e b ie d sg e ric h t
b e le id
stre e fb e e ld e n en
fu n c tie -e ise n
b e h e e rsfilo so fie
- o n d e rh o u d sfilo so fie
- c o m m u n ica tie , p ro ce du re s
- in fo rm a tie b e h e e r
• o nd e rb o u w in g m aa tre ge le n

U itv o e rin g m a a treg e le n :
- a a n le g
- v e rb e te rin g
- o n d e rh ou d

E v a lu a tie /
V e ra n two o rd in g o p :

U itv o e rin g ta k e n :
- h a nd h a v in g
- v e rg u n n in g -/o n th e ffin g
v e rle n in g
- b e d ie n in g
- o e fe n in ge n c a la m ite ite n

• p ro d u c te n (o u tp u t)

D ijk b e wa k in g sp la n

U itv o e rin g in sp e c tie s
e n m o n ito rin g

C a la m ite ite n p la n

• ge ld (in p u t)

• e ffe c te n (o u tc o m e )
(m .n . to e tsin g )

L e g g e r e n B eh e e rsre g iste r
O n d e rzo e k

Figuur 1-1

Beheer van waterkeringen [STOWA, 1999]

Benadrukt wordt dat dit een cyclisch proces is. De evaluatie kan aanleiding geven om het
beleid te handhaven, het beleid aan te passen of om nieuw beleid te formuleren. Op dat
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moment is de cyclus beleidsontwikkeling, -voorbereiding, -uitvoering en -evaluatie eenmaal
volledig doorlopen.
In dit Beheersplan Waterkeringen legt het waterschap Goeree-Overflakkee vast op welke
wijze zij invulling geeft aan het beheer van zowel de primaire als de regionale waterkeringen
1
(boezemkaden en secundaire waterkeringen) en de overige dijken. Het plan beoogt inzicht te
verschaffen in de wijze waarop het waterschap:
invulling geeft aan het functioneel beheer van de waterkeringen;
het waterkeringsbelang afweegt tegen andere belangen
de waterkerende functie van de keringen, nu en in de toekomst, wil waarborgen;
op basis van dit beleid komt tot een afgewogen programma aan onderhouds- en
verbeteringsmaatregelen.
Het Beheersplan Waterkeringen heeft daartoe de volgende opzet:
het plan
beschrijft het beheerde areaal;
geeft een korte beschrijving van landelijk en regionaal vastgesteld beleid, wet- en
regelgeving;
vertaalt dit in concrete doelstellingen die het waterschap de komende jaren wil
bereiken, inclusief bijbehorende functie-eisen;
beschrijft de systematiek waarmee de beheerder de streefbeelden denkt te bereiken;
evalueert het gevoerde beheer van het afgelopen jaar;
geeft aan welke maatregelen, inclusief de daarvoor benodigde financiën, de komende
vijf jaar nodig zijn om de streefbeelden te bereiken en te handhaven; dit is een
vertaling van het statisch deel in concrete beheersacties waarmee duidelijk wordt op
welke wijze de beheerder invulling geeft aan zijn taak.
1.3

Procedure
De vaststelling van het plan geschiedt met toepassing van de in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht geregelde procedure. Dit betekent dat het plan gedurende vier weken ter
inzage wordt gelegd en dat door belanghebbenden zienswijzen kunnen worden ingebracht.
Het Beheersplan Waterkeringen wordt, evenals de afzonderlijke onderliggende beleidsnota’s,
in ontwerp vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden (dagelijks bestuur). Na
het doorlopen van de inspraakprocedure wordt het Beheersplan Waterkeringen waar nodig
aangepast en voorgelegd aan de verenigde vergadering (algemeen bestuur), waar het
definitief wordt vastgesteld. Het besluit tot vaststelling wordt binnen vier weken na het nemen
ervan aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland gezonden.

1

Het waterschap Goeree-Overflakkee heeft ervoor gekozen het BPW niet te beperken tot de primaire
waterkeringen, maar ook de regionale waterkeringen in het plan op te nemen.
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2

Areaalbeschrijving
Dit hoofdstuk geeft een overzicht op hoofdlijnen van het gebied dat het waterschap GoereeOverflakkee beheert, en van de waterkeringen die zich in het gebied bevinden. In de legger
[WsGO, 1998bcd] en het beheersregister is in meer detail beschreven wat bij het waterschap
in beheer is.

2.1

Beheersgebied
Het beheersgebied van het waterschap Goeree-Overflakkee omvat het gehele eiland GoereeOverflakkee en is ongeveer 23.000 ha groot (Zie Kaart 1). Het wordt omsloten door de
Noordzee, Haringvliet, Krammer-Volkerak en Grevelingen. Haringvliet en Grevelingen zijn in
2
het kader van de Internationale Wetlands-Conventie aangewezen als wetland. In het kader
van de Europese Vogelrichtlijn zijn deze wateren aangewezen als speciale
beschermingszone.
Conform het Reglement voor het waterschap Goeree-Overflakkee [ProvZH, 1994] wordt het
taakgebied voor de waterkering begrensd door de buitenkruinlijn van de primaire
waterkeringen en/of de basiskustlijn. Het gebied dat door de primaire waterkeringen (inclusief
de duinen) wordt omsloten is dijkringgebied 25 in de zin van de Wet op de waterkering.
Met een agrarisch grondgebruik van ca. 70%, diverse natuurgebieden en relatief weinig
industrie heeft Goeree-Overflakkee een landelijk karakter. De hoogteligging van het eiland
varieert van ca. +1,50 m NAP op de Kop van Goeree-Overflakkee tot ca. –0,30 m NAP rond
Oude Tonge, de duinen buiten beschouwing gelaten. Voor het merendeel ligt de bodem
tussen –0,30 m NAP en +0,40 m NAP.
Naast de landbouw vormt het toerisme een belangrijke bestaansbron. Goeree-Overflakkee
presenteert zich als “eiland van kust, rust, natuur en ruimte”.
In het beheersgebied gebied zijn vier gemeenten gelegen (Goedereede, Dirksland,
Middelharnis en Oostflakkee) met in totaal zo’n 45.000 inwoners.

2.2

De waterkeringen
Het waterschap Goeree-Overflakkee heeft verschillende soorten waterkeringen in haar
beheer. Tevens vallen 62 kunstwerken in deze waterkeringen onder het beheer van het
waterschap. Het gaat daarbij om sluizen, gemalen, coupures en duikers. Daarnaast zijn in het
beheersgebied nog ca. 130 km overige dijken aanwezig die, hoewel zij geen formele status
als waterkering hebben, wel een rol kunnen spelen bij een eventuele inundatie. In Tabel 2-1 is
een overzicht van de verschillende waterkeringen gegeven (zie ook Bijlage 2).
Tabel 2-1

Overzicht van de beheerde waterkeringen

Soort waterkering
Primaire waterkeringen
categorie 1 (duinen)
categorie 1 (dijk)
categorie 2a
Regionale waterkeringen
Secundaire waterkeringen
Boezemkaden

Lengte
ca 96 km
ca 18 km
ca 26 km
ca 52 km
ca 82 km
ca 58 km
ca 24 km

De ligging van deze waterkeringen en de overige dijken is op Kaart 2 weergegeven. De
primaire waterkeringen van categorie 1 zijn gelegen aan de westzijde en aan de noordzijde
van het eiland. Ze liggen langs de Noordzee en langs het Haringvliet. Langs Grevelingen en
Krammer-Volkerak liggen de primaire waterkeringen van categorie 2a. Deze wateren zijn
namelijk geen buitenwater in de zin van de Wet op de waterkering.
De regionale waterkeringen zijn grotendeels gelegen aan de west- en noordzijde van GoereeOverflakkee.
2

De in 1972 te Ramsar (Iran) totstandgekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale
betekenis
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Intermezzo: Waterkeringen
Primaire waterkeringen
Primaire waterkeringen vallen onder de werking van de Wet op de waterkering, en zijn
gekoppeld aan het begrip dijkringgebied. Ook van belang is het begrip buitenwater. In de
Wet op de waterkering worden deze begrippen als volgt gedefinieerd:
Buitenwater

Het oppervlaktewater waarvan de waterstand directe invloed
ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de
grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of bij een combinatie
daarvan.
Dijkringgebied Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen beveiligd moet zijn
tegen overstroming, in het bijzonder bij hoge stormvloed, bij hoog
opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het
IJsselmeer of bij een combinatie daarvan.
Primaire
Een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze
waterkering
ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied – al dan niet met
hoge gronden – omsluit, ofwel voor een dijkringgebied is gelegen.
Primaire waterkeringen worden op grond van de ligging en het al dan niet keren van
buitenwater onderverdeeld in een aantal categorieën [TAW, 1998]:
Categorie Omschrijving
1
2a
2b
3
4
5

De waterkering behoort tot het stelsel dat direct het dijkringgebied omsluit en
keert buitenwater
De waterkering behoort tot het stelsel dat direct het dijkringgebied omsluit,
maar is niet bestemd voor de directe kering van buitenwater. De waterkering
keert binnenwater.
De waterkering behoort tot het stelsel dat direct het dijkringgebied omsluit,
maar is niet bestemd voor de directe kering van buitenwater. De waterkering
keert alleen water als een andere waterkering is doorgebroken
De waterkering ligt voor een dijkringgebied, en keert buitenwater
De waterkering ligt voor een dijkringgebied, maar is niet bestemd voor de
directe kering van buitenwater
Primaire waterkering buiten de landsgrens

Regionale waterkeringen
Regionale waterkeringen zijn die waterkeringen die geen primaire waterkering zijn. Ze zijn
gelegen binnen een dijkringgebied, en vallen niet onder de werking van de Wet op de
waterkering.
Er wordt door het waterschap Goeree-Overflakkee onderscheid gemaakt in boezemkaden
en secundaire waterkeringen.
Boezemkade

Secundaire
waterkering

Een boezem is een stelsel van waterlopen waarop overtollig water uit
polders wordt geloosd, en waarin dit water wordt geborgen voordat het
op buitenwater wordt geloosd. Ten tijde van droogte kan een boezem
gebruikt worden om buitenwater naar de polders aan te voeren.
Boezemkaden zijn de dijken of waterkerende constructies die rond de
boezem liggen. De functie van een boezemkade is het instandhouden
van de boezem, en de directe kering van water in de boezem om het
achterliggende land te beschermen.
Secundaire waterkeringen zijn waterkeringen die in een dijkringgebied
liggen, en bedoeld zijn voor de indirecte kering van buitenwater na het
falen van een primaire kering. Daarnaast kunnen ze van belang zijn bij
de indirecte kering van binnenwater na het falen van een boezemkade.
Door de compartimenterende werking van secundaire waterkeringen
wordt het overstroomde oppervlak beperkt. Daarnaast kan dit type
waterkering als transport- en vluchtweg dienen. In de volksmond wordt
dit type waterkering ook wel binnendijk of slaperdijk genoemd.
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Langs de Noordzee bestaat de waterkering voor het grootste gedeelte uit duingebied. Het
gedeelte ter hoogte van het Flaauwe Werk (ongeveer lopend van strandpaal 11 tot 13) bestaat
uit een zeedijk met asfaltbekleding evenals de Mr. Snijderdijk nabij de buitenhaven van
Stellendam.
Langs het Haringvliet liggen verschillende soorten dijken, die formeel onder de deltadijken
vallen. De waterkering bestaat uit een gedeelte met asfaltbekleding en een gedeelte met
grasbekleding. Van de asfaltdijken heeft de binnenzijde een grasbekleding, evenals het
voorland. Tevens is langs het Haringvliet een gedeelte duinwaterkering aanwezig.
De dijken langs het Grevelingen en Krammer-Volkerak zijn meerdijken. In de zuidwesthoek
van het eiland hebben ze grasbekleding, aan de (zuid)oostkant gaat het om dijken met
asfaltbekleding.
De boezemkaden en de secundaire waterkeringen die het waterschap beheert zijn over het
algemeen dijken met een grasbekleding.
Zonering
Waterkeringen en het aangrenzend gebied worden onderverdeeld in een aantal zones,
waarvoor bepaalde regels gelden. Onderstaande figuur (2-1) geeft een overzicht van de
verschillende zones. Voor de verschillende soorten waterkeringen (primaire keringen,
secundaire keringen en boezemkaden) is de omvang van de zones vastgelegd in de Legger
van het waterschap Goeree-Overflakkee [WsGO, 1998bcd]. De gebods- en
verbodsbepalingen voor de verschillende zones zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap
Goeree-Overflakkee [WsGO, 1998a].
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2.4

Buitendijkse gebieden
Buitendijkse gebieden vallen ten aanzien van de beveiliging tegen
overstroming buiten het beheersgebied van het waterschap. Deze gebieden zijn
voor wat betreft de normstelling aangewezen op de provincie Zuid-Holland die
bij het bepalen van de normen o.a. kijkt naar de waarde in het gebied. Voor
de gedeelten van de buitendijkse gebieden die binnen de keurzones van het
waterschap vallen gelden overigens onverkort de bepalingen uit de keur.

2.5

Eigendomssituatie
Het grootste gedeelte van de primaire waterkeringen is in het bezit van het waterschap. De
binnendijkse eigendomsgrens ligt veelal in het hart van de binnenbermsloot. De buitendijkse
grens varieert van de teen van het buitentalud tot de oeververdediging.
Het waterschap heeft ook delen van de regionale waterkeringen (secundaire waterkeringen en
boezemkaden) in eigendom. Kaart 3 geeft een overzicht van de (delen van) waterkeringen die
het eigendom van het waterschap Goeree-Overflakkee zijn.
Van enkele gebieden, waaronder de kust, moet de juridische eigendomsoverdracht nog
plaatsvinden. Deze gebieden zijn ook op Kaart 3 aangegeven.

2.6

Gebruik en functietoekenning

2.6.1

Algemeen
Een waterkering is aangelegd om het achterliggende land bescherming tegen overstromingen
te bieden, en heeft derhalve een waterkerende functie. Behalve deze hoofdfunctie kunnen
andere functies (nevenfuncties) aan een waterkering worden toegekend. De waterkerende
functie kan door deze nevenfuncties worden beïnvloed, evenals door de functietoekenning
van aangrenzende terreinen. Dat maakt afstemming tussen de waterkerende functie en de
andere functietoekenningen noodzakelijk.
De waterkeringen die het waterschap Goeree-Overflakkee beheert vervullen naast de
hoofdfunctie waterkeren diverse nevenfuncties, of worden door de functies van aangrenzende
terreinen beïnvloed. Kaart 4 geeft een overzicht van het grondgebruik en de functies. In het
vervolg van deze paragraaf worden de verschillende functietoekenningen kort behandeld.

2.6.2

Agrarisch gebruik
Het grootste gedeelte van Goeree-Overflakkee is agrarisch gebied met hoofdzakelijk
akkerbouw. Het oppervlak grasland is beperkt. De waterkeringen grenzen daardoor aan de
landzijde voornamelijk aan akkers. Het agrarisch gebruik van de primaire waterkeringen zelf
bestaat vooral uit schapenbeweiding. Daar waar op de boezemkaden en secundaire
waterkeringen sprake is van agrarisch gebruik bestaat dit eveneens hoofdzakelijk uit
schapenbeweiding. Plaatselijk vindt beweiding met paarden en rundvee plaats.

2.6.3

Natuur en landschap
Twee wateren van internationale betekenis omsluiten het eiland: Haringvliet en Grevelingen
zijn aangewezen als wetlands en als speciale beschermingszone in kader van de Europese
Vogelrichtlijn. Daarnaast kent Goeree-Overflakkee diverse (andere) natuurgebieden die
gedeeltelijk onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur of de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur.
Het merendeel van de natuurgebieden is buitendijks gelegen in Grevelingen, KrammerVolkerak en Haringvliet. Voor de primaire waterkeringen die langs deze gebieden lopen is er
veelal sprake van een situatie met buitendijks natuur en binnendijks agrarisch gebied.
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Langs de Noordzee maakt de primaire waterkering onderdeel uit van duinnatuurgebied. Door
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is een aanwijzing van de duinen van
Goeree als Beschermd Natuurmonument in voorbereiding. In het concept ontwerpbesluit voor
de aanwijzing als beschermd natuurmonument worden de “duinen van Goeree” aangemerkt
als uiterst waardevol duingebied. Dit vanwege de verscheidenheid aan vegetatietypen en de
aanwezigheid van zeer veel zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten. De plannen om
de duinen aan te wijzen als beschermd natuurmonument volgen uit het Natuurbeleidsplan,
waarin het voornemen is opgenomen om het Nederlandse kustduingebied onder de werking
van de Natuurbeschermingswet (1998) te brengen en daarmee het behoud en herstel van
natuur- en landschapswaarden van het kustgebied te bevorderen.
Tot slot zijn er nog een aantal boezemkaden die aan natuurgebieden grenzen.
Natuurbeheerorganisaties die op Goeree-Overflakkee een rol spelen zijn Het Zuid-Hollands
Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast zijn er een aantal
belangengroepen zoals Stichting Duinbehoud en de Vereniging voor Natuur- en
Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee.
2.6.4

Recreatie
Een groot deel van de waterkeringen is voor recreatief gebruik opengesteld voor wandelaars
en fietsers. Vanwege de combinatie van strand en natuur is recreatie met name aan de kust
een belangrijke nevenfunctie. Het strand is op een aantal locaties via duinovergangen
toegankelijk. Het waterschap werkt faciliterend op het gebied van afrasteringen, klaphekjes,
fiets- en onderhoudspaden en duinovergangen.
In de nabijheid van waterkeringen is op diverse plaatsen sprake van recreatieve voorzieningen
(bijvoorbeeld in de vorm van jachthavens, strandjes of bungalowparken).

2.6.5

Wonen en werken
Diverse gedeelten van de waterkeringen rond en op Goeree-Overflakkee zijn bebouwd. Het
gaat zowel om de primaire waterkeringen, als om de boezemkaden en secundaire
waterkeringen. Voor de primaire waterkeringen is er, behoudens voor bebouwde kernen,
sprake van incidentele bebouwing. De boezemkaden en secundaire waterkeringen zijn voor
een groter deel bebouwd. Vooral binnen de bebouwde kommen is er sprake van een
concentratie van bebouwing op waterkeringen.

2.6.6

Transport
De nevenfunctie transport kent voor de waterkeringen die het waterschap Goeree-Overflakkee
beheert een aantal verschijningsvormen. Er is sprake van wegen die waterkeringen kruisen,
wegen die parallel lopen aan een waterkering, en wegen die op een waterkering lopen.

2.6.7

Kabels en leidingen
Door de aanwezigheid van bebouwing langs de waterkering wordt ook voor de aanleg van
nutsleidingen gebruik gemaakt van waterkeringen. Daarnaast zijn er diverse andere leidingen
onder / nabij waterkeringen gelegen. Er ligt ondermeer een gas hoofdtransportleiding in
Goeree-Overflakkee die zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van het eiland de
primaire waterkering kruist.

2.6.8

Drinkwaterwinning
In het duingebied bij Oostdijk bevindt zich in een grondwaterbeschermingsgebied een
drinkwaterwinning.

2.6.9

Windturbines
Er zijn op Goeree-Overflakkee een drietal locaties waar windturbines gegroepeerd nabij de
waterkeringen staan [ProvZH, 2000b]. Het gaat om de Van Pallandtpolder, de polder
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Battenoord (N59) en de polder Klinkerland (Herkingen). Daarnaast zijn er diverse solitiare
windturbines nabij de waterkeringen gelegen.
Naast deze bestaande locaties kent het eiland volgens het streekplan Zuid-Holland Zuid een
tweetal nieuwe locaties voor windturbines, namelijk de binnenhaven van Stellendam en de
Grote Adriana Theodora polder.
Op de streekplankaart is een zoekgebied opgenomen, namelijk het gebied van de
Eendrachtspolder / polder Roxenisse.
Studielocaties op het eiland zijn de Martina-Corneliapolder en de oostzijde van het
Hellegatsplein.
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3

Wet- en regelgeving en externe beleidskaders
Voor de uitvoering van de beheerstaak door een waterschap is een aantal wetten en externe
beleidskaders van belang. Deze functioneren als randvoorwaarde voor de beheerstaak van de
waterkeringbeheerder. Dit hoofdstuk gaat over de voornaamste wetten, regels en
beleidskaders die voor het waterschap Goeree-Overflakkee van belang zijn bij de zorg voor de
waterkeringen.

3.1

Europese regelgeving

3.1.1

Vogelrichtlijn / Habitatrichtlijn
Deze bindende richtlijnen zijn ingegeven door het verontrustende feit dat in Europa steeds
meer planten- en diersoorten worden bedreigd. De Vogelrichtlijn [EU, 1979] heeft tot doel alle
in het wild levende vogelsoorten en daarvoor aangewezen gebieden te beschermen. De
Habitatrichtlijn [EU, 1992] heeft tot doel het waarborgen van de biologische diversiteit door de
instandhouding van de natuurlijke habitats van de wilde flora en fauna. Evenals de
Vogelrichtlijn maakt de Habitatrichtlijn onderscheid in te beschermen soorten en gebieden.
In Artikel 6 dat voor beide richtlijnen geldt wordt aangegeven dat de kwaliteit van de
betreffende gebieden niet mag verslechteren, en dat geen verstoringen mogen optreden.
Plannen en projecten dienen hierop beoordeeld te worden. Indien er negatieve effecten zijn
kan toch toestemming worden gegeven op grond van ontstentenis van alternatieve
oplossingen of om dwingende redenen van openbaar belang. Er dienen dan wel
compenserende maatregelen genomen te zijn.

3.1.2

Europese Kaderrichtlijn Water
Deze richtlijn [EU, 2000] schetst een kader waarmee beoogd wordt het oppervlaktewater en
grondwater te beschermen, ten einde aquatische en terrestische ecosystemen voor verdere
achteruitgang te behoeden en de beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en
grondwater van voldoende kwaliteit voor duurzaam gebruik te waarborgen. De maatregelen
die op grond van deze richtlijn zullen worden genomen kunnen van invloed zijn op de
waterhuishouding, en daarmee op de waterstanden. Daarmee is deze richtlijn indirect van
invloed op het beheer van de waterkeringen.

