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Waterbeheerplan 2010-2015
leven met water

Iedere vijf jaar brengt waterschap Noorderzijlvest een Waterbeheerplan uit. Dat doen wij niet

alleen omdat we net als gemeenten, provincies en het Rijk wettelijk verplicht zijn ons beleid en
beheer vast te leggen. Het helpt ons ook om ideeën, plannen en visie voor de komende jaren te
structureren en concreet te maken. Zodanig dat onze medewerkers en bestuurders, inwoners,

bedrijven, overheden en maatschappelijke partners weten waar we voor staan en wat we daar
voor gaan doen. In onze jaarplannen benoemen we acties waarover we ook verantwoording
afleggen. Daarmee geven we een feitelijke invulling aan het Waterbeheerplan.

De essentie van ons Waterbeheerplan hebben we weergegeven in een handzame brochure.

Met behulp van korte samenvattingen en persoonlijke toelichtingen van onze bestuurders wordt