3.2

Rijk

3.2.1

Waterschapswet (1992)
Waterschappen zijn functionele democratische bestuursorganisaties die als hoofdtaak het
weren, beheersen en beheren van het water hebben. Artikel 1.2 van de Waterschapswet
belast de waterschappen met de zorg voor de waterkeringen. Dat betekent dat de
waterschappen de primaire publiekrechtelijke verantwoordelijkheid dragen voor de aanleg, het
beheer en onderhoud van de waterkeringen in hun gebied.

3.2.2

Wet op de waterkering (1996)
De Wet op de waterkering heeft een tweeledig karakter. Allereerst geeft de wet de kaders voor
de beveiliging tegen overstromingen van dijkringgebieden door primaire waterkeringen en de
wijze waarop deze bestuurlijk wordt gerealiseerd en in stand gehouden. De wet verschaft in
belangrijke mate de wettelijke grondslag voor het realiseren en in stand houden van ‘de
veiligheid tegen overstromingen’. De wet geldt voor de dijkringgebieden en de primaire
waterkeringen die in de bijlage van de Wet op de waterkering zijn opgenomen.
In de tweede plaats verschaft de wet de bestuurlijk-juridische instrumenten voor een versnelde
versterking van primaire waterkeringen om eerste maal aan de vereiste veiligheid te voldoen.
Voor dijkversterkingswerken die onder de Wet op de waterkering vallen geldt de normale
wetgeving: de vergunningsstelsels, m.e.r.-plicht en onteigeningswet zijn van toepassing.
Evenwel voorziet de wet in een gecoördineerde besluitvorming en rechtsbescherming.
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Tevens verplicht de Wet op de waterkering de beheerders van primaire waterkeringen om een
vijfjaarlijkse toetsing uit te voeren. Ten aanzien van de toetsing geldt een rapportageplicht. De
Wet op de waterkering is 15 januari 1996 in werking getreden.
3.2.3

Deltawet (1958)
Deze wet vormt de wettelijke grondslag voor de afsluiting van de zeearmen tussen de
Westerschelde en de Nieuwe Waterweg. Tevens vormt zij de grondslag voor de versterking
van de hoogwaterkering langs de kust en die langs de wateren van de benedenrivierengebied
en de delta waarop het tij nog invloed heeft. De wet verplicht de waterkeringbeheerder (Rijk of
waterschap) tot het uitvoeren van genoemde werken. Verder bevat de wet een
bijdrageregeling om te voorzien in de kosten van uitvoering van de noodzakelijke werken.

3.2.4

Natuurbeschermingswet (1998)
Deze wet regelt de gang van zaken ter bescherming van natuur en landschap. De wet bevat
onder meer de bepalingen m.b.t. het Natuurbeleidsplan dat door het Rijk moet worden
opgesteld. Tevens bevat de wet de bepalingen met betrekking tot de aanwijzing van
beschermde natuurmonumenten en de daarbij behorende gevolgen, zoals het
vergunningplichtig zijn van handelingen die niet in een beheersplan voor het betreffende
gebied zijn opgenomen. Het bedoelde beheersplan dient volgens de Natuurbeschermingswet
behoud, herstel of ontwikkeling van natuurschoon of natuurwetenschappelijke betekenis tot
doel te hebben.

3.2.5

Wet op de ruimtelijke ordening (1962)

3
4

Het planologisch beleid van het Rijk, de provincies, de gemeenten, en de regio’s vindt de
wettelijke grondslag in de Wet op de ruimtelijke ordening. De wet bevat onder andere de
bepalingen met betrekking tot de provinciale streekplannen, en de gemeentelijke structuur- en
bestemmingsplannen.
3.2.6

Besluit op de ruimtelijke ordening (1985)

5

In het Besluit op de ruimtelijke ordening staan nadere bepalingen voor de uitvoering van de
Wet op de ruimtelijke ordening. Het gaat daarbij onder meer om bepalingen die betrekking
hebben op het streekplan en de gemeentelijke structuur- en bestemmingsplannen.
Een voor waterschap Goeree-Overflakkee belangrijk artikel is Artikel 10, waarin wordt bepaald
dat gemeenten bij de voorbereiding van een structuur- of bestemmingsplan overleg dienen te
voeren met de besturen van de bij het plan betrokken waterschappen, en waar nodig met
andere betrokken overheden.
3.2.7

Beleidslijn Ruimte voor de rivier
In 1996 is deze beleidslijn [MinV&W, 2000d] in werking getreden. De Tweede Kamer heeft na
enkele wijzigingen te hebben aangebracht in januari 1997 met de beleidslijn ingestemd.
De beleidslijn beoogt te komen tot duurzame bescherming tegen hoogwater door de rivieren
weer de ruimte te gunnen die ze nodig hebben, met dijkverhoging als sluitstuk van
hoogwaterbescherming.
Een kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat vanwege de stijging van de
zeespiegel in het benedenrivierengebied nieuwe dijkverhogingen waarschijnlijk niet te
vermijden zijn.

3

Er wordt aan een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening gewerkt, zie de Nota Waterkeringen en
ruimtelijke ordening [WsGO, 2001a]
4
Goeree-Overflakkee kent geen regio als bestuurslaag
5
Er wordt aan een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening gewerkt, zie de Nota Waterkeringen en
ruimtelijke ordening [WsGO, 2001a]
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3.2.8

Vierde Nota waterhuishouding
Het waterhuishoudkundig beleid op hoofdlijnen is aangegeven in de Vierde Nota
Waterhuishouding [MinV&W, 1998]. De hoofddoelstelling is “het hebben en houden van een
veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde veerkrachtige
watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd.”

3.2.9

e

Waterbeleid 21 eeuw
Op verzoek van de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat en van de voorzitter van de
e
Unie van Waterschappen heeft de Commissie Waterbeheer 21 eeuw een advies [CWB21,
2000] uitgebracht over de waterstaatkundige toestand van Nederland met aanbevelingen voor
het waterbeleid.
Een van de aandachtspunten in het advies is dat ruimte voor water noodzakelijk is, en dat er
geen ruimte meer aan het waterhuishoudkundig systeem moet worden onttrokken. Water
moet een sturend principe worden in de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke besluiten moeten
beter worden getoetst op de gevolgen voor het watersysteem, en in beleidsplannen moeten
concrete taakstellingen voor ruimte voor water worden opgenomen.
e
Het kabinet heeft zich met het Kabinetsstandpunt “Anders omgaan met water; waterbeleid 21
e
eeuw” [MinV&W, 2000b] op hoofdlijnen achter het advies van de Commissie Waterbeheer 21
eeuw gesteld; het is nodig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals
klimaatverandering en bodemdaling, in plaats van te reageren. In het standpunt wordt onder
meer verwoord dat voor de aanpak van wateroverlast en het handhaven van de veiligheid een
goede combinatie van technische en ruimtelijke maatregelen noodzakelijk is. De ruimte die
voor water beschikbaar is dient te worden vergroot. Ruimte die, naar huidig inzicht, op termijn
nodig is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, moet nu al voor dit doel
6
worden gereserveerd. Het kabinet gaat uit van de klimaatscenario’s van het ICCP en de
e
Commissie Waterbeheer 21 eeuw, en kijkt ca 100 jaar vooruit. Daarnaast dienen ruimtelijke
besluiten o.m. getoetst te worden op de effecten op veiligheid en wateroverlast, en dient deze
toetsing bij de integrale afwegen te worden betrokken.
Het Rijk, de provincies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van
7
waterschappen hebben in februari 2001 een startovereenkomst getekend met daarin een
aantal gemeenschappelijke uitgangspunten voor het waterbeleid. In de overeenkomst wordt
eveneens aangegeven op welke wijze het waterbeleid zal worden vormgegeven. Zo wordt
onder meer aangegeven dat de uitgangspunten zullen worden toegepast in ruimtelijke
plannen, zoals het streekplan en bestemmingsplannen, en dat ruimtelijke plannen zullen
worden getoetst op alle van belang zijnde waterhuishoudkundige aspecten.

3.2.10 Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
In de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening [MinVROM, 2001] zijn de nieuwe principes van
het waterbeheer overgenomen en wordt de rol van water in dit beleidsveld expliciet
behandeld. Drie doelstellingen uit het waterbeleid die als ruimtelijke opgaven worden
geïdentificeerd zijn: het vergroten van de veiligheid, het beperken van wateroverlast en het
veiligstellen van de zoetwatervoorraad.
Anticipatie op extra ruimtebeslag is noodzakelijk uit oogpunt van veiligheid en het voorkomen
van wateroverlast. De ruimtelijke ordening zal meer moeten ‘meebewegen met water’.
Omdat de belasting vanuit zee door de zeespiegelstijging zal toenemen, zullen op termijn
bredere en sterkere waterkeringen nodig zijn daar waar zich zwakke schakels in de
waterkering bevinden. Er wordt nog bezien of de benodigde extra ruimte voor de
kustverdediging landinwaarts of zeewaarts moet worden gevonden.
Nieuw in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening is het contourenbeleid, waarin een
onderscheid wordt gemaakt tussen rode contouren rond bebouwd gebied, groene contouren
rond waardevolle ‘groene’ gebieden en balansgebieden tussen de rode en groene contouren.
6
7

Intergovernmental Panel on Climate Change
e
Startovereenkomst Waterbeleid 21 eeuw [Anoniem, 2001]
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Binnen de rode contouren – die door de gemeenten in samenspraak met de provincie moeten
worden vastgesteld - ligt de bestaande bebouwing en de benodigde ruimte voor uitbreiding.
Wonen en werken moeten hierin geaccommodeerd worden.
Binnen gebieden met een groene contour worden bijzondere natuurwaarden of eenheden met
cultuurhistorische of archeologische monumenten in stand gehouden. Provincies en
gemeenten wordt gevraagd de groene contouren in de streek- en bestemmingsplannen vast
te leggen.
Voor ingrepen binnen of nabij deze gebieden die de waarden kunnen aantasten – waaronder
infrastructuur en windturbinecomplexen - geldt dat deze niet zijn toegestaan, tenzij er geen
reële alternatieven zijn én er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang.
De gebiedsgerichte uitvoering en uitwerking van het beleid wordt grotendeels aan de
provincies en gemeenten overgelaten, waarbij de provincies een belangrijke rol hebben bij de
regievoering van de samenwerkingsprocessen.
e

3.2.11 3 Kustnota
e

De 3 Kustnota [MinV&W, 2000c] beschrijft het beleid dat voor de kust gevoerd gaat worden.
Gekozen is voor het voortzetten van het dynamisch handhaven van de kust. De (basis)kustlijn
wordt voornamelijk door middel van zandsuppleties gehandhaafd, waarbij ruimte is voor de
natuurlijke dynamische processen die spelen. Gericht op het herstel van de natuurlijke
8
dynamiek en natuurwaarden in het duingebied zullen beheer en onderhoud worden
afgestemd.
Een aandachtspunt dat in de nota aan bod komt is de toenemende druk op de kust, zowel
vanuit zee als vanuit de landzijde. Vanwege de klimaatverandering, die onder meer een
stijging van de zeespiegel tot gevolg heeft, zijn in de toekomst bredere en sterkere
waterkeringen nodig. Tevens vraagt de verdergaande ontwikkeling van het land achter de
keringen op termijn om hoger veiligheidsnormen, en daarmee bredere keringen. Om
duurzame veiligheid te bieden zal op de toekomstige ruimtevraag geanticipeerd moeten
worden. Voor ruimtelijke reserveringen wordt 200 jaar vooruit gekeken op basis van een
pessimistisch scenario voor de zeespiegelstijging.
3.2.12 Besluit Beheer Haringvlietsluizen
Op 5 juni 2000 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het "Besluit Beheer
Haringvlietsluizen" (ook wel Kierbesluit genoemd) vastgesteld [MinV&W, 2000a]. Dit besluit is
ingegeven door de wens om het overgangsgebied tussen zout en zoet water zoveel mogelijk
in ere te herstellen. Het op een kier zetten van de sluizen is een eerste stap in het wijzigen
van het sluisbeheer. In 2 of 3 stappen kan naar het sluisbeheer volgens 'Getemd Getij' worden
toegewerkt. Omdat eerst de belangen voor de o.a. zoetwatervoorziening veilig moeten worden
gesteld kan 'Getemd Getij' of een tussenfase pas over 10 tot 15 jaar worden ingevoerd.
Met het in stappen wijzigen van het sluisbeheer zijn direct voordelen te behalen voor de
natuur en kan praktijkervaring worden opgedaan. De effecten van het op een kier zetten van
de sluizen zullen uitgebreid worden gevolgd. Afspraken over verplichtingen van betrokkenen
op het gebied van beheren, signaleren, meten, berekenen, overleg en informatievoorziening
worden nader in protocollen vastgelegd.
Ten aanzien van de kust van Goeree zijn met name de morfologische effecten van belang.
3.2.13 Overig
Naast de in dit hoofdstuk genoemde wetgeving kan het waterschap bij de uitvoering van haar
taken met nog andere wetten te maken krijgen, bijvoorbeeld uitvoeringswetten. In paragraaf
5.5 wordt dit nader aangegeven.

8

Het versterken van de natuurlijke dynamiek van de kust van de Noordzee en Waddenzee is ook een
e
taakstelling in de Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21 eeuw (LNV).
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3.3

Provincie
Conform artikel 2 van de Waterschapswet heeft de provincie de bevoegdheid tot het opheffen
en het instellen van waterschappen, tot regeling van hun gebied, taken, inrichting,
samenstelling van hun bestuur en categorieën van omslagplichtigen en tot de verdere
reglementering van het waterschap.

3.3.1

Provinciale Verordening Waterkeringen
De voornaamste provinciale verordening op het gebied van de waterkeringszorg is de
Verordening op de primaire waterkering [ProvZH, 1997]. Deze provinciale verordening is
vastgesteld in december 1997 door de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.
Deze verordening is voor een deel bepalend voor de invulling die de waterbeheerder aan zijn
taak geeft. Zo stelt de provinciale verordening onder meer:
dat de beheerder verplicht is een BPW op te stellen;
aan welke vereisten zowel de legger als het beheersregister moeten voldoen;
dat een waterbeheerder verplicht is een calamiteitenplan op te stellen.
Verder stelt de verordening nadere regels vast inzake beheersplannen, overzichtskaarten,
leggers, beheersregisters, verslagen en calamiteitenplannen.

3.3.2

Streekplan
Provinciale Staten kunnen voor één of meer gedeelten, of voor het gehele gebied van de
provincie een streekplan vaststellen. In het streekplan wordt in hoofdlijnen de toekomstige
ontwikkeling van het betreffende gebied aangegeven. Onderdelen van het streekplan die een
concrete beleidsbeslissing vormen behoren bij de uitwerking van gemeentelijke of regionale
plannen in acht genomen te worden.
Het beleid voor Goeree-Overflakkee is opgenomen in het streekplan Zuid-Holland Zuid
[ProvZH, 2000b]. In dit streekplan is de nieuwe lijn uit het waterbeheer opgenomen; in
verband met de veiligheid moet ruimte voor water gevonden worden. Tevens is het van belang
ruimte te reserveren voor eventuele toekomstige dijkversterkingen.

3.3.3

Bruisend Water (provincie Zuid-Holland), 1998
Bruisend Water is een gezamenlijke visie van de Provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse
waterschappen over het waterbeheer in de toekomst (tijdhorizon 2050). Voor vijf thema's
(water en ruimtelijke ordening, veiligheid, duurzaam stedelijk waterbeheer,
zoetwatervoorziening en duinen en binnenduinrand) wordt aangegeven dat met het
waterbeheer en de ruimtelijke inrichting in de provincie moet worden geanticipeerd op fysieke
ontwikkelingen als klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Water moet een
meer sturende rol krijgen bij de inrichting van Zuid-Holland.

3.3.4

Provinciaal Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 (provincie Zuid-Holland)
In dit plan [ProvZH, 2000a] wordt beschreven welk beleid de provincie voert op het gebied van
milieu en water.
Een van de punten in het plan is dat de provincie Zuid-Holland in navolging van de landelijke
ontwikkelingen streeft naar een betere afstemming tussen het waterbeheer en de ruimtelijke
ordening, en de landelijk gekozen lijn in haar beleid opneemt.

3.3.5

Nota Planbeoordeling 2001(provincie Zuid-Holland)
In de Nota Planbeoordeling 2001 [ProvZH, 2001] zijn zo concreet mogelijke kwaliteits- en
kwantiteitscriteria opgenomen waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. De provincie
Zuid-Holland heeft zich ervoor uitgesproken in de Nota Planbeoordeling 2001 water een
volwaardige plaats te geven. Op grond daarvan moet in bestemmingsplannen een
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zogenaamde waterparagraaf worden opgenomen, waarin wordt aangegeven op welke wijze in
het plan rekening is gehouden met (ruimtelijk) relevante aspecten van duurzaam waterbeheer.
Tevens is bepaald dat in een vroegtijdig stadium met de waterbeheerder overleg gepleegd
dient te worden. De resultaten van dit overleg moeten in de waterparagraaf worden
opgenomen. Het verplichte overleg ex. Artikel 10 Bro wordt niet voldoende geacht.
3.3.6

Visie Hollandse Kust 2050
De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben dit project opgestart om samen met
andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers de problemen van, en
oplossingen voor de kustzone in kaart te brengen, om het hoofd te kunnen bieden aan de
gevolgen van de klimaatveranderingen. Het project zal naar verwachting in 2001 worden
afgerond. Uit een analyse van het nu en in de toekomst aanwezige veiligheidsniveau zijn
enkele zwakke plekken gevonden in de kust van Goeree-Overflakkee.

3.3.7

Overig
Naast de hier genoemde provinciale regelgeving en hier genoemd provinciaal beleid kan het
waterschap nog met andere regels vanuit de provincie te maken krijgen. In paragraaf 5.5
wordt hier nader op ingegaan.

3.4

Gemeenten

3.4.1

Structuurplan / Structuurvisie
De gemeenteraad kan voor het grondgebied van de gemeente een structuurplan vaststellen,
waarin de toekomstige ontwikkeling van de gemeente wordt aangegeven. Eventueel kan in
samenwerking met de raden van aangrenzende gemeenten een structuurplan worden
opgesteld voor het gezamenlijke grondgebied.
Vergelijkbaar met een structuurplan is een structuurvisie. Inhoudelijk is er nauwelijks verschil;
de structuurvisie is echter geen formele planfiguur uit de Wro en hoeft derhalve aan minder
juridisch-procedurele eisen te voldoen.
De situatie voor Goeree-Overflakkee is dat de vier gemeenten geen structuurplan(nen)
hebben opgesteld. Structuurvisies zijn er wel.

3.4.2

Bestemmingsplan
Voor het gebied van de gemeente dat buiten de bebouwde kom valt moet de gemeenteraad
een bestemmingsplan opstellen, waarin de bestemmingen van de grond worden aangewezen,
en eventueel voorschriften voor het gebruik van de grond en de opstallen worden gegeven.
Voor de bebouwde kom, of delen daarvan, kan de gemeenteraad een dergelijk plan opstellen.
Wat deze functietoewijzing betreft zijn de bestemmingsplannen bindend.
Zoals vermeld dient op grond van de Nota Planbeoordeling 2001 van de provincie ZuidHolland in bestemmingsplannen een waterparagraaf te worden opgenomen, en dient
vroegtijdig overleg met waterbeheerder plaats te vinden.

3.4.3

Landschapsontwikkelingsplan
Een landschapsontwikkelingsplan schept op regionaal niveau een kader dat richting geeft aan
de verschillende initiatieven en maatregelen gericht op behoud en ontwikkeling van de
kwaliteiten van het landschap in de meest brede betekenis van het woord. Dit regionaal
landschapsontwikkelingsplan is voor een belangrijk deel voorwaardenscheppend voor de
beheersvormen (nevenfuncties) op en rond de waterkering. Daarmee kan het ook gevolgen
hebben op de (toekomstige)dimensionering van de waterkering en de daarvoor te reserveren
ruimte.
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De provincie Zuid-Holland, de vier eilandgemeenten en het waterschap hebben het initiatief
genomen tot het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan voor Goeree-Overflakkee.
3.4.4

Overig
Naast de hier genoemde gemeentelijke regelegeving en hier genoemd gemeentelijk beleid
kan het waterschap nog met andere regels vanuit de gemeenten te maken krijgen. In
paragraaf 5.5 wordt hier nader op ingegaan.
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4

Beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee

4.1

Strategische visie van het waterschap Goeree-Overflakkee
Op grond van het Reglement voor het waterschap Goeree-Overflakkee [ProvZH, 1994] is één
van de taken van het waterschap de zorg voor de waterkering. De doelstelling die het
waterschap Goeree-Overflakkee in het kader van deze taak met het beheer van de
waterkeringen nastreeft is:
Het zodanig instandhouden van waterkeringen en een waterkeringenstelsel dat de
bescherming tegen overstroming is en blijft gewaarborgd.
In de optiek van het waterschap dient een waterkering veilig te zijn en veilig te blijven.
Het waterschap Goeree-Overflakkee streeft er dan ook naar de bescherming tegen
overstroming niet alleen nu, maar ook in de toekomst te waarborgen. Het waterschap
anticipeert daartoe waar mogelijk op de ontwikkelingen in de waterhuishoudkundige condities
en in de kennis en de techniek.
Om de beoogde veiligheid te bereiken zal het waterschap niet alleen de waterkeringen,
inclusief oevers, vooroeververdedigingen, enz. beoordelen en zo nodig verbeteren, maar ook
9
steeds een totale analyse maken van het beheerde gebied (waterkeringen en watersysteem) .
Het waterschap Goeree-Overflakkee beperkt zich bij het beheer van de waterkeringen niet
alleen tot het waterkeringsbelang. In het kader van Integraal Waterbeheer houdt het
waterschap terdege rekening met andere belangen. Wel wordt aan het waterkeringsbelang
een bijzonder gewicht toegekend.

4.2

Streefbeelden en eisen

4.2.1

Inleiding
Een streefbeeld beschrijft een toestand van een waterkering die gewenst en realiseerbaar is.
Het is een weergave van de doelstellingen die het waterschap Goeree-Overflakkee met
betrekking tot de waterkeringen wil realiseren. Het streefbeeld voor de waterkeringen is in de
volgende paragrafen weergegeven en voor de verschillende waterkeringen uitgewerkt in de
vorm van eisen waaraan de waterkeringen moeten voldoen. Tevens wordt het streefbeeld
voor de overige dijken gegeven.

4.2.2

Algemeen streefbeeld voor de waterkeringen

De waterkeringen bieden blijvend bescherming tegen overstroming.
Daartoe
- voldoen de waterkeringen aan de veiligheidsnormen;
- blijven de huidige dimensies van de waterkeringen behouden;
- is voldoende ruimte gereserveerd om toekomstige versterkingen mogelijk te maken;
- zijn nevenfuncties zodanig vormgegeven dat de waterkeringen niet nadelig worden
beïnvloed.

9

Waterkeringen vormen bijv. ook een aspect in het waterstructuurplan

Beheersplan Waterkeringen 2002-2006 / Statisch Deel
Versie 0.8b / geprint op 7-2-2002

16

Waterschap Goeree-Overflakkee

4.2.3

Uitwerking voor de primaire waterkeringen
Voor de primaire waterkeringen van categorie 1 wordt voldaan aan de
10
veiligheidsnorm zoals deze in bijlage II van de Wet op de waterkering voor dijkring
25 is aangegeven. De maatgevende hoogwaterstand voor de toetsing volgt uit de
hydraulische randvoorwaarden voor primaire waterkeringen die door de Minister van
Verkeer en Waterstaat beschikbaar worden gesteld.(momenteel [MinV&W, 1996])
De primaire waterkeringen van categorie 2 bieden - op grond van artikel 3, lid 3 van
de Wet op de waterkering - tenminste dezelfde veiligheid als op de datum van
inwerkingtreding van deze wet. Het waterschap Goeree-Overflakkee hanteert een
standstil benadering, wat betekent dat de huidige afmetingen en functie van deze
waterkeringen niet mogen wijzigen.
De primaire waterkeringen zijn in dusdanige staat dat het resultaat van de
veiligheidstoetsing volgens de Leidraad Toetsen op veiligheid [TAW, 1999] een score
van voldoende of goed is.
De afmetingen van de primaire waterkeringen voldoen aan de eisen zoals vastgelegd
in de Dijktafel voor de hoofdwaterkering van het waterschap Goeree-Overflakkee.
[ProvZH, 1985] en de legger van de waterkeringen. Eventueel aanwezige
overdimensies worden gehandhaafd.
Bij het bepalen van de benodigde ruimtelijke reserveringen geldt voor de kust dat 200
jaar vooruit wordt gekeken; voor de overige primaire waterkeringen geldt een termijn
van 100 jaar. In de Nota Waterkeringen en Ruimtelijke Ordening [WsGO, 2001a] is
het bepalen van de benodigde ruimtelijke reserveringen nader uitgewerkt.
De nevenfuncties van een waterkering mogen de waterkerende functie ervan nu en in
de toekomst niet schaden.

4.2.4

Uitwerking voor de boezemkaden
De boezemkaden voldoen aan de veiligheidsnormen die, nadat de boezemkaden
conform de richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden [Fugro,
1998] zijn beoordeeld, in samenspraak met de provincie Zuid-Holland zullen worden
bepaald.
De leggerafmetingen van de boezemkade en eventueel aanwezige overdimensies
worden gehandhaafd.
Bij het bepalen van de benodigde ruimtelijke reserveringen geldt dat 100 jaar vooruit
wordt gekeken. In de Nota Waterkeringen en Ruimtelijke Ordening [WsGO, 2001a] is
het bepalen van de benodigde ruimtelijke reserveringen nader uitgewerkt.
De nevenfuncties van een boezemkade mogen de waterkerende functie ervan nu en
in de toekomst niet schaden.

4.2.5

Uitwerking voor de secundaire waterkeringen
Er zijn nog geen concrete veiligheidsnormen waaraan de secundaire waterkeringen
moeten voldoen. Het waterschap Goeree-Overflakkee gaat totdat deze er wel zijn uit
van het standstil beginsel. De huidige afmetingen en functies van de secundaire
10
De veiligheidsnorm is in de Wet op de waterkering in artikel 3, eerste lid, gedefinieerd als de
gemiddelde overschrijdingskans – per jaar – van de hoogste waterstand waarop de tot directe kering van
het buitenwater bestemde primaire waterkering moet zijn berekend, mede gelet op overige het
waterkerend vermogen bepalende factoren. De veiligheidsnorm voor Goeree-Overflakkee (dijkring 25) is
1/4000. Dit betekent dat indien een periode van een jaar wordt beschouwd, de kans dat in dat jaar de
waterstand het maatgevende niveau bereikt gelijk is aan 1/4000.
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waterkeringen blijven gehandhaafd. De normen en de eventuele ruimtelijke
reserveringen zullen in aansluiting op de inundatiestudie worden bepaald. Voor een
nadere uitwerking wordt verwezen naar de Nota Waterkeringen en Ruimtelijke
Ordening en de Nota Regionale waterkeringen & Overige dijken.
4.2.6

Streefbeeld voor de overige dijken
Overige dijken die bij een inundatie een waterkerende functie vervullen krijgen een
formele status.
Overige dijken hebben geen formele waterkeringsfunctie, waardoor er vanuit de
waterkeringstaak bezien voor het waterschap Goeree-Overflakkee geen direct belang
aanwezig is, en er geen eisen zijn waaraan deze overige dijken moeten voldoen. Deze
overige dijken zouden bij een eventuele overstroming echter wel van belang kunnen zijn. Het
waterschap Goeree-Overflakkee streeft ernaar dat de overige dijken waarvan door onderzoek
wordt aangetoond dat ze tijdens een eventuele overstroming een belangrijke rol vervullen een
formele status als waterkering krijgen.

4.3

Algemeen beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee

4.3.1

Algemene uitgangspunten
Het waterschap Goeree-Overflakkee kent aan de verschillende soorten waterkeringen
verschillende belangen toe. In volgorde van afnemend belang is de rangschikking als
volgt:
1.
2.
3.
4.

Primaire waterkeringen
Boezemkaden
Secundaire waterkeringen
Overige dijken

De gebods- en verbodsbepalingen voor de primaire waterkeringen, boezemkaden en
secundaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Keur voor Goeree-Overflakkee
[WsGO, 1998a].
Vergunningaanvragen voor ontheffingen op grond van de Keur worden beoordeeld
aan de hand van het BPW en onderliggende beleidsnota’s. Dit laat onverlet dat
11
eventueel nieuwe inzichten bij de beoordeling worden betrokken .
Voor het waterkeringsbelang wordt gekeken naar:
1. Het waterkerend vermogen op zowel korte (5 jaren) als op lange termijn (ca 100200 jaren)
2. De mogelijkheid controle te kunnen uitoefenen op de toestand van de waterkering
3. De mogelijkheid de kering in waterkerende toestand te kunnen onderhouden
4. De kosten van beheer en onderhoud
In het kader van Integraal Waterbeheer houdt het waterschap Goeree-Overflakkee
naast het waterkeringsbelang rekening met andere belangen. Daarbij wordt wel aan
het waterkeringsbelang een bijzonder gewicht toegekend. Indien er bij de realisatie
van een plan of activiteit effecten optreden die een negatieve invloed op de
waterkering hebben kan na een zorgvuldige afweging toch worden besloten een

11

Deze nieuwe inzichten zullen t.z.t. in nieuwe versies van het BPW worden opgenomen.
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vergunning te verlenen, waarbij als voorwaarde kan worden gesteld dat negatieve
effecten gecompenseerd dienen te worden.
Ten aanzien van nevenfuncties stelt het waterschap zich niet pro-actief maar
coöperatief op. Uitgangspunt daarbij is en blijft wel dat nevenfuncties geen negatief
effect mogen hebben op de veiligheidsfunctie.
Het waterschap wil niet alleen nu maar ook in de toekomst de veiligheid tegen
overstromingen waarborgen. Vanuit het oogpunt van duurzame bescherming en ‘geen
spijt’ beleid wordt ruimte gereserveerd voor toekomstige versterkingen en wordt
eventueel aanwezige overdimensionering van waterkeringen gehandhaafd. In de
Nota Waterkeringen en Ruimtelijke ordening [WsGO, 2001a] wordt nader ingegaan op
duurzame veiligheid, en op hoe het waterschap hiermee om zal gaan.
4.3.2

Primaire waterkeringen
De veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen van categorie 1 vindt plaats
volgens de Leidraad Toetsten op Veiligheid [TAW, 1999].
Voor de toetsing van de primaire waterkeringen van categorie 2 en de bekledingen
van de primaire waterkeringen van categorie 1 ontbreken de officiële
randvoorwaarden. Tot het moment dat deze beschikbaar komen wordt gewerkt met
door de provincie Zuid-Holland beschikbaar gestelde (concept) randvoorwaarden.
Wanneer op grond van berekeningen met (concept) randvoorwaarden maatregelen
noodzakelijk blijken wordt afgewogen in hoeverre het mogelijk en/of wenselijk is om
de maatregelen achterwege te laten en te wachten tot officiële randvoorwaarden
beschikbaar zijn.
In overeenstemming met de Wet op de waterkering wordt voor de primaire
waterkeringen van categorie 2 de situatie zoals aanwezig bij inwerkingtreding van
deze wet gehandhaafd.
De toetsing van de primaire waterkeringen van categorie 2 wordt opgestart na het
gereedkomen van de toetsing van de primaire waterkeringen van de eerste categorie.

4.3.3

Regionale waterkeringen
In de Nota Regionale waterkeringen & Overige dijken [WsGO, 2001b] is voor de
regionale waterkeringen een aantal beleidspunten uitgewerkt.
Het waterschap Goeree-Overflakkee hanteert momenteel vanwege het ontbreken van
concrete veiligheidsnormen voor de boezemkaden en secundaire waterkeringen het
zogenaamde “standstil beginsel”, wat in de praktijk betekent dat de huidige situatie
e
wordt gehandhaafd. In de lijn van het advies van de Commissie Waterbeheer 21
eeuw [CWB21, 2000] en de daaruit voortgekomen ontwikkelingen wil het waterschap
anticiperen op toekomstige veranderingen, en voorkomen dat er wijzigingen aan de
waterkeringen optreden waar men met het oog op de veiligheid tegen overstromingen
spijt van kan krijgen. Zolang normen ontbreken is het in de ogen van het waterschap
verstandiger de huidige waterkeringen te behouden. Hiermee wordt voorkomen dat
later bepaalde veranderingen moeten worden teruggedraaid omdat een onveilige
situatie is ontstaan.
Boezemkaden
De waterkering wordt beoordeeld conform de richtlijn ter bepaling van het
veiligheidsniveau van boezemkaden [Fugro, 1998].
Het vereiste veiligheidsniveau zal in samenspraak met de provincie Zuid-Holland
worden vastgesteld.
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Secundaire waterkeringen
De rol van secundaire waterkeringen zal worden beoordeeld op basis van de
resultaten van de inundatiesimulaties.
4.3.4

Overige dijken
De overige dijken hebben geen formele waterkeringsfunctie. Vanuit de waterkeringstaak is er
voor het waterschap dan ook geen direct belang aanwezig. Het waterschap GoereeOverflakkee stelt zich daarom op het standpunt dat het initiatief voor het maken van plannen
of het in gang zetten van ontwikkelingen met betrekking tot de overige dijken in principe niet
bij het waterschap ligt. Het waterschap wil echter wel haar medewerking verlenen indien
andere partijen dergelijke initiatieven ontplooien, hetzij in haar rol als waterschap, hetzij in
haar rol als eigenaar.
Deze coöperatieve rol van het waterschap zal een actieve rol worden wanneer blijkt dat het
wenselijk is bepaalde overige dijken een formele status als waterkering te geven. In
samenspraak met de provincie Zuid-Holland zal het waterschap Goeree-Overflakkee de
hiertoe benodigde stappen doorlopen.
Mochten bepaalde overige keringen naar aanleiding van het bovenstaande proces inderdaad
een formele status als waterkering krijgen en als zodanig worden vastgelegd in het reglement
en de legger, dan zullen ze ook als zodanig worden behandeld.

4.4

Vergunningen- en ontheffingenbeleid

4.4.1

Bouwbeleid
Het beleid dat het waterschap Goeree-Overflakkee voert met betrekking tot bebouwing is
vastgelegd in de Nota Bouwbeleid waterkeringen [WsGO, 2000]. Deze nota vormt het
toetsingskader dat bij vergunningaanvragen wordt gehanteerd.
Vanuit het oogpunt van veiligheid, beheer en eventuele toekomstige versterkingen streeft het
waterschap ernaar de waterkering vrij te houden van bebouwing. Van dit streven wordt alleen
afgeweken op grond van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Het uitgangspunt is dus
dat nieuwe bebouwing ongewenst is.
Bestaande bebouwing wordt in beginsel gehandhaafd. Indien uit de toetsing blijkt dat een
waterkering met bebouwing niet aan de eisen voldoet zal het waterschap bezien of het
bouwwerk dient te worden gesloopt, of dat het door aanpassing van de constructie kan
worden gehandhaafd. Het uitgangspunt bij een constructieve aanpassing is dat het bouwwerk
nadien geen deel meer vormt van de waterkerende constructie (functiescheiding).
Het waterschap is geen voorstander van buitendijkse bebouwing, en wil benadrukken dat voor
problemen en schade het risico bij de eigenaar ligt.

4.4.2

Kabels en leidingen
Algemeen beleid is dat in beginsel geen kabels en leidingen in de primaire waterkering
worden toegestaan. Ten aanzien van leidingen met lage druk en kabels (incl. glasvezel) wordt
in beginsel onder beperkte voorwaarden vergunning verleend.
Voor drukleidingen is het beleid dat voldaan moet worden aan de eisen uit de NEN-normen,
en wel NEN 3650, NEN 3651, NEN 3652 NEN 3659, en NEN EN 12889.
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4.4.3

Beplanting
Algemeen
Op grond van de Keur voor Goeree-Overflakkee is het verboden binnen de begrenzingen van
de waterkeringen en beschermingszones beplantingen anders dan gras aan te brengen, te
hebben of te rooien. Onder voorwaarden kan ontheffing verleend worden. Het beleid geldt
vooralsnog niet voor overige dijken. Op het moment dat deze dijken een formele status als
waterkering krijgen geldt het beleid ook voor deze dijken.
Het beleid voor beplanting zoals onderstaand is weergegeven geldt in beginsel niet voor
zachte keringen (duinen) aangezien de begroeiing daar een wezenlijk onderdeel van de
waterkering vormt. Dat laat echter onverlet dat beplanting ook daar geen nadelig effect op de
veiligheid van de waterkering mag hebben. Daarnaast is het uitgangspunt voor het toestaan of
handhaven van beplanting dat deze een goede gezondheid dient te hebben.
Bij de kap van een boom dient de stob te worden verwijderd en het gat te worden aangevuld
met klei. Dit om te voorkomen dat door het verrotten van de stob een gat ontstaat in de
afdekkende kleilaag waardoor de kwelweg kan worden verkort. Voor het herstel van de
kleilaag wordt standaard uitgegaan van verwijderingen van wortels e.d. binnen een straal van
2 meter vanuit de stam tot een diepte van 0,8 meter. Het gat aanvullen met klei.
Bij de beoordeling van beplanting wordt onderscheid gemaakt in de categorieën aanwezige
beplanting, herplant en nieuwe beplanting. De beoordeling binnen een categorie vindt plaats
aan de hand van de volgende aspecten:
1.
2.
3.
4.

Veiligheid
Beheer en onderhoud (op korte en langere termijn)
Landschap, Natuur en Cultuur (LNC-waarden)
Overige belangen
- Publiek, gemeenten (kapverordening, herplant plicht)
- Privaat (beplanting op of langs particuliere percelen nabij waterkeringen)

Categorieën
Aanwezige beplanting
Op basis van beoordelingsmethode wordt bepaald of de aanwezige beplanting
- kan worden gehandhaafd.
- kan worden gehandhaafd na uitvoering van compenserende maatregelen die de
veiligheid ten goede komen (compenserende maatregelen dienen in verhouding te
staan tot het belang).
- moet worden verwijderd.
Herplant
Tot het moment dat alle resultaten van onderstaande beoordelingmethode bekend zijn
wordt geen herplant van bomen door het waterschap uitgevoerd. Bij een positieve
beoordeling zal het waterschap voor de primaire waterkeringen de herplant in beginsel
uitvoeren conform het Plan voor kap en herplant van mei 1998. Bezien zal worden of de in
dit plan voorgestelde boomsoorten volgens de dan geldende inzichten geschikt zijn om op
of nabij een waterkeringen te planten.
Ten aanzien van herplant door derden wordt zeer terughoudend opgetreden, en wordt in
beginsel de huidige situatie gehandhaafd. Herplant op secundaire waterkeringen wordt
toegestaan onder voorwaarde dat de aan te planten soorten volgens de dan geldende
inzichten als geschikt zijn aangemerkt om op of nabij een waterkeringen te planten.
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Per geval zal echter aan de hand van de op dat moment ter beschikking staande
gegevens beoordeeld worden of uitzondering mogelijk is. Naast een zo kompleet
mogelijke beoordeling aan de hand van de beoordelingsmethode spelen daarbij
aanvullend o.a. de volgende aspecten een rol:
- aard van de beplanting (boom, struik, soort)
- plaats van de beplanting (op de dijk, aan binnenzijde van dijksloot, op berm)
- verwachting ten aanzien van termijn waarop versterking van de waterkering nodig
is
- bestaande beplantingssituatie ter plaatse
Nieuwe beplanting
Ten aanzien van aan te brengen nieuwe beplanting wordt zeer terughoudend
opgetreden, en wordt in beginsel de huidige situatie gehandhaafd. Het waterschap
neemt geen initiatief voor de aanplant van nieuwe beplanting op of nabij
waterkeringen. Bij verzoeken van derden voor het aanbrengen van nieuwe aanplant
zal, evenals voor herplant, per geval worden beoordeeld of uitzondering mogelijk is.
Beoordelingsaspecten
Veiligheid
Het veiligheidsaspect van de in de huidige situatie aanwezige bomen wordt voor de
Primaire waterkeringen beoordeeld in het kader van de veiligheidstoetsing. Voor de
boezemkaden zal dit plaatsvinden in het kader van de veiligheidsbeoordeling
boezemkaden. Voor de secundaire waterkeringen wordt op termijn ook een
veiligheidsbeoordeling voorzien waarvan de beoordeling van bomen een onderdeel is.
Ten aanzien van herplant en nieuwe beplanting zal vooraf het effect van de aan te
brengen beplanting op het veiligheidsniveau van de waterkering worden bepaald aan de
hand van de vigerende leidraden.
Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoudsaspecten zijn onderdeel van de beoordeling die in het kader van de
veiligheid plaatsvindt.
Beoordeling LNC-waarden
12
De beoordeling vanuit LNC-perspectief zal plaatsvinden in het kader van het
Landschapsontwikkelingsplan dat wordt opgesteld op initiatief van de provincie ZuidHolland, de vier gemeenten en het waterschap. Het is van belang dat in het
landschapsontwikkelingsplan naast een LNC beoordeling van bestaande beplanting ook
een visie ten aanzien van nieuwe beplanting op waterkeringen en overige dijken wordt
opgenomen.
Overige belangen
Hierbij zal beoordeeld worden in hoeverre overige belangen (publiek, privaat) een rol
spelen en/of waarde kan worden toegekend vanuit deze belangen. Dit laatste speelt met
name een rol wanneer beplanting op of langs particuliere percelen nabij waterkeringen
aanwezig is. Ook worden ook aspecten als kapverordening (herplant plicht) en
verkeersveiligheid meegenomen.
Oordeel
In Tabel 4-1 is een overzicht gegeven van de principe eindoordelen die, op basis van de
verschillende beoordelingsaspecten, mogelijk zijn.

12

Hiervoor kan de STOWA-handreiking “Bomen op en nabij waterkeringen” gebruikt worden.
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Tabel 4-1

Beoordelingsoverzicht beplanting

Overzicht met principe eindoordeel op basis van behaalde scores bij beoordeling beplanting
Beoordeling beplanting vanuit

Aanwezige
beplanting

Herplant

Nieuwe
beplanting

4.4.4

Veiligheid,
Beheer en
onderhoud
Acceptabel
Acceptabel
Acceptabel
Acceptabel
Onacceptabel
Onacceptabel
Onacceptabel
Onacceptabel
Acceptabel
Acceptabel
Acceptabel
Acceptabel
Onacceptabel
Onacceptabel
Onacceptabel
Acceptabel
Acceptabel
Acceptabel
Acceptabel
Onacceptabel
Onacceptabel
Onacceptabel
Onacceptabel

LNC-Waarden

Overige belangen

Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Weinig waarde

Waardevol
Waardevol
Weinig waarde
Weinig waarde
Waardevol
Waardevol
Weinig waarde
Weinig waarde
Waardevol
Waardevol
Weinig waarde
Weinig waarde
Waardevol
Waardevol
Weinig waarde
Waardevol
Waardevol
Weinig waarde
Weinig waarde
Waardevol
Waardevol
Weinig waarde
Weinig waarde

Principe eindoordeel

Handhaven
Handhaven
Handhaven
Handhaven
Maatregelen bezien om te kunnen handhaven
Mogelijkheid verwijdering beplanting bezien
Maatregelen bezien om te kunnen handhaven
Mogelijkheid verwijdering beplanting bezien
Toestaan
Toestaan
Toestaan
Niet toestaan
Voorwaarden bepalen om te kunnen toestaan
Niet toestaan
Voorwaarden bepalen om te kunnen toestaan
Toestaan
Toestaan
Toestaan
Niet toestaan
Niet toestaan
Niet toestaan
Niet toestaan
Niet toestaan

Beheer van dijkgraslanden
De Keur voor Goeree-Overflakkee bevat bepalingen die betrekking hebben op het beheer van
de dijkgraslanden. In aanvulling hierop is het beleid dat het waterschap voert met betrekking
tot de dijkgraslanden vastgelegd in de Beleidsnota Dijkgraslanden primaire waterkeringen
[WsGO, 2001d]. Het beleid voor de boezemkaden en secundaire waterkeringen zal worden
bepaald op basis van de veiligheidsbeoordeling van de dijkgraslanden op de boezemkaden en
secundaire waterkeringen. Op voorhand wordt verwacht dat ook voor deze waterkeringen op
termijn (5 jaar) extensief beheer zoals beschreven in de Beleidsnota Dijkgraslanden primaire
waterkeringen [WsGO, 2001d] nodig zal zijn.
Het waterschap hecht er waarde aan dat de huidige relatie met de pachters wordt
gecontinueerd. In goed overleg met de pachters en eigenaren van de dijkgraslanden wil het
waterschap het beheer zodanig aanpassen dat de benodigde kwaliteit kan worden bereikt. Het
waterkeringsbelang staat daarbij voorop, maar het waterschap zal zoveel mogelijk rekening
houden met de belangen van de pachters en eigenaren.
Het waterschap streeft ernaar dat de waterkeringen een grasmatkwaliteit “goed” hebben. Om
dit te bereiken is een tweetal gebruikspakketten opgesteld waarmee het overleg met de
pachters ingegaan wordt. De gebruikspakketten bevatten regels met betrekking tot het
maaien, het bemesten en het beweiden van de dijkgraslanden.Hiermee wordt een veilig
gebruik van de waterkering gewaarborgd.
Gedurende 6 jaar is het mogelijk een beheer te voeren dat als overgangsbeheer kan worden
beschouwd. Ook hiervoor zijn twee gebruikspakketten opgesteld.
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4.4.5

Chemische bestrijdingsmiddelen
Op grond van de Keur voor Goeree-Overflakkee [WsGO, 1998a] geldt binnen de begrenzing
van de waterkering en de beschermingszones een verbod op het gebruik van chemische
middelen.
Chemische bestrijdingsmiddelen worden door het waterschap Goeree-Overflakkee slechts
dan toegepast indien er door wortelvorming en/of doorgroei van vegetatie constructieve
schade aan harde bekledingen ( bijv. asfalt en steenzetting) kan ontstaan. De reden hiervoor
is dat er geen reële andere mogelijkheid is de bekleding tegen deze vorm van schade te
beschermen. Om het gebruik tot een minimum te beperken worden de bestrijdingsmiddelen
selectief en puntsgewijs gebruikt.

4.5

Specifiek beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee

4.5.1

Ruimtelijke Ordening
Het beleid dat het waterschap Goeree-Overflakkee ten aanzien van de waterkeringen voert op
het terrein van de ruimtelijke ordening is vastgelegd in de Nota Waterkeringen en Ruimtelijke
Ordening [WsGO, 2001a]. Het waterschap zet in op samenwerking met de andere overheden
op dit beleidsterrein om ervoor te zorgen dat ruimtelijke ontwikkelingen het
waterkeringsbelang niet zullen schaden.

4.5.2

Aankoopbeleid
Het beleidsuitgangspunt van het waterschap Goeree-Overflakkee is dat de relatie tussen
beheer en onderhoud enerzijds en eigendom anderzijds zo zou moeten zijn dat werken voor
de publieke dienst bestemd in principe ook in eigendom van het betreffende overheidslichaam
dienen te zijn. Derhalve verkoopt het waterschap in beginsel de waterkeringen en overige
dijken die zij in eigendom heeft niet.
Het waterschap streeft ernaar alle waterkeringen in eigendom te hebben. Voor het verkrijgen
van het eigendom van de waterkeringen gaat het waterschap Goeree-Overflakkee uit van
vrijwillige overdracht door de eigenaar, tegen een reële prijs. Onteigening wordt niet
nagestreefd.
13

Vanuit waterkeringsoogpunt is er tot het moment dat de resultaten van de inundatiestudie
beschikbaar zijn geen noodzaak het eigendom van de overige dijken te verwerven.
4.5.3

Verpachting
Eigendommen van het waterschap op waterkeringen worden in beginsel verpacht, behoudens
percelen waar dit vanuit veiligheidsoogpunt of praktisch oogpunt niet haalbaar is.

4.5.4

Zandige Kust
Het beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee met betrekking tot de zandige kust is
e
vastgelegd in de Beleidsnota Kust [WsGO, 2001 ]. Het gedeelte van de waterkering waarop
deze beleidsnota betrekking heeft strekt zich uit van de buitenhaven van Stellendam ter
hoogte van Rijksstrandpaal (RSP) 2.00 tot RSP 18.75 nabij de Brouwersdam. De begrenzing
wordt verder gevormd door de keurzones zoals vastgelegd in de legger van het waterschap.
De toegang tot het duingebied is op grond van de keur van het Waterschap GoereeOverflakkee verboden met uitzondering van de duinpaden en duinovergangen. De duinpaden

13

Zie Nota Regionale waterkeringen & Overige dijken
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en duinovergangen zijn verboden voor motorvoertuigen. Het is echter onder voorwaarden
mogelijk een ontheffing te krijgen.
Uitgangspunt bij het beheer van het waterschap is dat het Rijk het beleid ten aanzien van het
e
dynamisch handhaven van de kust, zoals ook in de 3 Kustnota [MinV&W, 2000c] is verwoord,
voortzet.
Het waterschap voert binnen zijn beheersgebied langs de gehele kust een dynamisch
duinbeheer wat inhoudt dat natuurlijke verstuiving wordt toegelaten.
Als gevolg van het door het waterschap toegepaste dynamisch duinbeheer worden in de
duinen alleen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd wanneer dit uit het oogpunt van
veiligheid (handhaven waterkering) noodzakelijk is.
Over opruimwerkzaamheden in het kader van het beheer van de kust zijn met diverse
instanties afspraken gemaakt.
Het beleid van het waterschap ten aanzien van de strandpaviljoens is weergegeven in de Nota
bouwbeleid waterkeringen van het waterschap [WsGO, 2000]. Gezien het feit dat bebouwing
vanuit het oogpunt van veiligheid ongewenst is wordt uitbreiding van het huidige aantal
strandpaviljoens niet toegestaan.
4.5.5

Jachtgenot
In 1984 hebben dijkgraaf en heemraden in het voorstel jachtrecht Westduinen (district I)
aangegeven dat zij van mening zijn dat zoveel mogelijk het jachtgenot van
waterschapseigendommen binnen het gebied moet worden verpacht aan verenigingen c.q.
particulieren die in Goeree-Overflakkee gevestigd respectievelijk woonachtig zijn.
Het waterschap Goeree-Overflakkee verhuurt het jachtgenot vanwege administratieve
voordelen niet rechtstreeks aan particulieren maar aan wildbeheereenheden. Door deze
wildbeheereenheden wordt het jachtgenot onderverhuurd aan individuele jagers.
Het jachtrecht op haar eigendommen wordt door het waterschap Goeree-Overflakkee
verhuurd aan de Wildbeheereenheid de Stelle, Wildbeheereenheid Flakkee en een enkele
particulier. In de huurovereenkomst is o.a. de voorwaarde opgenomen dat jagers rekening
moeten houden met de gebruikers van de betreffende gronden. Dit is dus ook van toepassing
op de waterkeringen die het waterschap in eigendom heeft.
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5

Uitwerking van het beheer

5.1

Organisatie
Bij de organisatie van het waterschap Goeree-Overflakkee kan een onderscheid worden
gemaakt tussen de bestuurlijke organisatie en de organisatie van het ambtelijk apparaat.

5.1.1

Bestuur
Het bestuur van het waterschap Goeree-Overflakkee bestaat uit een algemeen bestuur, een
dagelijks bestuur en een voorzitter, respectievelijk aangeduid als verenigde vergadering,
college van dijkgraaf en heemraden, en dijkgraaf. De dijkgraaf is de voorzitter van de
verenigde vergadering, maar is hiervan geen lid en heeft geen stemrecht.
De verenigde vergadering bestaat uit:
12 vertegenwoordigers voor de categorie ongebouwde eigendom
12 vertegenwoordigers voor de categorie gebouwde eigendom
6 vertegenwoordigers voor de categorie ingezetenen
Uit de verenigde vergadering is een tweetal functionele adviescommissies gevormd:
Commissie Bestuur en Middelen
(BM)
Commissie waterkeringen, waterbeheersing en wegen
(WWW)
Het dagelijks bestuur vormt een afspiegeling van de verenigde vergadering en bestaat uit:
2 heemraden ongebouwd
2 heemraden gebouwd
1 heemraad ingezetenen

Bestuurlijk organogram waterschap Goeree-Overflakkee
Verenigde Vergadering (30 leden)
12 leden ongebouwd
12 leden gebouwd
6 leden ingezetenen
Commissie BM (bestuur en middelen)
13 leden
exclusief voorzitter en vice voorzitter

Commissie WWW (waterkering, waterbeheersing en wegen)
12 leden
exclusief voorzitter en vice-voorzitter

Dagelijks Bestuur
Dijkgraaf en Heemraden
Dijkgraaf
5 Heemraden

Figuur 5-1

Bestuurlijk organogram van het waterschap Goeree-Overflakkee
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Figuur 5-2
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Tekenkamer CA D / GIS

Belastingen en kadaster

Planvorming, Int egraal waterbeheer,
Beleidszaken, Bijzondere projecten

Interne zaken

Huis vesting

Informatisering en aut omat isering

Financiën

Bestuurlijk / juridische zaken en
eigendommen

Sector Plan vorming en Ondersteuning

Voorlichter

Technisch stafmedewerker

Sector Middelen

Management -assistente

Personeelsmedewerkster

Secretaris-directeur

Ambtelijk organogram waterschap Goeree - Overflakkee

Ambtelijk organogram van het waterschap Goeree-Overflakkee
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Ongediertebestrijding

Kust

District Oost

District West

Beheer / onderhoud

Sector Beheer en Uit voering

Waterschap Goeree-Overflakkee

Waterschap Goeree-Overflakkee

5.1.2

Ambtelijke organisatie
Het ambtelijk apparaat bestaat uit een geïntegreerde dienst met binnen en
buitendienstmedewerkers. Het managementteam bestaat uit de secretaris-directeur, de
sectorhoofden en de technisch stafmedewerker. Het ambtelijk apparaat is georganiseerd in
een drietal afdelingen, te weten:
Sector Middelen
Sector Planvorming en Ondersteuning
Sector Beheer en Uitvoering.
Op de voorgaande pagina is in Figuur 5-2 een ambtelijk organogram weergegeven.

5.2

Beheersinstrumenten

5.2.1

Algemeen
Een waterschap heeft verschillende instrumenten ter beschikking om invulling te geven aan
haar taak. De instrumenten vinden vrijwel allemaal hun basis in de wet. De instrumenten
geven onder meer het kader aan waarbinnen het waterschap haar taak dient te vervullen.
Door de inzetbare instrumenten maximaal te benutten is het voor een waterschap mogelijk
haar beheerstaken op een heldere, systematische, zorgvuldige en eenduidige wijze uit te
voeren.

5.2.2

Reglement
Het Reglement voor het waterschap Goeree-Overflakkee is in mei 1994 vastgesteld door de
provincie Zuid-Holland en is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de
Waterschapswet. Het geeft aan welk gebied het waterschap beheert, welke taken het
waterschap heeft en welke onderhoudsverplichtingen van toepassing zijn. Daarnaast zijn
randvoorwaarden gesteld voor de samenstelling en inrichting van het bestuur als ook de
bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur. Tenslotte zijn vastgelegd de uitgangspunten
voor kostentoedeling over de belangencategorieën en de wijze waarop de provincie het
toezicht uitvoert.

5.2.3

Keur
De Keur voor Goeree-Overflakkee [WsGO, 1998a] is sinds 25 september 1998 in werking en
bevat gebods- en verbodsbepalingen van het waterschap. Ook geeft het waterschap daarin
aan hoe zij omgaat met deze bepalingen en hoe zij zorgt voor naleving. Het geeft aan wat wel
en niet mag ten behoeve van het waterstaatkundig beheer van waterstaatswerken.

5.2.4

Legger
De Legger van het waterschap Goeree-Overflakkee is 26 juni 1998 door de verenigde
vergadering vastgesteld [WsGO, 1998bcd].
Een Legger is verplicht krachtens zowel de Waterschapswet als de Wet op de waterkering en
kan beschouwd worden als een onderdeel van de Keur. Een Legger is een openbaar register
van de beheerder, waarin de gewenste en/of vereiste toestand van het beheerde staat
weergegeven. Feitelijk geeft de Legger de norm weer waaraan een waterkering dient te
voldoen. De legger doorloopt een openbare vaststellingsprocedure. De voornaamste reden
van deze openbaarheid is dat het van belang is dat iedereen de grenzen van de (verschillende
zones van) de waterkering, en de grens van de Keur kent. Dit aangezien de ligging van de
waterkering beperkingen in de gebruiksmogelijkheden met zich mee brengt.
Voor de functie waterkeren geeft de Legger ten minste aan welke eisen qua vorm, afmeting en
constructie een waterkering moet voldoen. Verder bevat de legger een aantal gegevens die
nodig zijn voor de handhaving van de Keur (b.v. keurbegrenzingen van de waterkeringen, de
aanwezigheid van eventuele vooroevers, de onderhoudsplichtige).
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De Legger van het waterschap Goeree-Overflakkee bevat voor de primaire waterkeringen
zowel de ligging als de minimale afmetingen. Voor de boezemkaden en secundaire
waterkeringen is enkel de ligging vastgelegd. Het waterschap Goeree-Overflakkee beschikt
voor de Legger over het Geografisch Informatie Systeem GisWa.
5.2.5

Beheersregister
Een beheersregister bevat de feitelijke toestand van het beheerde areaal. Voor wat betreft
waterkeringen bevat het beheersregister gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van het
waterkerend vermogen.
Feitelijk bevat het beheersregister de actuele toestand van de waterkering. Het waterschap
Goeree-Overflakkee beschikt voor het beheersregister over het Geografisch Informatie
Systeem GisWa.

5.2.6

Toetsing en rapportage
Voor primaire waterkeringen is elk waterschap krachtens de Wet op de waterkering verplicht
om vijfjaarlijks een toetsing op veiligheid uit te voeren. De resultaten van deze toetsing worden
gerapporteerd aan gedeputeerde staten, inclusief een plan van de waterkeringbeheerder voor
aanleg of wijziging van de primaire waterkering (indien de resultaten van de toetsing daar
aanleiding toe geven). De resultaten van de uitgevoerde toetsing dienen ondermeer als basis
voor het dynamisch deel van het Beheersplan waterkeringen.
Voor de regionale waterkeringen is geen wettelijke toetsing voorgeschreven. Voor
boezemkades is in de richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden
[Fugro, 1998] een aanzet gegeven tot normstelling. Op termijn zal mogelijk ook voor
boezemkades een vergelijkbare toetsing van de waterstaatkundige toestand worden verlangd
als voor primaire waterkeringen. Tot dat moment kan gebruik gemaakt worden van:
• het TAW Technisch Rapport voor het toetsen van boezemkades [TAW, 1993];
• de richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden [Fugro, 1998].
Voor regionale waterkeringen is een eerste stap om na te gaan of deze in de huidige situatie
feitelijk een rol spelen bij de bescherming tegen hoogwater (compartimentering en
schadebeperking bij inundatie). Indien dat het geval is, zal een tweede stap zijn om na te gaan
welke eisen ten aanzien van de waterkerende functie hieruit voortvloeien.
Aangezien de overige dijken geen formele status als waterkering hebben, worden ze niet
getoetst.

5.2.7

Beheersplan
Op grond van de Verordening op de primaire waterkering van de provincies Utrecht, NoordHolland en Zuid-Holland, die gebaseerd is op artikel 14 van de Wet op de waterkering, is het
waterschap Goeree-Overflakkee verplicht een beheersplan voor de primaire waterkeringen op
te stellen. Het waterschap Goeree-Overflakkee heeft ervoor gekozen ook de regionale
waterkeringen en overige dijken in dit plan op te nemen. In het Beheersplan Waterkeringen
wordt aangegeven op welke wijze het waterschap Goeree-Overflakkee invulling geeft aan het
beheer van de waterkeringen.

5.2.8

Vergunningen- en ontheffingenbeleid
Het vergunningen en ontheffingen beleid is gekoppeld aan de gebods- en verbodsbepalingen
van de keur voor Goeree-Overflakkee. Het beleid geeft aan op welke gronden vergunningen
en ontheffingen kunnen worden verleend.
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Intermezzo
Er bestaat een relatie tussen de verschillende hiervoor beschreven documenten. De Legger,
die deel uitmaakt van de Keur, is daarbij voorwaardenscheppend voor de eisen waaraan de
waterkering dient te voldoen.
Het beheersregister geeft de huidige staat van de waterkering weer. De toetsing, die elke vijf
jaar uitgevoerd dient te worden, confronteert èn de legger met de dan vigerende hydraulische
randvoorwaarden èn de legger met het beheersregister. Door de resultaten van de toetsing
naast de legger te leggen kunnen eventuele knelpunten in de staat van de waterkering worden
gesignaleerd. Hierover wordt een toetsingsrapport opgesteld. Dit toetsingsrapport kán (het is
niet verplicht) gegevens aanleveren aan het op te stellen beheersplan of calamiteitenplan.
Onderstaande figuur geeft een overzicht.

Relatie tussen Legger, Beheersregister en toetsing van primaire waterkeringen
NB. “Deze Leidraad” is de Leidraad Toetsen op Veiligheid [TAW, 1999]
1
[STOWA1999]

5.2.9

Schouw
De schouw betreft de controle of derden, die een onderhoudsplicht hebben op grond van de
legger, voldaan hebben aan de onderhoudsverplichtingen.

5.2.10 Handhaving
Handhaving omvat het uitvoeren van controles, en het toepassen of dreigen met toepassing
van administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen, om er zorg voor te
dragen dat geldende regels worden nageleefd. Er kunnen drie aspecten worden
onderscheiden:
1. Toezicht (controleren en geven van voorlichting)
2. Handhavingsbeleid (bepalen wat te doen indien regels niet worden nageleefd)
3. Toepassen van sancties
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5.2.11 Inspectie
Onder inspectie wordt verstaan de periodieke controle op staat van onderhoud van waterkeringen inclusief daarin gelegen kunstwerken waar het waterschap onderhoudsplichtige is.
5.2.12 Onderhoud
Het onderhoud van de primaire - en secundaire waterkeringen en boezemkaden berust bij het
waterschap, voor zover het betreft het instandhouden van het profiel. Het overige onderhoud
berust bij de eigenaren. Daar waar waterkeringen zijn verpacht berust het onderhoud bij de
pachter. De onderhoudsplichtigen van in de waterkeringen gelegen kunstwerken zijn
aangegeven in de legger.
De eisen waaraan de onderdelen van de waterkeringen dienen te voldoen volgen uit de
periodieke veiligheidsbeoordeling van de waterkeringen.
5.2.13 Calamiteitenplan
Het Calamiteitenplan is voor wat betreft de primaire waterkeringen verplicht gesteld in de
provinciale Verordening op de primaire waterkeringen die volgt op de Wet op de waterkering.
Het calamiteitenplan van het Waterschap Goeree-Overflakkee bestaat uit een algemene deel
en diverse deelplannen. Het algemene deel biedt het kader voor het optreden van het
waterschap Goeree-Overflakkee bij rampen en ongevallen. Het plan is te karakteriseren als
een waarschuwing-, organisatie- en afsprakenoverzicht. Een gedetailleerde invulling van de
calamiteiten bestrijding vindt plaats in de diverse deelplannen (Waterbeheersing,
Dijkbeveiliging, Waterkering). Daarnaast maakt een separate telefoon- en adreslijst onderdeel
uit van het calamiteitenplan.
Om tijdens dreigend hoogwater adequaat te kunnen optreden heeft het waterschap een
e
dijkbeveiligingsorganisatie voor de primaire waterkeringen van de 1 categorie. Hoewel de
wettelijke noodzaak daartoe ontbreekt heeft het waterschap tevens de boezemkaden
opgenomen in de dijkbeveiligingsorganisatie.
Tijdige en adequate alarmering en informatievoorziening is van groot belang voor de
dijkbeveiliging. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) verzorgt de eerste alarmering en
daarnaast heeft het waterschap in de eigen Centrale Bewaking Waterbeheersing een
alarmering ingesteld voor het Haringvliet. Ten aanzien van de informatievoorziening wordt
gebruik gemaakt van MFPS waarin o.a. actuele en voorspelde waterstanden kunnen worden
geraadpleegd. Een belangrijke ontwikkeling is verder het Hoogwater Informatie Systeem
(HIS).
5.3

Beleids- en Beheersproces

5.3.1

Algemeen
Het waterschap hanteert de besturings- en managementfilosofie volgens het Beleids- en
Beheerproces (BBP), dat door de unie van Waterschappen is ontwikkeld. Het BBP is een
samenspel van een moderne filosofie voor sturing (besturen op hoofdlijnen) en beheersing
van de waterschapsorganisatie en een visie op een samenhangend beleids- en
beheersingsinstrumentarium. Met het BBP wordt onder andere beoogd op alle niveaus
planmatig en doelgericht te werken, waarbij een outputgerichte (prestatie)benadering een rode
draad vormt.
De belangrijkste kenmerken van het BBP zijn hieronder gekoppeld aan items van het BPW die
een directe relatie hebben, of soms de invulling zijn van de BBP-kenmerken voor de
waterkeringszorg:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

BBP
expliciete formulering van de doelen (output)
sturing op hoofdlijnen
outputsturing
heldere bevoegd – en verantwoordelijkheden
bevoegdheden laag in organisatie
periodieke verantwoording en toetsing

BPW
streefbeelden
beleid-doelen-financiën
doelevaluatie
heldere streefbeelden
doelevaluatie

De beleids- en beheerscyclus van het BBP is weergegeven in Figuur 5-3. Het schema laat de
jaarlijkse cyclus zien van plannen-alloceren-uitvoeren-evalueren. De beheersplannen in het
algemeen en hier het BPW in het bijzonder doorlopen niet volledig een jaarlijkse cyclus. Alleen
het dynamisch gedeelte van het BPW wordt jaarlijks vastgesteld.

Nationaal en
provinciaal beleid

Doelstellingen
t.a.v. de taken
(strategische visie)

Nationaal en
provinciaal beleid

middellange-termijnplannen
BEHEERPLAN(NEN)

evaluatie +
bijstelling

MEERJAREN
-RAMING

o.a. sectorenplannen

JAARREKENING+
JAARVERSLAG
begrotingswijziging

TUSSENTIJDSE
RAPPORTAGES

BEGROTING

evaluatie +
bijstelling

budgettering
uitvoering

Figuur 5-3

5.4

BUDGETTEN

Jaarlijkse bedrijfsvoeringscyclus volgens het BBP-proces, geïntegreerd met de
beheersplannen

Onderhouds- en inspectiestrategie
Om hun waterkerende functie te kunnen vervullen moeten de waterkeringen voldoen aan de
vigerende normen; ze moeten een bepaalde kwaliteit hebben. Met het verstrijken van de tijd
neemt deze kwaliteit als gevolg van verouderingsprocessen af. Het onderhoud dat aan de
waterkeringen wordt uitgevoerd is erop gericht de kwaliteit van de waterkeringen in stand te
houden.
Het waterschap doet dit in eerste instantie op basis van vast onderhoud, bijvoorbeeld in de
vorm van het maaien van een grasmat of het bestrijden van begroeiing op een asfaltdijk. Het
uitvoeren van vaste onderhoudsmaatregelen zorgt ervoor dat het kwaliteitsverlies van de
waterkeringen wordt beperkt, en ze langer aan de normen blijven voldoen.
Ondanks het vaste onderhoud kan op een gegeven moment worden geconstateerd dat een
waterkering niet meer aan de normen voldoet. In een dergelijke situatie wordt bepaald welke
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maatregelen (variabel onderhoud) nodig zijn om de situatie zodanig te verbeteren dat de
waterkering weer aan de normen voldoet.
Voor elke waterkering wordt gebruik gemaakt van bewust gekozen inspectiestrategieën. Voor
elk type waterkering en voor elk object daarin kunnen specifieke inspectieritmen en
inspectiewijzen van toepassing zijn. Het meest sprekende voorbeeld is het onderscheid
tussen schouw, toezicht op activiteiten van derden (in relatie tot waterkeringen), inspecties,
monitoring en vijfjaarlijkse toetsing.
Door deze onderhouds- en inspectiestrategieën kan het waterschap Goeree-Overflakkee haar
taak op het gebied van waterkeren op een systematische manier vervullen; beheersbaar
beheer. Hierdoor wordt continu gewerkt aan een optimalisatie in het te voeren beheer.
5.5

Procedures en communicatie
In de Waterschapswet, het reglement voor het waterschap Goeree-Overflakkee, de Algemene
wet bestuursrecht en andere wet- en regelgeving zijn diverse procedures vastgelegd waaraan
het waterschap gebonden is. Deze procedures dienen het waterschap bij de uitoefening van
haar taak en bieden zowel handelingsmogelijkheden als begrenzingen.
Zo is het waterschap bijvoorbeeld, ondanks haar publieke taak, zelf ook gebonden
vergunningen aan te vragen voor werken of activiteiten die zij wil uitvoeren. In dat kader zijn
onder andere de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet verontreiniging
oppervlaktewater en Onteigeningswet van belang. Het kan echter ook gaan om provinciale
verordeningen of gemeentelijk verordening. Een bekend voorbeeld van laatstgenoemde is de
procedure voor het verkrijgen van een kapvergunning.
Het waterschap Goeree-Overflakkee is bij het beheer van de waterkeringen geen solitair
opererende actor. Het waterschap werkt samen met en communiceert met zowel andere
overheden (Rijk, provincie Zuid-Holland, inliggende gemeenten en andere waterschappen) als
publieke en/of private organisaties (bijv. de natuurbeheerorganisaties) en de ingelanden.
Een zeer fundamentele procedure is die in dit kader ook van belang is, is de
inspraakmogelijkheden van de ingelanden op besluiten van het waterschap, waardoor
besturen hun taak samen met de ingelanden uitvoeren (zie ook paragraaf 1.3).
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Bijlage 1

Begrippen en Afkortingen

Begrippen
Basiskustlijn

De kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg door het Rijk zal
worden gehandhaafd. In het algemeen de positie van de
gemiddelde kustlijn op 1 januari 1990.

Beheer

Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te
waarborgen dat waterkeringen blijven voldoen aan de vanuit de
functies vastgestelde normen en wensen

Beheerregister

Register waarin de voor het behoud van het waterkerend
vermogen kenmerkende gegevens van de constructie en de
feitelijke toestand van de waterkering nader zijn omschreven

Beleid

Het geheel van bestuurlijk gemaakte keuzen teneinde
bepaalde doestellingen te bereiken met bepaalde middelen en
tijdskeuzen

Beschermingszone

De in de legger aangegeven zone ter weerszijden van de
(juridische) waterkering die dient voor de instandhouding van
de waterkering.

Boezem

Een boezem is een stelsel van waterlopen waarop overtollig
water uit polders wordt geloosd, en waarin dit water wordt
geborgen voordat het op buitenwater wordt geloosd. Ten tijde
van droogte kan een boezem gebruikt worden om buitenwater
naar de polders aan te voeren.

Boezemkade

Boezemkaden zijn de dijken of waterkerende constructies die
rond de boezem liggen, en als zodanig in de legger zijn
aangegeven. De functie van een boezemkade is het
instandhouden van de boezem, en de directe kering van water
in de boezem om het achterliggende land te beschermen.

Buitenbeschermingszone

De in de legger aangegeven zone aan de buitenzijde van de
beschermingszone

Buitenwater

Het oppervlaktewater waarvan de waterstand directe invloed
ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een
van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of bij
een combinatie daarvan.

Dijkringgebied

Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen beveiligd
moet zijn tegen overstroming, in het bijzonder bij hoge
stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren,
bij hoog water van het IJsselmeer of bij een combinatie
daarvan

Dijk

Een aaneengesloten verhoging, in hoofdzaak bestaande uit
grond, die met ten minste een zijde aan land grenst en dient
om het achter de dijk gelegen land te beschermen tegen
overstroming bij een hoge waterstand aan de andere zijde.

Integraal Waterbeheer

Overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij
aanwezige water en daarbij betrokken belangen, met aandacht
voor samenhangen binnen een watersysteem en de
samenhang met andere beleidsterreinen

Inundatie

Overstromen van een gebied

Invloedszone

De gronden ter weerszijden van het dijklichaam die een
daadwerkelijke bijdrage aan de stabiliteit van het dijklichaam
leveren.

Keur

Verordening van het waterschap waarin de verbods- en
gebodsbepalingen zijn opgenomen met betrekking tot het
beheer van waterstaatkundige werken.

Kernzone

De juridische grens van de waterkering zoals aangegeven in
de legger van het waterschap Goeree-Overflakkee.
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Kust

Met betrekking tot dit Beheersplan Waterkeringen wordt onder
kust verstaan het gedeelte van de primaire waterkering langs
de Noordzee dat in beheer is van het waterschap. Het betreft
de waterkering tussen de buitenhaven van Stellendam (RSP
2.00) tot RSP 18.75 nabij de Brouwersdam binnen de
keurzones zoals vastgelegd in de legger van het waterschap.

Legger

Document waarin is beschreven waaraan de waterkering moet
voldoen naar richting, vorm, afmeting en constructie en waarin
de Keurbegrenzingen worden weergegeven

Maatgevende
Hoogwaterstand

Ontwerppeil volgens de norm uit art. 3.2. van de Wet op de
waterkering

Onderhoud

Uitvoeren van maatregelen gericht op instandhouding van de
waterkeringen

Overige dijk

Natuurlijke en kunstmatige verhogingen die vanuit het
Reglement voor het waterschap geen formele status als
waterkering hebben, maar wel een rol kunnen spelen bij het
keren van water

Primaire waterkering

Een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming
doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een
dijkringgebied – al dan niet met hoge gronden – omsluit, ofwel
voor een dijkringgebied is gelegen, en als zodanig op de bij het
reglement van het Waterschap Goeree-Overflakkee behorende
kaart. is aangegeven Langs de Noordzee en het Haringvliet
e
liggen primaire waterkeringen van de 1 categorie. Deze keren
water dat direct onder invloed staat van hoge zeewaterstanden
of rivierwaterafvoeren. Langs het Grevelingen en Krammere
Volkerak liggen primaire waterkeringen van de 2 categorie.
Deze keren water dat niet direct onder invloed staat van hoge
zeewaterstanden op of rivierwaterafvoeren.

Profiel van vrije ruimte

De ruimte rond de waterkering die naar het oordeel van de
beheerder (het waterschap) benodigd is ten behoeve van een
toekomstige versterking van de waterkering. Hiermee kunnen
ruimtelijke reserveringen worden gemaakt voor de
(toekomstige) waterkering zodat toekomstige dijkversterking
onbelemmerd kan worden uitgevoerd.

Regionale waterkering

Waterkering niet zijnde een primaire waterkering

Secundaire waterkering

Secundaire waterkeringen zijn waterkeringen die in een
dijkringgebied liggen, en bedoeld zijn voor de indirecte kering
van buitenwater na het falen van een primaire kering of
boezemkade
Voor Goeree-Overflakkee zijn dit de Westduinen en de
waterkeringen die als zodanig op de bij het reglement van het
Waterschap Goeree-Overflakkee behorende kaart zijn
aangegeven en/of in de legger van het waterschap zijn
opgenomen.

Stand still

Het handhaven van de bestaande (huidige) situatie met
betrekking tot de waterkeringen

Waterkeringen

Kustmatige hoogten of een (gedeelten van) natuurlijke hoogten
of hooggelegen gronden, met inbegrip van de daarin
aanwezige (kunst)werken, die een waterkerende functie
hebben, en als zodanig in de Legger zijn aangegeven

Waterkerend kunstwerk

Civieltechnische constructie ten behoeve van een
nevenfunctie, die een onderbreking van beperkte afmeting van
de waterkering vormt, en mede een waterkerende functie heeft.
Bijvoorbeeld: keersluizen, gemalen, duikers, coupures.

Watersysteem

Samenhangend geheel van oppervlaktewateren,
grondwatervoorkomens en de relevante omgeving, waarbij
oppervlaktewater bestaat uit water, de waterbodem, de oevers,
de technische infrastructuur en de biologische component
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Afkortingen
BBP

Beleids- en Beheerproces

BPW

Beheersplan Waterkeringen

ICCP

Intergovernmental Panel on Climate Change

LNC

Landschap, Natuur en Cultuur

m.e.r.

Milieu effect rapportage

NAP

Normaal Amsterdams Peil

NEN

Nederlands Normalisatie Instituut

PKB

Planologische KernBeslissing

RSP

Rijksstrandpaal

STOWA

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

TAW

Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
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Bijlage 2
Type

Hydraulisch

primaire

Regime

Overzicht van dijk- en duinvakken van Goeree-Overflakkee
Dijkvak

Benaming

Traject

waterkering
Duinen cat. 1

Noordzee

Haringvliet

Dijken cat. 1

Dijken cat. 2

Zoommeer

Grevelingen

Lengte

Traject

Vak

[km]

[km]
13,75

Westelijke kust Goeree

RSP 3,0 - 10,50

7,50

Noordelijke kust Goeree

RSP 13,25 - 19,50

6,25

Flaauwe werk

RSP 10,50 - 13,25

2,75

0

Meester Snijderdijk

RSP 3,0 -Hmp 0,00

1,50

1a

Stellendamse Nieuwe Havendijk

Hmp 0,00 - 1,05

1,05

Dijken cat. 1
Duinen cat. 1

Lengte

1b

Scheelhoekse duinen

Hmp 1,05 - 4,30

3,25

1c

Zuiderdiepdijk

Hmp 4,30 - 7,85

3,55

2

Dijk van de Westplaatbuitengronden

Hmp 7,85 -12,65

4,80

3

Buitenhavendijk Middelharnis

Hmp 12,65 - 13,10

0,45

4a

Verbindingsdijk Middelharnis

Hmp 13,10 -13,40

0,30

4b

Van Pallandtdijk

Hmp 13,40 - 15,80

2,40

4c

Martina-Corneliadijk

Hmp 15,80 - 17,45

1,65

5a

Oude Stadse dijk

Hmp 17,45 - 18,10

0,65

5b

Gorsdijk

Hmp 18,10 - 19,00

0,90

5c

Nieuwe Stadse Zeedijk

Hmp 19,00 - 20,30

1,30

5d

Dijk van Den Uitslag en de Molenpolder

Hmp20,30 - 22,40

2,10

6a

Spuidijk van Den Bommel

Hmp 22,40 - 22,80

0,40

6b

Bommelse Zeedijk

Hmp 22,80 - 26,30

3,50

7a

Dijk van het Oudeland van Ooltgensplaat

Hmp 26,30 - 26,45

0,15

7b

Dijk van Adriaan en Rietveld

Hmp 26,45 - 29,70

3,25

8

Afsluitdijk te Ooltgensplaat

Hmp 29,70 - 29,80

0,10

9a

Weipoldersedijk

Hmp 29,80 - 31,10

1,30

9b

Groote Adriana-Theodoradijk

Hmp 31,10 - 34,40

3,30

Totaal
[km]
18,00

4,25
4,30

26,30

22,00

19,65

51,85

9c

Mariadijk

Hmp 34,40 - 34,65

0,25

9d

Kleine Adriana-Theodoradijk

Hmp 34,65 - 35,60

0,95

9e

Galatheese Gorsdijk

Hmp 35,60 - 36,40

0,80

10a

Kleine Anna-Wilhelminadijk

Hmp 36,40 - 38,75

2,35

10b

Anna-Wilhelminadijk

Hmp 38,75 - 40,15

1,40

10c

Lodewijksdijk

Hmp 40,15 - 40,75

0,60

10d

Aymon Louisedijk

Hmp 40,75 - 42,30

1,55

11

Afsluitdijk te Oude Tonge

Hmp 42,30 - 42,50

0,20

12a

Suyspolderse Zeedijk

Hmp 42,50 - 44,10

1,60

12b

Zuiderlandse Zeedijk

Hmp 44,10 - 45,95

1,85

13a

Battenoordse Zeedijk

Hmp 45,95 - 49,25

3,30

13b

Klinkerlandse Zeedijk

Hmp 49,25 - 52,55

3,30

14a

Oud Herkingse Zeedijk

Hmp 52,55 - 56,60

4,05

14b

Diederikse Zeedijk

Hmp 56,60 - 61,15

4,55

14c

Zeedijk van Roxenisse

Hmp 61,15 - 63,05

1,90

15a

Gabriellinadijk

Hmp 63,05 - 63,85

0,80

15b

Woutrinadijk

Hmp 63,85 - 66,80

2,95

15c

Nieuwe Stellendamsedijk

Hmp 66,80 - 68,45

1,55

16

Goereese Zuiddijk

Hmp 68,45 - 70,30

1,95

Totale

17a

Oudelandsedijk

Hmp 70,30 - 74,75

4,45

Dijkring

17b

Preekhilsedijk

Hmp 74,75 - 76,40

1,65

96,15

18

Springersdijk

Hmp 76,40 - 78,15

1,75

Km
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Bijlage 3

Kaarten

Kaart 1

Beheersgebied van het waterschap Goeree-Overflakkee

Kaart 2

Waterkeringen en overige dijken

Kaart 3

Eigendomssituatie

Kaart 4

Gebruik en functietoekenning
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Beheersplan Waterkeringen
2002-2006
Dynamisch Deel 2002
Dynamisch Deel 2003

(versie 0.3b, 20 december 2001)

Waterschap Goeree-Overflakkee

Leeswijzer
Voor u ligt het Dynamisch Deel van het Beheersplan Waterkeringen van het waterschap
Goeree-Overflakkee. Het Beheersplan Waterkeringen behandelt de wijze waarop het beheer
van de waterkeringen wordt vormgegeven en uitgevoerd. Het beheersplan volgt grotendeels
de systematiek van de Blauwdruk van de STOWA [1999], en bestaat uit een Statisch en een
Dynamisch deel.
Statisch deel ‘Grondslagen voor beheer’
Een weinig aan veranderingen onderhevig deel dat de grondslagen voor het te voeren beheer
bevat. Dit deel:
beschrijft de achtergrond van het beheersplan;
beschrijft het beheerde areaal;
geeft een korte beschrijving van landelijk en regionaal vastgesteld beleid, wet- en
regelgeving;
vertaalt dit in concrete doelstellingen die het waterschap de komende jaren wil bereiken,
inclusief bijbehorende functie-eisen;
beschrijft de systematiek waarmee de beheerder de streefbeelden denkt te bereiken;
Het Statisch Deel zal over het algemeen voor meerdere jaren worden vastgelegd.
Dynamisch deel ‘Beheer komende periode’
Dit is een jaarlijks bij te stellen deel. Dit deel:
Evalueert de afgelopen periode, zowel op hoofdlijnen als per beheerstaak
Geeft een overzicht van de doelstellingen voor de komende periode
Geeft, zowel op hoofdlijnen als per beheerstaak, een overzicht van de maatregelen die de
komende periode zullen worden genomen.
Geeft een overzicht van nieuwe ontwikkelingen c.q. nieuw beleid en een doorkijk na de
planperiode.
Deze versie van het Dynamisch deel geeft hieraan invulling voor 2002 en 2003. Hiervoor is
gekozen in verband met de vaststellingsprocedure. Begin 2003 zal het dynamisch deel voor
2004 worden opgesteld zodat dit na vaststelling in juni 2003 gebruikt kan worden als input
voor de begroting 2004. Deze cyclus zal vervolgens jaarlijks worden voortgezet.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond
Krachtens de Waterschapswet en het Reglement voor het waterschap Goeree-Overflakkee
heeft het waterschap Goeree-Overflakkee de waterstaatkundige verzorging van het door haar
beheerde gebied ten doel. Een van de taken die tot dat doel aan het waterschap GoereeOverflakkee is opgedragen is de zorg voor de waterkering. Daarmee draagt het waterschap
de primaire publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de waterkeringen in het door haar
beheerde gebied.
Op grond van de Verordening op de primaire waterkering van de provincies Utrecht, NoordHolland en Zuid-Holland, die gebaseerd is op artikel 14 van de Wet op de waterkering, is het
waterschap Goeree-Overflakkee verplicht een beheersplan voor de primaire waterkeringen op
te stellen. Met opstellen van het Beheersplan Waterkeringen, waarvan dit Dynamisch deel een
onderdeel is, wordt aan deze verplichting voldaan. Het waterschap heeft ervoor gekozen ook
de regionale waterkeringen en overige dijken in dit Beheersplan Waterkeringen op te nemen.

1.2

Kader
In het Beheersplan Waterkeringen (en in de onderliggende beleidsnota’s) legt het waterschap
Goeree-Overflakkee vast op welke wijze zij invulling geeft aan het beheer van zowel de
1
primaire als de regionale waterkeringen (boezemkaden en secundaire waterkeringen) en de
overige dijken. Het plan bestaat uit een Statisch deel en een Dynamisch deel, en beoogt
inzicht te verschaffen in de wijze waarop het waterschap:
invulling geeft aan het functioneel beheer van de waterkeringen;
het waterkeringsbelang afweegt tegen andere belangen
de waterkerende functie van de keringen, nu en in de toekomst, wil waarborgen;
op basis van dit beleid komt tot een afgewogen programma aan onderhouds- en
verbeteringsmaatregelen.
Het Statisch deel is vastgesteld voor de periode 2002-2006. Voorliggend Dynamisch deel van
het Beheersplan Waterkeringen is het deel dat jaarlijks wordt bijgesteld. Het:
evalueert het gevoerde beheer van het afgelopen jaar;
geeft aan welke maatregelen, inclusief de daarvoor benodigde financiën, de komende
vijf jaren nodig zijn om de streefbeelden te bereiken en te handhaven;
is een vertaling van het statisch deel in concrete beheersacties waarmee duidelijk
wordt op welke wijze de beheerder invulling geeft aan zijn taak.
Redenen voor het jaarlijks bijstellen van dit deel zijn:
verwerken van de maatregelen die het afgelopen jaar wel, niet of extra zijn uitgevoerd,
verwerken van de consequenties van deze aanpassing van maatregelen uit het
afgelopen jaar voor het maatregelenpakket van het komende jaar,
verwerken van de resultaten van de laatst uitgevoerde toetsing op veiligheid,
een bijstelling van beleid en/of prioriteiten door het management of het bestuur,
waardoor ook bijstelling van het maatregelenpakket voor het komende jaar nodig kan
zijn.
inspelen op ontwikkelingen, nieuw c.q. aangepast beleid.

1.3

Procedure
1

Het waterschap Goeree-Overflakkee heeft ervoor gekozen het BPW niet te beperken tot de primaire
waterkeringen, maar ook de regionale waterkeringen in het plan op te nemen.
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De vaststelling van het Beheersplan Waterkeringen geschiedt met toepassing van de in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure. Dit betekent dat het
plan gedurende vier weken ter inzage wordt gelegd en dat door belanghebbenden zienswijzen
kunnen worden ingebracht.
Dit Dynamisch deel van het Beheersplan Waterkeringen wordt in ontwerp vastgesteld door het
college van dijkgraaf en heemraden (dagelijks bestuur). Na het doorlopen van de
inspraakprocedure wordt het waar nodig aangepast en voorgelegd aan de verenigde
vergadering (algemeen bestuur), waar het definitief wordt vastgesteld. Het besluit tot
vaststelling wordt binnen vier weken na het nemen ervan aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Zuid-Holland gezonden.
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2

Doelstellingen komende periode

2.1

Algemeen
De algemene doelstelling van het waterschap is de waterkeringen en het waterkeringsstelsel
zodanig in stand te houden dat de bescherming tegen overstroming is en blijft gewaarborgd.

2.1.1 Veiligheid
De doelstellingen voor de komende periode ten aanzien van de veiligheid zijn te verdelen over
de volgende onderdelen:
Vaststellen veiligheidsniveau waterkeringen van zowel primaire als regionale
waterkeringen
Zorgen dat alle waterkeringen ten minste voldoen aan het minimum veiligheidsniveau
Onderhoudsniveau op peil houden en deels verbeteren (overgang van correctief naar
preventief onderhoud)
Invulling geven aan beleid voor duurzame veiligheid
Handhaving en calamiteitenbestrijding
2.1.2 Normstelling en randvoorwaarden
Primaire waterkeringen
Krachtens artikel 4 van de Wet op de waterkering is het Rijk verantwoordelijk voor levering
van de officiële hydraulische randvoorwaarden. Hieraan wordt door het Rijk invulling gegeven
door de uitgave van het randvoorwaardenboek 2001 en 2006. De verwachting bestaat echter
dat met name in het randvoorwaardenboek 2001 niet alle (voor o.a. de veiligheidstoetsing)
benodigde randvoorwaarden worden opgenomen.
Het doel van het waterschap is om in een zo vroeg mogelijk stadium de beschikking te krijgen
over concept randvoorwaarden van het Rijk.
Regionale keringen
Zoals aangegeven in de Vierde Nota waterhuishouding zijn de waterschappen met de
provincies gehouden om normen voor niet-primaire waterkeringen te ontwikkelen.
Doel is om binnen de planperiode duidelijkheid te krijgen over de normstelling en hydraulische
randvoorwaarden voor de regionale keringen.
2.1.3 Veiligheidsbeoordeling
Primaire waterkeringen
e
In 2004 een complete veiligheidstoetsing voor de primaire waterkeringen van de 1 categorie
e
aan de provincie leveren. Ten aanzien van de primaire waterkeringen van de 2 categorie de
wijzigingen ten opzichte van de inwerkingtreding van de wet op de waterkering rapporteren.
e
De toetsing van de primaire waterkeringen van de 2 categorie opstarten na het gereedkomen
e
van de toetsing van de primaire waterkeringen van de 1 categorie.
Medewerking verlenen aan het project de “Veiligheid van Nederland in kaart” waarmee de
overstromingskansen en de mogelijke gevolgen van alle dijkringen in Nederland in beeld
worden gebracht.
Regionale keringen
Middels boezemkadeonderzoek duidelijkheid verkrijgen over het veiligheidsniveau van de
boezemkaden en de meest kwetsbare delen in kaart brengen. Naar aanleiding daarvan
binnen de planperiode ook eventueel noodzakelijke versterkingsmaatregelen in gang zetten.
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Het nut en de noodzaak van de secundaire waterkeringen bepalen. Daarbij ook de rol die
overige dijken spelen bij de waterkering in beeld brengen.
Een plan van aanpak voor een veiligheidsbeoordeling van de secundaire waterkeringen
opstellen. De daadwerkelijke uitvoering van de beoordeling is niet een doel binnen de
planperiode.
2.1.4 Legger en beheersregister
Zorgen dat de waterkeringen (juridisch) volledig, correct en actueel zijn vastgelegd in de
legger. Hiertoe periodiek de legger herzien.
Zowel de legger als het beheersregister van alle gereglementeerde waterkeringen binnen de
planperiode opnemen in het Geografisch Informatie Systeem GISWA.
2.1.5 Beheer en handhaving
Op basis van vrijwilligheid het in eigendom verwerven van die gedeelten van de
gereglementeerde waterkeringen die nog niet in eigendom bij het waterschap zijn.
Kenbaar maken en vastleggen van het beleid van het waterschap ten aanzien van
waterkeringen in een Beheersplan Waterkeringen en onderliggende nota’s. Het volledige plan
een inspraakprocedure laten doorlopen met aansluitend vaststelling door het Algemeen
bestuur van het waterschap. Jaarlijks een nieuw dynamisch deel vaststellen door het
Algemeen bestuur.
Doel is om in overleg met de pachters van de dijkgraslanden op de primaire waterkeringen het
beheer en de pachtcontracten zodanig aan te passen dat op termijn een grasmatkwaliteit
“goed” wordt bereikt.
De aanwezigheid van bomen op primaire waterkeringen heroverwegen en daarbij een
beoordeling op basis van aspecten als veiligheid, beheer en onderhoud, LNC-waarden en
overige belangen bepalend laten zijn.
Een aanscherping van de handhaving op waterkeringaspecten doorvoeren. De
handhavingstaak in combinatie met andere taakvelden van het waterschap (waterbeheersing,
wegen en mogelijk calamiteitenbestrijding) structureren en concreet invulling aan geven.
2.1.6 Onderhoud
Naast onderhoud in de vorm van bijvoorbeeld het maaien van grasbekleding en de bestrijding
van begroeiing op asfaltbekleding vindt met name correctief onderhoud aan de waterkeringen
plaats (onderhoud aan de slijtlagen van de asfaltbekledingen, zetsteen, stortsteen e.d.).
Binnen de planperiode de overgang naar preventief onderhoud bezien.
Het streven is om de inspectie van waterkeringen en kunstwerken zodanig te structuren dat
volgens een vast schema periodieke inspecties worden uitgevoerd. Hiertoe een inspectieplan
opstellen.
2.1.7 Calamiteitenbestrijding
Permanent de beschikking hebben over een actueel calamiteitenplan. De calamiteiten
organisatie regelmatig in samenhang met ander taakvelden oefenen en daartoe een plan
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opstellen waarbij ook aandacht is voor de samenwerking met andere overheden en
organisaties.
Het Hoogwater Informatie Systeem (HIS) operationeel maken ten behoeve van gebruik bij de
calamiteiten bestrijding. Het is de bedoeling dat het HIS een wezenlijk onderdeel gaat vormen
van de gehele calamiteitenregeling. Het wordt hiertoe zelfs in WB21 en de stroomgebiedvisie
genoemd als maatgevend instrument.
2.1.8 Nevenfuncties
Van de nevenfuncties op primaire waterkeringen beoordelen in hoeverre deze van invloed zijn
op de veiligheid van de waterkering. Indien de nevenfuncties de veiligheid van de waterkering
negatief beïnvloeden dusdanige maatregelen treffen dat het nadelig effect wordt opgeheven.
Voor de regionale keringen is het doel om een overzicht te krijgen van de diverse
nevenfuncties van deze waterkeringen. Het landschapsontwikkelingsplan speelt hierin een
belangrijke rol.
2.2

Strategie
De strategie die het waterschap volgt bij het realiseren van de algemene doelstelling ten
aanzien van de waterkeringen is dat het vaststellen van het veiligheidsniveau van de
waterkeringen prioriteit heeft. Daarbij wordt bij het onderzoek onderstaande volgorde
aangehouden:
e
1. primair 1 categorie
2. boezemkaden
e
3. primair 2 categorie
4. secundaire waterkeringen
Voor zover onderzoek naar het veiligheidsniveau nog niet in uitvoering is wordt dit op korte
termijn opgestart. Voor de regionale keringen zal het eerste onderzoek een verkennend
karakter hebben met als doel snel inzicht te krijgen in de waterkering gedeelten die niet
voldoen aan het minimum veiligheidsniveau voldoen en urgentie van verder onderzoek of
maatregelen te kunnen inschatten. Verder onderzoek zal op basis van urgentie worden
gespreid over de planperiode.
Gelijktijdig zal vastgehouden worden aan het Stand-still beginsel om onomkeerbare
ontwikkelingen te voorkomen en zal geprobeerd worden zoveel mogelijk invulling te geven
aan het beleid voor duurzame veiligheid.
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3

Evaluatie afgelopen periode

3.1

Evaluatie op hoofdlijnen
In onderstaande paragraaf wordt op hoofdlijnen aangegeven wat in de afgelopen jaren
uitgevoerd en bereikt is ten aanzien de waterkeringen. In deze eerste versie van het
dynamisch deel heeft de evaluatie omdat er geen beheersplan waterkeringen aan ten
grondslag ligt meer het karakter van het geven van een referentiesituatie. Er wordt een statusquo gegeven dat als ijkpunt kan worden gebruikt bij de evaluatie van maatregelen die volgend
jaar in het dynamisch deel zal plaatsvinden.
In bijlage 1 is ruimte gereserveerd voor de evaluatie per beheerstaak die vanaf volgend jaar in
het dynamisch deel zal worden opgenomen.

3.1.1 Veiligheid
Onderzoek naar het veiligheidsniveau van waterkeringen heeft voor de primaire waterkeringen
al een beeld opgeleverd van gedeelten die mogelijk niet voldoen aan het minimum
veiligheidsniveau. De eerste verkennende fase van het boezemkade onderzoek is uitgevoerd.
Ten aanzien de handhaving van de basiskustlijn (zandige kust) is door het Rijk voor het laatst
in 1998 een suppletie uitgevoerd tussen RSP 9.0 en 11.0. Daarbij zijn door de hoge slibfractie
en de wijze van uitvoering met name voor de recreatie nadelige effecten opgetreden (modder
op het strand).
Door het waterschap is het suppletiebeleid van het Rijk nauwlettend in de gaten gehouden en
is in het Provinciaal Overleg Kust (POK) het belang van het waterschap ingebracht.
De afgelopen 5 jaren zijn geen verbeteringswerken aan waterkeringen uitgevoerd.
Het aspect duurzame veiligheid heeft deels invulling gekregen doordat de keurzones van de
waterkeringen in een aantal bestemmingsplannen zijn opgenomen. Verder heeft de ter visie
legging van de Nota Bouwbeleid waterkeringen bijgedragen aan het voorkomen van
onomkeerbare ontwikkelingen.
3.1.2 Normstelling en randvoorwaarden
De veiligheidstoetsing voor de primaire waterkeringen is tot heden uitgevoerd met de
randvoorwaarden uit het Hydraulisch randvoorwaardenboek 1996. Op verzoek van het
waterschap heeft de provincie Zuid-Holland concept randvoorwaarden gegeven voor met
name de beoordeling van bekledingen. Ook heeft de provincie Zuid-Holland een verwachting
gegeven voor de toekomstige verhoging van de waterstanden op het Haringvliet.
De provincie Zuid-Holland heeft de toezegging gedaan om mee te werken aan de
inundatiestudie die o.a. inzicht moet geven in de normstelling voor de secundaire
waterkeringen.
3.1.3 Veiligheidsbeoordeling
Primaire waterkeringen
De eerste globale veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen van dijkring 25 GoereeOverflakkee is juni 1999 gerapporteerd aan de provincie Zuid-Holland. In deze toetsing is de
e
hoogte van de harde waterkeringen (primair 1 categorie) beoordeeld en heeft eerste
beoordeling van de stabiliteit plaatsgevonden. Van de zachte keringen (duinen) is middels
e
afslagberekeningen de veiligheid beoordeeld. Van de primaire waterkeringen van de 2
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categorie zijn de wijzigingen ten opzichte van de inwerkingtreding van de Wet op de
waterkeringen aangegeven.
Aansluitend aan de rapportage van de eerste veiligheidstoetsing is vervolgonderzoek
uitgevoerd (o.a. grondmechanisch detailonderzoek en onderzoek naar bekledingen).
Regionale keringen
De eerste fase van het boezemkadeonderzoek is juist voorafgaande aan de planperiode
afgerond. Daarbij zijn gegevens verzameld over de boezemkaden en zijn de kadeklassen
bepaald.
3.1.4 Legger en beheersregister
De legger van de waterkeringen is in 1998 vastgesteld door het waterschap GoereeOverflakkee. Ten aanzien van wijziging van het tracé van de secundaire waterkering rondom
de haven van Middelharnis heeft een eerste overleg met de gemeente plaatsgevonden.
De invoer van gegevens van legger en beheersregister in het Geografisch Informatie Systeem
GISWA is gestart. Aan het begin van de planperiode is van de primaire waterkeringen het
grafisch (situatie) gedeelte voor 80% gereed. Invoer data is beperkt tot ca. 5 %. Van de
dwarsprofielen en de overige waterkeringen zijn nog geen gegevens in GISWA ingevoerd.
Op initiatief van waterschap Goeree-Overflakkee is het datamodel GISWA uitgebreid zodat
ook opslag van data benodigd voor de veiligheidstoetsing mogelijk is.
3.1.5 Beheer en handhaving
In 2001 is een eerste Beheersplan Waterkeringen inclusief 5 onderliggende beleidsnota’s
opgesteld en gereed gemaakt voor de inspraak en het bestuurlijke goedkeuringstraject.
Diverse malen heeft zowel intern als extern (Provincie en gemeenten) overleg en afstemming
plaatsgevonden.
Een eerste overleg met de pachters van dijkgraslanden in het kader van aanpassingen in het
beheer heeft plaatsgevonden.
Ten aanzien van de handhaving is ambtelijk een voorstel voorbereid om concreet invulling te
geven aan een meer structurele handhaving. Mede gezien de personele consequenties die dit
met zich meebrengt zal naar verwachting medio 2002 door het bestuur hierover een besluit
worden genomen.
3.1.6 Onderhoud
Het reguliere onderhoud aan de waterkeringen is conform planning
(begroting/meerjarenraming) uitgevoerd. Op onderdelen is sprake van enig achterstallig
e
onderhoud (asfaltbekleding primaire waterkering 2 categorie).
3.1.7 Calamiteitenbestrijding
In 1999 is het calamiteitenplan nieuw opgezet en geactualiseerd. Ten aanzien van de
waterkeringen is een deelplan waterkeringen en een deelplan dijkbeveiliging opgesteld. In
2000 is het plan op onderdelen geactualiseerd en is ook de dijkbeveiligingsorganisatie voor de
e
primaire waterkeringen van de 1 categorie en de boezemkaden ingesteld.
Een dijkbewakingsoefening heeft nog niet plaatsgevonden.
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In 1999 is na uitgebreide afstemming tussen de waterschappen, provincie en Rijkswaterstaat
overeengekomen dat de waterschappen in Zuid-Holland samen met de provincie Zuid-Holland
het Hoogwater Informatie Systeem (HIS) zouden gaan invoeren. Met het HIS zou er een
eenduidig systeem komen voor de waarschuwing voor hoogwaterstanden op buiten water,
monitoringmodules, logboekmodule en als vervolg een inundatie- en
schadeberekeningsmodule. Een eerste versie werd uitgeleverd doch die bleek dermate veel
hiaten te bevatten dat tot heden toe geen enkel waterschap nuttig gebruik heeft kunnen
maken van het HIS.
Om hierin verandering te brengen is op ons initiatief medio 2000 in de werkgroep
Waterkeringen Zuid-Holland besloten een gebruikersoverleg te starten en de problemen te
inventariseren. Eind 2001 is een gebruikersovereenkomst gesloten met DWW en is een
geheel nieuwe versie van het HIS geleverd.
3.1.8 Nevenfuncties
Het waterschap heeft in de afgelopen jaren meer oog gekregen voor nevenfuncties. In dat
kader kan ook de participatie in het landschapsontwikkelingsplan Goeree-Overflakkee worden
bezien. Bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen wordt daar waar mogelijk rekening
gehouden met de belangen van nevenfuncties.
Door de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (VNLGO)
is april 2000 een overzicht gegeven (meer indicatief dan uitputtend) van plaatsen waar
bijzondere flora en/of fauna voorkomt.
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4

Maatregelen binnen planperiode

4.1

Maatregelbeschrijving op hoofdlijnen
In onderstaande paragraaf worden op hoofdlijnen de maatregelen beschreven die voor de
planperiode (2002-2006) worden voorzien.
In bijlage 2 worden op beheerstaak niveau voor het komende jaar (2002) de maatregelen, het
doel c.q. het beoogde effect, de prestaties en een planning gegeven. In bijlage 3 staat dit voor
2003.

4.1.1 Veiligheid
Voor maatregelen in het kader van de veiligheidsbeoordeling en normstelling wordt verwezen
naar respectievelijk § 4.1.2 en § 4.1.3.
Voor een aantal maatgevende/representatieve situaties zal voor de primaire waterkeringen het
profiel van vrije ruimte en de invloedszone worden bepaald.
Aan de hand van de resultaten van uit te voeren onderzoeken (o.a. boezemkadeonderzoek en
inundatiestudie) zal door het waterschap in overleg met de gemeenten meer concreet worden
uitgewerkt welke plannen effect (kunnen) hebben op het risiconiveau. Er zal ook zo mogelijk
een bandbreedte worden aangegeven van plannen waaronder geen overleg/afstemming met
het waterschap noodzakelijk is. Dit om te voorkomen dat voor elke bouwaanvraag overleg met
het waterschap plaats dient te vinden.
Voor de gedeelten van de waterkeringen die, naar uit eerder onderzoek is gebleken, mogelijk
niet voldoen aan het minimum veiligheidsniveau zal nader onderzoek worden uitgevoerd om
te bezien of maatregelen nodig zijn. Indien dit het geval blijkt zal de voorbereiding voor
uitvoering van versterkingsmaatregelen worden opgestart.
Voor de kunstwerken in de primaire waterkeringen zullen sluitplannen worden opgesteld. In
combinatie hiermee wordt ook de periodieke inspectie van deze kunstwerken opnieuw
opgezet. Daar waar de gemeenten betrokken zijn als beheerder van het kunstwerk zullen
deze bij het opstellen van de sluitplannen en de inspectie worden betrokken.
Het waterschap blijft het suppletiebeleid van het Rijk nauwlettend in de gaten houden en zal in
het Provinciaal Overleg Kust (POK) het belang van het waterschap in brengen. Daarbij zal ook
aandacht blijven worden gevraagd voor de landwaartse verplaatsing van de duinvoet bij het
Westhoofd. Het waterschap zal onderzoek uitvoeren om helderheid in deze problematiek te
verkrijgen.
Ten aanzien van duurzame veiligheid zal het beleid uit het beheersplan waterkeringen en
onderliggende nota’s worden toegepast (o.a. inzake het handhaven van huidige dimensies
van waterkeringen).
Bij het overleg met de gemeenten over bestemmingsplannen en bij de beoordeling van de
bestemmingsplannen zal worden aangedrongen op het vastleggen van de kernzone en de
beschermingszone van alle gereglementeerde waterkeringen.
4.1.2 Normstelling en randvoorwaarden
Contact zal worden opgenomen met Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat
inzake het verkrijgen van randvoorwaarden voor toetsing en onderzoek.
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Het waterschap zal in overleg met de Provincie Zuid-Holland onderzoek doen naar de
normstelling en randvoorwaarden voor de regionale keringen. Voor de boezemkaden zal het
reeds in gang gezette boezemkade onderzoek hiertoe richtinggevend zijn. Voor de secundaire
keringen wordt een inundatiestudie opgezet als eerste aanzet om te komen tot normering voor
deze waterkeringen. Afstemming aan de faalkans normering van de waterbeheersing zal
plaatsvinden.
4.1.3 Veiligheidsbeoordeling
Primaire waterkeringen
e
De veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen van de 1 categorie wordt
gecontinueerd. Onderdelen die in dit kader onderzocht worden zijn nader grondmechanisch
onderzoek (stabiliteit), bekledingen, beplanting, kabels & leidingen, bebouwing, kunstwerken.
e
Van de primaire waterkeringen van de 2 categorie worden de wijzigingen sinds de
inwerkingtreding van de wet op de waterkering bijgehouden en gerapporteerd in het
toetsverslag 2004.
Ten aanzien van specifieke onderdelen waarvoor geen standaard toetsmethode beschikbaar
is (grondberm op asfaltbekleding, kunstmatig duin langs Haringvliet) zal in samenspraak met
Rijkswaterstaat DWW en provincie Zuid-Holland een beoordelingsmethode worden bepaald.
De planning van de maatregeling is erop gericht om in 2004 een complete veiligheidstoetsing
te rapporteren aan de provincie Zuid-Holland.
In het kader van het project “Overstromingsrisico’s: Veiligheid van Nederland in Kaart” worden
voor de primaire waterkeringen de overstromingsrisico’s bepaald. Het waterschap zal
medewerking verlenen aan het project in de vorm van o.a. het aanleveren van gegevens over
de waterkeringen en input van gebiedkennis. Gezien het feit dat de planning van het project
de planning van het waterschap doorkruist zal op onderdelen (invoer gegevens in
beheersregister) de planning van het waterschap worden aangepast.
Regionale waterkeringen
Het reeds gestarte boezemkade onderzoek zal worden gecontinueerd. Aan de hand van de
eerste inventarisatie van de kadeklassen zal een planning worden opgesteld voor het vervolg,
waarbij eerst in overleg met de provincie de normering zal worden bepaald.
Een inundatiestudie zal worden uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over het nut en de
noodzaak van secundaire waterkeringen en om inzicht te krijgen in de normering. Tevens zal
met de studie duidelijkheid worden verkregen over de overige dijken. Zodra overeenstemming
is bereikt met provincie Zuid-Holland over de normering van de secundaire waterkeringen een
plan van aanpak opstellen voor de veiligheidsbeoordeling van de secundaire waterkeringen.
4.1.4 Legger en beheersregister
De legger van de waterkeringen zal worden herzien zodra uit onderzoek of anderszins blijkt
dat de noodzaak daartoe aanwezig is.
Het vullen van het beheersregister in GISWAK met de nu beschikbare gegevens zal worden
gecontinueerd waarbij de primaire waterkeringen met voorrang worden ingevoerd gezien de
relaties met de veiligheidstoetsing en het project Overstromingsrisico’s.
De legger van de waterkeringen zal in GISWAK worden opgenomen.
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4.1.5 Beheer en handhaving
Ten aanzien van het op basis van vrijwilligheid in eigendom verwerven van gedeelten van
waterkeringen die niet bij het waterschap in eigendom zijn worden geen actieve maatregelen
voorzien. Daar waar echter de gelegenheid zich voordoet zal de mogelijkheid tot het
verwerven van het eigendom worden bezien.
Het in de inspraak brengen van het Beheersplan Waterkeringen inclusief onderliggende
beleidsnota’s en aansluitend vaststelling door het Algemeen bestuur van het waterschap.
Jaarlijks een dynamisch deel opstellen, in de inspraak brengen en laten vaststellen door het
Algemeen bestuur.
Het beleid uit het Beheersplan Waterkeringen toepassen.
Overleg voeren met de pachters van de dijkgraslanden op de primaire waterkeringen en
afspraken maken over aanpassingen in het beheer en de pachtcontracten.
Bomen/beplanting op primaire waterkeringen beoordelen, zodra veiligheidsbeoordeling van de
regionale keringen in uitvoering is ook de bomen/beplanting op deze waterkeringen
beoordelen.
Handhaving aanscherpen en taak structureel aanpakken.
4.1.6 Onderhoud
Het reguliere onderhoud aan de waterkering zal worden uitgevoerd. Daarbij kan gedacht
worden aan het onderhoud aan de slijtlagen van de asfaltbekledingen, zetsteen, stortsteen
e.d. De op onderdelen aanwezige achterstand in onderhoud (asfaltbekleding primaire
e
waterkering 2 categorie) zal binnen de planperiode worden weggewerkt.
De inspectie van waterkeringen en kunstwerken zodanig structuren dat volgens een vast
schema periodieke inspecties worden uitgevoerd. Hiertoe een inspectieplan opstellen.
Beoordeling maken of het aanbeveling verdient om over te schakelen op preventief
onderhoud.
4.1.7 Calamiteitenbestrijding
Jaarlijks zal bezien worden of de bestaande calamiteitendeelplannen waterkeringen en
dijkbeveiliging geactualiseerd dienen te worden. Eventuele actualisering zal steeds voor het
stormseizoen (voor oktober) plaatsvinden.
Om ervoor te zorgen dat de dijkbeveiligingsorganisatie berekend is op haar taak tijdens
hoogwatersituaties zullen binnen de planperiode meerdere calamiteiten oefeningen op
waterkeringgebied worden gehouden.
In samenhang met alle taakvelden van het waterschap zal voor de gehele
calamiteitenbestrijding een plan worden gemaakt voor het doelmatig oefenen van de
organisatie. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan de samenwerking met andere
overheden.
Het Hoogwater Informatie Systeem (His) zal worden geïmplementeerd (invoer van data,
testen). Deelname aan gebruikersgroep ten behoeve van afstemming gebruik en wensen.
Het systeem zal bij hoogwatersituaties gebruikt worden voor gegevensinwinning en
interpretatie. Daarnaast is het HIS van belang in het kader van uniforme gegevensuitwisseling
tussen overheden. Het HIS zal ook worden gebruikt bij oefeningen.
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4.1.8 Nevenfuncties
In het kader van de veiligheidstoetsing worden de nevenfuncties op de primaire waterkeringen
beoordeeld voor zover ze van invloed (kunnen) zijn op de veiligheidsfunctie van de
waterkering. Indien vanuit veiligheid de noodzaak daartoe aanwezig is zullen maatregelen
genomen worden die ervoor zorgen dat de nevenfunctie zodanig worden vormgegeven dat
geen nadelig effect meer op de waterkering wordt uitgeoefend.
Voor de regionale keringen wordt het landschapsontwikkelingsplan als aanzet voor een
inventarisatie van nevenfuncties gebruikt. Zonodig zal aanvullen een nadere inventarisatie
worden uitgevoerd.
Om de overlast van illegaal geparkeerde auto’s te voorkomen zal de toegang van duinpaden
en duinovergangen voor auto’s worden afgesloten. De invulling van deze maatregel zal nader
worden bepaald, waarbij het belang van hulpverleningsdiensten en minder validen zal worden
meegenomen.
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5

Financiën en personele inzet

5.1

Directe en indirecte kosten
Aan waterkeringen doorberekende lasten (exclusief eventuele opbrengsten)

Beleidstaak
Rek.
Beheerstaak
nr.

Directe/
Indirecte
kosten

2002

2003

2004

2005

2006

2007

€

€

€

€

€

€

Ontwikkelen van plannen
550.010

Strategische
beleidsplannen

Direct

0

0

0

0

0

0

550.030

Kustbeheer plannen

Indirect
Direct

6.759
2.269

7.435
2.836

7.658
0

7.888
0

8.124
0

8.368
0

550.070

Calamiteitenplan

Indirect
Direct

4.610
529

5.762
1.058

5.935
1.089

6.113
1.122

6.296
1.156

6.485
1.191

550.100

Toetsen overige externe
plannen

Indirect
Direct

1.946
1.530

3.892
1.913

4.008
1.970

4.128
2.030

4.252
2.090

4.380
2.153

550.110

Onderhoudsplan
waterkeringen

Indirect
Direct

39.833
2.405

49.791
2.477

51.285
4.810

52.823
0

54.408
0

56.040
0

Indirect

7.965

8.204

15.930

8.450

8.703

8.964

Direct

2.877

5.754

5.927

6.104

6.288

6.476

Indirect

7.078

14.156

14.580

15.018

15.469

15.933

Direct

44.986

49.485

50.969

52.498

54.073

55.696

Indirect

32.882

36.170

37.255

38.373

39.524

40.709

Direct

84.902

87.449

90.072

92.775

95.558

98.425

Indirect
Direct

141.429
76.961

145.672
79.270

150.042
81.648

154.543
84.097

159.180
86.620

163.955
89.219

Indirect
Direct

154.446
266.102

159.079
274.085

163.852
282.307

168.767
290.777

173.830
299.500

179.045
308.485

Indirect
Direct

156.184
1.361

160.869
1.402

165.696
1.443

170.666
1.487

175.786
1.532

181.060
1.578

Indirect
Direct

1.185
3.403

1.220
3.505

1.257
3.610

1.295
3.718

1.333
3.830

1.374
3.945

Indirect
Direct

6.564
1.134

6.760
1.247

6.964
1.284

7.172
1.323

7.388
1.363

7.609
1.404

Indirect
Direct

87.245
0

95.970
0

98.849
0

101.814
0

104.869
0

108.015
0

Indirect

4.258

4.684

4.825

4.969

5.118

5.272

Direct

40.586

41.804

43.057

44.349

45.680

47.050

Indirect
Direct

22.628
42.054

23.307
46.260

24.006
47.647

24.726
49.077

25.468
50.550

26.232
52.066

Indirect

52.657

57.923

59.661

61.450

63.294

65.193

Beheren en onderhouden van de
infrastructuur
560.010 Bewaking en
calamiteitenbestrijding
Beheren en onderhouden van
eigendommen
561.010 Beheren en
onderhouden
eigendommen
Beheren en onderhouden van
waterkeringen
562.010 Primaire
graswaterkeringen
562.020

Primaire
asfaltwaterkeringen

562.030

Primaire
duinwaterkeringen

562.040

Secundaire
waterkeringen

562.050

Boezemkaden

562.060

Legger en
beheerregister
waterkeringen
Aanleg en verwerven
van waterkeringen

562.070

Treffen van voorzieningen in het
kader van verwante belangen
567.010 Bestrijden van
ongedierte
567.020

Uitvoeren centraal
bomen-beheersplan
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Verlenen vergunningen /
handhaving
578.010 Verl. van vergunningen
en ontheffingen
578.020

Handhaven keur en
legger

Direct

935

1.029

1.060

1.092

1.124

1.158

Indirect
Direct

34.337
1.732

37.770
8.660

38.903
8.920

40.070
9.187

41.272
9.463

42.510
9.747

Indirect

3.028
1.338.800

15.140
1.442.038

15.594
1.492.113

16.062
1.523.963

16.544
1.569.685

17.040
1.616.777

2002

2003

2004

2005

2006

2007

€

€

€

€

€

€

Totaal [ € ]

5.2

Investeringen

Beleidstaak
Rek.
Activiteit
nr.
Ontwikkelen van plannen
550.010

Beheerplan waterkeringen vervolg

550.070

Inundatie scenario’s

22.689
22.689

550.110

Reparaties keer/Schutsluis
Dirklandse Sas
Renovatie keer/Schutsluis
Dirklandse Sas
Beheren en onderhouden van waterkeringen
562.060 Uitbestedingen
leggen&beheersregister
HIS

9.076

45.378

136.134

9.076

9.076

136.134

18.151
13.613

Veiligheidstoetsing primaire
waterkering
Verbetering waterkeringen ingevolge
veiligheidstoetsing
Veiligheidstoetsing boezemkaden

90.756

Totaal [ € ]

22.689

22.689

Landschapsbeleidsplan

Veiligheidstoetsing Secundaire
waterkeringen
Vervanging afsluitmiddelen

5.3

15.882

45.378

90.756
90.756

90.756

90.756

90.756

22.689

45.378

45.378

45.378

136.134

90.756

90.756

45.378

45.378

260.923

294.957

22.689

213.277

90.756

90.756

45.378

372.100

567.225

181.512

Personele inzet
Zoals blijkt uit de maatregelen die voorzien worden binnen de planperiode vragen de
waterkeringen een grote inspanning. Dit reflecteert op de financiën en de personele inzet. De
verwachting bestaat dat na de planperiode de benodigde inspanning op het vlak van de
beoordeling van de veiligheid enigszins terug zal lopen aangezien de toetsingen dan
grotendeels zijn afgerond en het accent van de werkzaamheden daarmee meer op bijhouden
van gegevens en actualiseren van toetsingen zal komen te liggen.
De binnen de planperiode benodigde (verhoogde) personele inzet voor de toetsingen zal
worden ingevuld middels uitbesteding van werkzaamheden. Ingenieursbureaus zullen worden
ingezet om onderdelen van de toetsingswerkzaamheden uit te voeren en gegevens in het
beheersregister in te voeren.
In vervolg op de veiligheidsbeoordelingen vragen de voorbereiding en uitvoering van
versterkingsmaatregelen de aandacht. Komend jaar (jaren) zal de omvang hiervan duidelijk
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worden. Op dat moment kan ook beoordeeld worden of de huidige voor waterkeringen
beschikbare 1,0 Fte ook op termijn voldoende is om de waterkeringstaak van het waterschap
naar behoren te kunnen blijven vervullen.
Tenslotte is ten aanzien van de calamiteiten organisatie en handhaving ambtelijk een voorstel
voorbereidt om concreet invulling te geven aan deze taken. Het voorstel voorziet in het
aantrekken van een extra arbeidskracht.
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6

Ontwikkelingen en doorkijk na de planperiode

6.1

Klimaatverandering
De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat het klimaat in de komende decennia zal
veranderen. De exacte omvang van de veranderingen is echter niet bekend. Het kabinet gaat
uit van de scenario’s van het Intergouvernmental Panel on Climate Change (ICCP). Er moet
rekening worden gehouden met een stijging van de zeespiegel, hogere rivierafvoeren en een
toename in stormintensiteit. Al met al betekent dit dat de belasting op de waterkeringen zal
toenemen, wat consequenties heeft voor het beheer ervan. In lijn met landelijk beleid wordt in
de Ruimtelijke Ordening geanticipeerd op mogelijke toekomstige ontwikkelingen en zal
voldoende ruimte worden gereserveerd om eventuele versterking van waterkeringen mogelijk
te maken.

6.2

Nieuwe landelijk veiligheidsnormering
Er wordt gewerkt aan een nieuwe landelijke veiligheidsnormering. De huidige norm die is
gebaseerd op de overschrijdingskans van een hoge waterstand zal worden omgezet in een
risiconorm. De Technische Adviescommissie Waterkeringen werkt hieraan in het project
“Overstromingsrisico’s, een studie naar kansen en gevolgen” . Ook de provincie Zuid-Holland
werkt aan deze nieuwe benadering en loopt voorop bij deze ontwikkelingen.
De benadering op basis van overstromingsrisico’s koppelt de kans dat een gebied overstroomt
aan de gevolgen van een overstroming, en wel door de kans met de gevolgen te
vermenigvuldigen.
Deze nieuwe benadering heeft voor het beheer van de waterkeringen een aantal gevolgen.
Ten eerste komt de rol van de regionale waterkeringen en overige dijken weer duidelijk in
beeld. Vanwege de compartimenterende werking zijn deze waterkeringen direct van invloed
op de wijze waarop een gebied al dan niet overstroomt, en daarmee op het
overstromingsrisico.
Ten tweede raakt de ruimtelijke ordening meer verweven met het beheer van de
waterkeringen. Ruimtelijke ontwikkelingen leiden er normaliter toe dat de gevolgen van een
overstroming ernstiger zullen worden. Om aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen maakt dat
aanpassingen van de waterkeringen noodzakelijk. De kleinere overstromingskans die
aanpassing van de waterkeringen tot gevolg heeft compenseert namelijk het ernstiger worden
van de gevolgen.
Het toenemend belang van de regionale waterkeringen vraagt om een nadere uitwerking van
het beheer ervan, zodat deze waterkeringen in een veilige staat worden behouden.
Het meer verweven raken van de ruimtelijke ordening en het beheer van de waterkeringen
vraagt om een goede samenwerking met de inliggende gemeenten, zodat er zorg voor wordt
gedragen dat ruimtelijke ontwikkelingen niet strijdig zullen zijn met het waterkeringsbelang.

6.3

Integrale Visie Deltawateren
Het initiatief voor de Integrale Visie Deltawateren is genomen door de provincies Zeeland,
Zuid-Holland en Brabant. In 2003 moet deze samenwerking resulteren in de visie Delta
inZicht. De rode draad in deze visie wordt gevormd door de vraag of het Deltagebied, nu de
Deltawerken zijn voltooid, “afgerond” is, of dat lopende en verwachte toekomstige
ontwikkelingen om een reactie vragen.
De provincies die het initiatief hebben genomen hebben aangegeven graag te zien dat ook
andere partijen in de samenleving meedenken over de toekomst van de Deltawateren. Dit
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heeft er onder andere toe geleid dat Rijkswaterstaat Directie Zeeland het project Blauwe Delta
2
heeft opgestart, waarin een aantal verkennende studies is uitgevoerd .
Een aantal van de ontwikkelingen die in dit kader plaatsvinden kan gevolgen hebben voor het
beheer van de waterkeringen door het waterschap Goeree-Overflakkee. Een eventuele
nieuwe manier om met de waterkeringen om te gaan is direct van invloed. Het terugbrengen
van de estuarine dynamiek (zoet-zout overgang en getij) in de Deltawateren, waaronder
Grevelingen en Haringvliet, is van invloed op de waterstanden, en daarmee indirect op het
beheer van de waterkeringen. De eventuele aanleg van een halskanaal door de Kop van
Goeree om na realisatie van de tweede Maasvlakte een scheepvaartverbinding te vormen
tussen Grevelingen en Haringvliet zal ook consequenties met zich meebrengen.
Al met al zijn er genoeg redenen voor het waterschap om de resultaten van dit project in de
gaten te houden, en zelf een actieve bijdrage te leveren.
6.4

Openstelling Haringvliet
De Haringvlietsluizen zullen 1 januari 2005 op een kier worden gezet. De openstelling moet
ertoe leiden dat in een gedeelte van het Haringvliet weer een geleidelijke overgang van zoet
naar zout water ontstaat waarin de getijde-invloed aanwezig is, zodat een uniek ecosysteem
wordt hersteld. Indien de resultaten van deze proefopenstelling positief zijn is het Rijk
voornemens de sluizen per 1 januari 2015 verder open te stellen, waardoor de getijdewerking
op het Haringvliet zal toenemen.
De waterstanden zullen als gevolg van het terugkerend getij veranderen. Bij de eerste
openstelling op de kierstand zal het effect niet noemenswaardig zijn. Bij een verdere
openstelling zal er wel degelijk een effect waarneembaar zijn. Dit vraagt op termijn om een
herbezinning van het beheer van de waterkeringen.

6.5

Deltanatuur
3

In het kader van de versterking van de ruimtelijke economische structuur (ICES )zijn middelen
beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van grootschalige natte natuurgebieden die
kenmerkend zijn voor Nederland, en voor het handhaven van veiligheid in het rivierengebied,
met daaraan gekoppeld natuurontwikkeling. Het project Deltanatuur heeft tot doel te komen tot
een herstel van de oorspronkelijke natuur in de monding van de Rijn en de Maas. Tevens zal
het bijdragen aan een betere waterbeheersing in natte jaargetijden. Deltanatuur is in
verschillende regio’s gestart, onder meer de noordrand van Goeree-Overflakkee en de zomen
van het Haringvliet. Een van de componenten van het project is de openstelling van het
Haringvliet. De aanleg van de 3000 ha natte natuur duurt tot 2010.
Voor het waterschap Goeree-Overflakkee betekenen deze ontwikkelingen, onder meer
vanwege het natuurbelang en de koppeling met de waterbeheersing en veiligheid, dat er in
toenemende mate een beroep zal worden gedaan op een integrale visie bij het beheer van de
waterkeringen.
6.6

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
In het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft het kabinet
voorstellen gedaan voor het realiseren van een verdere groei van de Rotterdamse Haven,
tezamen met een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond.
In de Planologische Kernbeslissing-plus (PKB+) voor dit project wordt getracht tot integrale
besluitvorming te komen over projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en
2
3

Rijkswaterstaat Zeeland (2001), Verkenningen Deltawateren; de samenvattingen
Interdepartementale Commissie Economische Structuur
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e

kwaliteit leefomgeving te verbeteren, landaanwinning in de vorm van een 2 Maasvlakte en
ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden. In het Milieu-effectrapport worden
effecten van de diverse projecten beschreven en worden opties voor compensatie van
natuurschade ten gevolge van de landaanwinning gegeven.
In de PKB+ deel 1 worden als mogelijkheden om (duin)natuurwaarden te compenseren ook
projecten nabij/langs de kust van Goeree genoemd. De opties voor natuurcompensatie uit de
PKB+ deel 1 worden nader onderzocht op effectiviteit en haalbaarheid.
De planning voor het project is als volgt:

6.7

Procedurestap
PKB+ deel 1

Inhoud
Kabinetsvoorstel

PKB+ deel 2
PKB+ deel 3
PKB+ deel 4

Resultaten van inspraak en advies
Definitief kabinetsstandpunt
Regeringsbeslissing en beroepsprocedures

Planning
Voorjaar
2001
Najaar 2001
Eind 2001
Medio 2002

Visie Hollandse Kust 2050
De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben dit project opgestart om samen met
andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers de problemen van, en
oplossingen voor de kustzone in kaart te brengen, om het hoofd te kunnen bieden aan de
gevolgen van de klimaatveranderingen. Het project zal naar verwachting in 2001 worden
afgerond. Uit een analyse van het nu en in de toekomst aanwezige veiligheidsniveau zijn in de
kust van Goeree-Overflakkee enkele plekken gevonden die mogelijk niet voldoen aan het
minimum veiligheidsniveau.

6.8

Nieuwe financieringsstructuur hoogwaterbescherming
“Naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer over de financiering van de aanpassing
van de steenzetting van de zeedijken heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat bij brief van
30 maart 1998 aan de Kamer laten weten, dat het rijk in overleg met de provincies en de
waterschappen zal nagaan of gekomen dient te worden tot een nieuwe financieringsregeling
voor de bescherming tegen buitenwater”. [Infram, 1999]
Uitgangspunt van de huidige regeling is, dat de kosten voor het beheer van de bij de
waterschappen in beheer zijnde waterkeringen worden gedragen door de waterschappen.
Echter, indien de waterschappen bij deze taakuitoefening bovenmaatschappelijke belangen
dienen, kunnen ze een vergoeding uit de algemene middelen van het rijk of de provincie
krijgen, en wel voor:
De kosten van beheer en onderhoud
De kosten voor uitvoering van werken om een waterkering voor het eerst aan de
veiligheidsnormen te laten voldoen.
Over de hoofdlijnen van de voorgestelde nieuwe regeling is inmiddels (oktober 2001) tussen
het rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen overeenstemming bereikt.
Deze hoofdlijnen zijn:
- Het rijk neemt per 1 januari 2001 de kosten van nieuwe werken voor primaire
waterkeringen voor 100% voor zijn rekening.
- De waterschappen nemen per 1 januari 2005 de kosten voor beheer en
onderhoud aan de primaire waterkeringen voor 100% voor hun rekening. De
laatste bijdrage uit het provinciefonds voor het beheer en onderhoud aan de
primaire waterkeringen zal plaatsvinden in 2004.
- Voor oevererosie van de Oosterschelde komt een aparte overeenkomst conform
de bestaande overeenkomt voor de Westerschelde.
De regeling zal nog nader worden uitgewerkt. Het waterschap zal t.z.t. zich moeten
aanpassen aan deze nieuwe structuur.
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Referenties
Infram (1999)
Bescherming tegen buitenwater Collectief Goed Geregeld!; Financiering van de
hoogwaterbescherming in Nederland.
Discussiestuk voor het bestuurlijk overleg IPO-UvW-V&W op 19 november 1999
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Bijlage 1

Evaluatie per beheerstaak

Vanaf Dynamisch Deel 2004 zal in deze bijlage een evaluatie per beheerstaak worden
opgenomen.
Toelichting op de tabellen
De tabellen in deze bijlage hebben de volgende opzet:
Rekeningnummer Beleidstaak

Naam Beleidstaak

Rekeningnummer
beheerstaak

Naam beheerstaak

Activiteitnummer

Naam Activiteit

Referentiesituatie

De referentiesituatie geeft weer welke situatie als uitgangspunt voor de
evaluatie dient.

Evaluatie
(voortgang en effecten)

De evaluatie geeft aan wat er gedurende de afgelopen periode ten opzichte
van de referentiesituatie is gebeurd

Conclusies

Op basis van de evaluatie worden conclusies getrokken

De rekeningen, activiteiten, beleidstaken en beheerstaken zijn conform het BBP en de
begroting van het waterschap Goeree-Overflakkee.
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Bijlage 2

Maatregelen 2002 per beheerstaak

In deze bijlage worden op beheerstaak niveau voor het komende jaar de maatregelen, het
doel c.q. het beoogde effect, de prestaties en een planning gegeven.
Toelichting op de tabellen
De tabellen in deze bijlage hebben de volgende opzet:
Rekeningnummer Beleidstaak

Naam beleidstaak

Rekeningnummer
beheerstaak

Naam primaire beheerstaak

Activiteitnummer

Naam activiteit

Maatregelen

Omschrijving van maatregelen die genomen gaan worden

Doel / beoogde effecten

Omschrijving van wat er met de maatregelen bereikt moet worden

Prestaties

Omschrijving van het resultaat of product

Planning

Tijdsplanning

De rekeningen, activiteiten, beleidstaken en beheerstaken zijn conform het BBP en de
begroting van het waterschap Goeree-Overflakkee.

550 Ontwikkelen van plannen
550.010

Strategische beleidsplannen

10.01.A
10.01.B
10.01.C

Strategisch beleidsplan
Wegenbeleidsplan
Beheersplan Waterkeringen

Maatregelen

Doorlopen inspraakprocedure BPW inclusief onderliggende beleidsnota’s
en dynamisch deel 2002/2003
Vaststelling BPW door Algemeen bestuur waterschap.

Doel / beoogde effecten

Helder vastleggen van het integraal beleid en beheer van de waterkeringen
en de voorgenomen maatregelen binnen de planperiode

Prestaties

Vastgesteld statisch en dynamisch deel beheersplan waterkeringen (20022006).

Planning

Statisch en dynamisch deel beheersplan waterkeringen (2002-2006) in
vastgesteld in juni 2002.

550.030

Kustbeheer plannen

10.03.A

Plan Kustbeheer

Maatregelen

Opstellen onderhoudsplan voor de zandige kust.

Doel / beoogde effecten

Vastleggen van het beleid dat voor de kust t.a.v. onderhoud wordt gevoerd.

Prestaties

Integraal onderhoudsplan in aanvulling op beleidsnota kust.

Planning

In 2002 opstarten.
Uitvoer in 2003
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550.070

Calamiteitenplan

10.04.A
Calamiteitenplan
10.07.B
Bijhouden gegevens / evaluatie
Maatregelen
Opstellen, bijhouden, actualiseren calamiteiten(deel)plannen.
Inundatiestudie
Doel / beoogde effecten

Actueel houden van gegevens, zodat tijdens oefeningen of calamiteiten
recente gegevens ter beschikking staan.
Inzicht verkrijgen in inundatieverloop en normering regionale keringen en
overige dijken.

Prestaties

Evaluatie en actualiseren van de diverse calamiteiten(deel)plannen.

Planning

Calamiteitenplannen: Gereed eind september.
Inundatiestudie: start begin 2002

550.100

Toetsen overige externe plannen

10.10.A
t/m
10.10.O

Externe plannen
RO zaken

Maatregelen

Vooroverleg over en beoordelen van bestemmingsplannen gemeenten.
In samenwerking met gemeenten opstellen van de waterparagraaf.
Bestemming waterkering vastleggen van de kernzone en
beschermingszone van alle gereglementeerde waterkeringen.

Doel / beoogde effecten

Waterkeringsbelang in bestemmingsplannen verankeren.

Prestaties

Diverse bestemmingsplannen.

Planning

Doorlopend, afhankelijk van derden

550.110

Onderhoudsplan waterkeringen

10.11.A
10.11.B
10.11.C
10.11.D

Opstellen plan
Bijhouden gegevens
Inventariseren
Gisratio

Maatregelen

Opstellen plan en afweging overgang naar preventief onderhoud maken.
Reparatie/renovatie keer/schutsluis Dirkslandse Sas

Doel / beoogde effecten

Structureren onderhoud, niveau onderhoud waterkeringen verbeteren.

Prestaties

Onderhoudsplan voor waterkeringen

Planning

2004
Inspectie-reparatie keer/schutsluis Dirkslandse Sas: 2002 opstarten
Renovatie keer/schutsluis Dirkslandse Sas: uitvoering 2006

560 Beheren en onderhouden van de infrastructuur
560.010

Bewaking en calamiteitenbestrijding

11.01.A
Bewaking en calamiteitenbestrijding
11.01.B
Onderhouden materiaal en materieel
Maatregelen
Het houden van oefeningen en het treffen van maatregelen om bij
(dreigend)hoogwater de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te voorkomen
en beperken.
Doel / beoogde effecten

Dijkbeveiligingsorganisatie die voorbereid/geoefend is om bij
(dreigend)hoogwater adequaat te kunnen optreden.

Prestaties

Operationele dijkbeveiligingsorganisatie, inzetbaar tijdens calamiteiten
1 oefening per 2 jaar
Implementatie HIS

Planning

Doorlopend.
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561 Beheren en onderhouden van eigendommen
561.010

Beheren en onderhouden van eigendommen

12.01.A
Advisering en uitvoering
10.01.B
Onderhouden West-Nieuwland
Maatregelen
Pachtcontracten dijkgraslanden primaire waterkeringen herzien in
combinatie met opstellen beweidingsvergunningen.
Doel / beoogde effecten

Pacht en beheer uniform en juridisch correct vastgelegd

Prestaties

15 pacht contracten en vergunningen

Planning

2002

562 Beheren en onderhouden waterkeringen
562.010

Primaire graswaterkeringen

13.01.A
13.01.B
13.01.C
13.01.D

Onderhouden waterkering
Onderhouden oeververdediging
Onderhouden afrastering
Onderhouden materieel

Maatregelen

Gewoon onderhoud aan waterkeringen
Beheer dijkgrasland aanpassen
- Beheer aanpassen
- Monitioringplan dijkgraslanden opstellen en uitvoeren

Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de staat van onderhoud minimaal voldoet aan de eisen die
volgen uit de veiligheidstoetsing.

Prestaties

50 km graswaterkeringen.

Planning

Onderhoud: Doorlopend
Beheer dijkgrasland aanpassen: in 2002 afspraken maken

562.020

Primaire asfaltwaterkeringen

13.02.A
13.02.B
13.02.C
13.02.D

Onderhouden waterkeringen
Onderhouden oeververdediging
Onderhouden Afrastering
Onderhouden materieel

Maatregelen

Gewoon onderhoud aan waterkeringen

Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de staat van onderhoud minimaal voldoet aan de eisen die
volgen uit de veiligheidstoetsing.

Prestaties

30 km waterkeringen.

Planning

Onderhoud: doorlopend
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562.030

Primaire duinwaterkeringen

13.03.A
Onderhouden waterkeringen
13.03.B
Onderhouden oeververdediging
13.03.C
Onderhouden afrastering
13.03.D
Onderhouden materieel
13.03.E
Onderhouden beplantingen
13.03.F
Onderhouden verhardingen/meubilair
13.03.G
Onderhouden gebouwen
13.03.H
Toezicht onderhoud waterkeringen door derden
13.03.I
Inspectie
13.03.J
Calamiteiten
13.03.K
Overleg met derden
13.03.L
Toezicht vergunningen kust
13.03.M
Meetwerkzaamheden
13.03.N
Administratie
Maatregelen
Gewoon onderhoud aan waterkeringen
Toegang duinovergangen voor auto’s afsluiten
Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de staat van onderhoud minimaal voldoet aan de eisen die
volgen uit de veiligheidstoetsing.

Prestaties

18 km waterkering

Planning

Onderhoud: doorlopend
Afsluiting duinovergangen: in 2002 afspraken maken

562.040

Secundaire waterkeringen

13.04.A

Onderhouden waterkeringen

Maatregelen

Gewoon onderhoud aan waterkeringen
Minimale afmetingen secundaire waterkering rondom haven van
Middelharnis bezien.

Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de staat van onderhoud minimaal voldoet aan de eisen die
volgen uit de veiligheidstoetsing.

Prestaties

58 km waterkeringen.

Planning

Onderhoud: doorlopend
Sec. waterkering Middelharnis: eerste halfjaar 2002

562.050

Boezemkaden

13.05.A
Onderhouden waterkeringen
Maatregelen
Gewoon onderhoud aan waterkeringen
Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de staat van onderhoud minimaal voldoet aan de eisen die
volgen uit de veiligheidstoetsing.

Prestaties

24 km waterkeringen.

Planning

Onderhoud: doorlopend
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562.060

Legger en beheerregister waterkeringen

13.06.A
13.06.B
13.06.C
13.06.D
13.06.E
13.06.F

Opstellen plannen
Bijhouden gegevens
Inventariseren
GisWak
Reproductie
Toetsen veiligheid

Maatregelen

- Invoeren gegevens beheersregister en legger van primaire
waterkeringen
- Opstellen van inspectieplannen/schema’s voor alle waterkeringen en
kunstwerken in waterkeringen inclusief sluitplannen kunstwerken.
- Veiligheidstoetsing primaire waterkeringen 1e categorie
o Grondmechanisch detailonderzoek
o Asfaltbekledingen
- Profiel van vrije ruimte bepalen voor een aantal representatieve situaties
van de primaire waterkeringen
- Boezemkadeonderzoek
- Project “Overstromingsrisico’s”

Doel / beoogde effecten

Actuele legger en beheersregister digitaal beschikbaar van de primaire
waterkeringen, Veiligheidsniveau waterkeringen in beeld brengen,
onderbouwing beschermingszones.

Prestaties

Beheersregister : Invoeren gegevens van 96 km primaire waterkering,
Inspectieplan voor alle kunstwerken in waterkeringen
Onderdelen veiligheidstoetsing afronden

Planning

Beheersregister : Primaire waterkering gereed 2002, bijhouding gegevens
doorlopend.
Inspectieplan voor alle kunstwerken in waterkeringen gereed 2002
e
Grondmechanisch detailonderzoek afronden 2002, 1 fase onderzoek
asfaltbekledingen idem.
Profiel van vrije ruimte: 2002
Boezemkadeonderzoek plan van aanpak + vervolgonderzoek opstarten.
e
Project “Overstromingsrisico’s” 2 helft 2002 start aanlevering gegevens.

562.070

Aanleg en verwerven waterkeringen

13.07.A
13.07.B
13.07.C

Aankoop gedeelten hoofdwaterkering
Overname Rijkswaterstaatswerken
Verbeteringswerken waterkeringen

Maatregelen

Op basis van vrijwilligheid verwerven van niet in eigendom zijnde gedeelten
van de primaire waterkering maar conform beleid ook van de secundaire
waterkering en de boezemkade. (behoudens gedeelten in
overdrachtprocedure met domeinen)
Verbeteringswerken waterkeringen naar aanleiding van resultaten
veiligheidstoetsing.

Doel / beoogde effecten

Alle gereglementeerde waterkeringen in eigendom van waterschap.

Prestaties

Aankoop gedeelten waterkeringen afhankelijk van derden.
Verbeteringswerken afhankelijk van definitieve resultaten toetsing

Planning

Aankoop: bij gelegenheid
Verbeteringswerken vanaf 2003 opstarten.
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567 Treffen van voorzieningen in het kader van verwante belangen
567.010

Bestrijden van ongedierte

18.01.A
Bruine ratten
18.01.B
Mollen en duinkonijnen
18.01.C
Muskusratten
Maatregelen
Reguliere bestrijding van ratten, mollen en konijnen.
Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de waterkering in een veilige staat verkeert

Prestaties

Alle waterkeringen

Planning

Doorlopend

567.020

Uitvoeren centraal bomen-beheersplan

18.02.A
18.02.B
18.02.C
18.02.D

Onderhouden beplantingen dijken
Onderhouden beplantingen wegen
Aankoop nieuw plantmateriaal
Aankoop en onderhoud materieel

Maatregelen

Onderhoud/vervanging beplanting

Doel / beoogde effecten

Kwaliteit beplanting op niveau houden.

Prestaties

20.220 bomen, 111.000 m2 struik, 2175 m haag (langs dijken en wegen)

Planning

Doorlopend

578 Verlenen van vergunningen en handhaven
578.010

Verlenen van vergunningen en ontheffingen

19.01A
19.01.B

Behandelen vergunningen
Bezwaar en beroepschriften

Maatregelen

Beoordelen vergunningaanvragen op basis van BPW

Doel / beoogde effecten

Het zodanig instandhouden van de waterkeringen dat de veiligheidsfunctie
blijft gewaarborgd.

Prestaties

Gemiddeld ca. 35 vergunningen per jaar.

Planning

Doorlopend

578.020

Handhaven keur en legger

19.02.A
19.02.B
19.02.C
19.02.D

Schouw
Bezwaar en beroepschriften
SchouwGIS
Handhaving

Maatregelen

Aanpassen van de schouwvoering op het nieuwe beheer van de
dijkgraslanden.
Structureren van de handhavingstaak

Doel / beoogde effecten

Handhaving en schouwvoering afgestemd op de te controleren
beleidsbepalingen.

Prestaties

Alle gereglementeerde waterkeringen

Planning

Doorlopend
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Bijlage 3

Maatregelen 2003 per beheerstaak

In deze bijlage worden op beheerstaak niveau voor het komende jaar de maatregelen, het
doel c.q. het beoogde effect, de prestaties en een planning gegeven.
Toelichting op de tabellen
De tabellen in deze bijlage hebben de volgende opzet:
Rekeningnummer Beleidstaak

Naam beleidstaak

Rekeningnummer
beheerstaak

Naam primaire beheerstaak

Activiteitnummer

Naam activiteit

Maatregelen

Omschrijving van maatregelen die genomen gaan worden

Doel / beoogde effecten

Omschrijving van wat er met de maatregelen bereikt moet worden

Prestaties

Omschrijving van het resultaat of product

Planning

Tijdsplanning

De rekeningen, activiteiten, beleidstaken en beheerstaken zijn conform het BBP en de
begroting van het waterschap Goeree-Overflakkee.

550 Ontwikkelen van plannen
550.010

Strategische beleidsplannen

10.01.A
10.01.B
10.01.C

Strategisch beleidsplan
Wegenbeleidsplan
Beheersplan Waterkeringen

Maatregelen

Opstellen dynamisch deel 2004, doorlopen inspraakprocedure en
vaststelling BPW door Algemeen bestuur waterschap.
Nota kabels & leidingen opstellen

Doel / beoogde effecten

Helder vastleggen van het integraal beleid en beheer van de waterkeringen
en de voorgenomen maatregelen binnen de planperiode

Prestaties

Dynamisch deel beheersplan waterkeringen (2004)
Nota kabels & leidingen

Planning

Dynamisch deel beheersplan waterkeringen (2004) in vastgesteld in juni
2003.

550.030

Kustbeheer plannen

10.03.A

Plan Kustbeheer

Maatregelen

Opstellen onderhoudsplan voor de zandige kust.

Doel / beoogde effecten

Vastleggen van het beleid dat voor de kust t.a.v. onderhoud wordt gevoerd.

Prestaties

Integraal onderhoudsplan in aanvulling op beleidsnota kust.

Planning

Uitvoer in 2003
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550.070

Calamiteitenplan

10.04.A
Calamiteitenplan
10.07.B
Bijhouden gegevens / evaluatie
Maatregelen
Opstellen, bijhouden, actualiseren calamiteiten(deel)plannen.
Inundatiestudie.
Doel / beoogde effecten

Actueel houden van gegevens, zodat tijdens oefeningen of calamiteiten
recente gegevens ter beschikking staan.
Inzicht verkrijgen in inundatieverloop en normering regionale keringen en
overige dijken.

Prestaties

Evaluatie en actualiseren van de diverse calamiteiten(deel)plannen.

Planning

Calamiteitenplannen: Gereed eind september.
Vervolg inundatiestudie: 2003

550.100

Toetsen overige externe plannen

10.10.A
t/m
10.10.O

Externe plannen
RO zaken

Maatregelen

Vooroverleg over en beoordelen van bestemmingsplannen gemeenten.
In samenwerking met gemeenten opstellen van de waterparagraaf.
Bestemming waterkering vastleggen van de kernzone en
beschermingszone van alle gereglementeerde waterkeringen.

Doel / beoogde effecten

Waterkeringsbelang in bestemmingsplannen verankeren.

Prestaties

Diverse bestemmingsplannen.

Planning

Doorlopend, afhankelijk van derden

550.110

Onderhoudsplan waterkeringen

10.11.A
10.11.B
10.11.C
10.11.D

Opstellen plan
Bijhouden gegevens
Inventariseren
Gisratio

Maatregelen

Opstellen plan en afweging overgang naar preventief onderhoud maken.
Reparatie/renovatie keer/schutsluis Dirkslandse Sas

Doel / beoogde effecten

Structureren onderhoud, niveau onderhoud waterkeringen verbeteren.

Prestaties

Onderhoudsplan voor waterkeringen

Planning

2004
Inspectie-reparatie keer/schutsluis Dirkslandse Sas: 2002 opstarten
Renovatie keer/schutsluis Dirkslandse Sas: uitvoering 2006

560 Beheren en onderhouden van de infrastructuur
560.010

Bewaking en calamiteitenbestrijding

11.01.A
Bewaking en calamiteitenbestrijding
11.01.B
Onderhouden materiaal en materieel
Maatregelen
Het houden van oefeningen en het treffen van maatregelen om bij
(dreigend)hoogwater de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te voorkomen
en beperken.
Doel / beoogde effecten

Dijkbeveiligingsorganisatie die voorbereid/geoefend is om bij
(dreigend)hoogwater adequaat te kunnen optreden.

Prestaties

Operationele dijkbeveiligingsorganisatie, inzetbaar tijdens calamiteiten
1 oefening per 2 jaar

Planning

Doorlopend.
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561 Beheren en onderhouden van eigendommen
561.010

Beheren en onderhouden van eigendommen

12.01.A
Advisering en uitvoering
10.01.B
Onderhouden West-Nieuwland
Maatregelen
Lopende werkzaamheden
Doel / beoogde effecten

Pacht en beheer uniform en juridisch correct vastgelegd

Prestaties

-

Planning

Doorlopend

562 Beheren en onderhouden waterkeringen
562.010

Primaire graswaterkeringen

13.01.A
13.01.B
13.01.C
13.01.D

Onderhouden waterkering
Onderhouden oeververdediging
Onderhouden afrastering
Onderhouden materieel

Maatregelen

Gewoon onderhoud aan waterkeringen
Monitoringplan dijkgraslanden uitvoeren

Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de staat van onderhoud minimaal voldoet aan de eisen die
volgen uit de veiligheidstoetsing.

Prestaties

50 km graswaterkeringen.

Planning

Onderhoud: Doorlopend
Monitoring: periodiek

562.020

Primaire asfaltwaterkeringen

13.02.A
Onderhouden waterkeringen
13.02.B
Onderhouden oeververdediging
13.02.C
Onderhouden Afrastering
13.02.D
Onderhouden materieel
Maatregelen
Gewoon onderhoud aan waterkeringen
Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de staat van onderhoud minimaal voldoet aan de eisen die
volgen uit de veiligheidstoetsing.

Prestaties

30 km waterkeringen.

Planning

Onderhoud: doorlopend
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562.030

Primaire duinwaterkeringen

13.03.A
Onderhouden waterkeringen
13.03.B
Onderhouden oeververdediging
13.03.C
Onderhouden afrastering
13.03.D
Onderhouden materieel
13.03.E
Onderhouden beplantingen
13.03.F
Onderhouden verhardingen/meubilair
13.03.G
Onderhouden gebouwen
13.03.H
Toezicht onderhoud waterkeringen door derden
13.03.I
Inspectie
13.03.J
Calamiteiten
13.03.K
Overleg met derden
13.03.L
Toezicht vergunningen kust
13.03.M
Meetwerkzaamheden
13.03.N
Administratie
Maatregelen
Gewoon onderhoud aan waterkeringen
Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de staat van onderhoud minimaal voldoet aan de eisen die
volgen uit de veiligheidstoetsing.

Prestaties

18 km waterkering

Planning

Onderhoud: doorlopend

562.040

Secundaire waterkeringen

13.04.A
Onderhouden waterkeringen
Maatregelen
Gewoon onderhoud aan waterkeringen
Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de staat van onderhoud minimaal voldoet aan de eisen die
volgen uit de veiligheidstoetsing.

Prestaties

58 km waterkeringen.

Planning

Onderhoud: doorlopend

562.050

Boezemkaden

13.05.A
Onderhouden waterkeringen
Maatregelen
Gewoon onderhoud aan waterkeringen
Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de staat van onderhoud minimaal voldoet aan de eisen die
volgen uit de veiligheidstoetsing.

Prestaties

24 km waterkeringen.

Planning

Onderhoud: doorlopend
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562.060

Legger en beheerregister waterkeringen

13.06.A
13.06.B
13.06.C
13.06.D
13.06.E
13.06.F

Opstellen plannen
Bijhouden gegevens
Inventariseren
GisWak
Reproductie
Toetsen veiligheid

Maatregelen

- Invoeren gegevens beheersregister en legger van boezemkaden
- Veiligheidstoetsing primaire waterkeringen 1e categorie
o Beplanting
o Bebouwing
o Kunstwerken
- Boezemkadeonderzoek
- Project “Overstromingsrisico’s”
- Onderzoek problematiek afslag duinvoet/ligging basiskustlijn bezien

Doel / beoogde effecten

Actuele legger en beheersregister digitaal beschikbaar van de primaire
waterkeringen, Veiligheidsniveau waterkeringen in beeld brengen.

Prestaties

Beheersregister : Invoeren gegevens van 24 km boezemkaden,
onderdelen veiligheidstoetsing afronden.

Planning

Beheersregister : Primaire waterkering gereed 2002, bijhouding gegevens
doorlopend.
Veiligheidstoetsing beplantingen, bebouwing en kunstwerken opstarten.
Boezemkadeonderzoek vervolgonderzoek continueren.
Project “Overstromingsrisico’s” aanlevering gegevens en overleg 2003
Problematiek duinvoet/BKL: 2003

562.070

Aanleg en verwerven waterkeringen

13.07.A
Aankoop gedeelten hoofdwaterkering
13.07.B
Overname Rijkswaterstaatswerken
13.07.C
Verbeteringswerken waterkeringen
Maatregelen
Op basis van vrijwilligheid verwerven van niet in eigendom zijnde gedeelten
van de primaire waterkering maar conform beleid ook van de secundaire
waterkering en de boezemkade. (behoudens gedeelten in
overdrachtprocedure met domeinen)
Verbeteringswerken waterkeringen naar aanleiding van resultaten
veiligheidstoetsing.
Doel / beoogde effecten

Alle gereglementeerde waterkeringen in eigendom van waterschap.

Prestaties

Aankoop gedeelten waterkeringen afhankelijk van derden.
Verbeteringswerken afhankelijk van definitieve resultaten toetsing

Planning

Aankoop: bij gelegenheid
Afhankelijk van resultaten veiligheidstoetsing voorbereiding
verbeteringswerken opstarten.

567 Treffen van voorzieningen in het kader van verwante belangen
567.010

Bestrijden van ongedierte

18.01.A
Bruine ratten
18.01.B
Mollen en duinkonijnen
18.01.C
Muskusratten
Maatregelen
Reguliere bestrijding van ratten, mollen en konijnen.
Doel / beoogde effecten

Waarborgen dat de waterkering in een veilige staat verkeert

Prestaties

Alle waterkeringen

Planning

Doorlopend
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567.020

Uitvoeren centraal bomen-beheersplan

18.02.A
18.02.B
18.02.C
18.02.D

Onderhouden beplantingen dijken
Onderhouden beplantingen wegen
Aankoop nieuw plantmateriaal
Aankoop en onderhoud materieel

Maatregelen

Onderhoud/vervanging beplanting

Doel / beoogde effecten

Kwaliteit beplanting op niveau houden.

Prestaties

20.220 bomen, 111.000 m2 struik, 2175 m haag (langs dijken en wegen)

Planning

Doorlopend

578 Verlenen van vergunningen en handhaven
578.010

Verlenen van vergunningen en ontheffingen

19.01A
19.01.B

Behandelen vergunningen
Bezwaar en beroepschriften

Maatregelen

Beoordelen vergunningaanvragen op basis van BPW

Doel / beoogde effecten

Het zodanig instandhouden van de waterkeringen dat de veiligheidsfunctie
blijft gewaarborgd.

Prestaties

Gemiddeld ca. 35 vergunningen per jaar.

Planning

Doorlopend

578.020

Handhaven keur en legger

19.02.A
Schouw
19.02.B
Bezwaar en beroepschriften
19.02.C
SchouwGIS
19.02.D
Handhaving
Maatregelen
Aanpassen van de schouwvoering op het nieuwe beheer van de
dijkgraslanden.
Handhavingstaak uitvoeren
Doel / beoogde effecten

Handhaving en schouwvoering afgestemd op de te controleren
beleidsbepalingen.

Prestaties

Alle gereglementeerde waterkeringen

Planning

Doorlopend
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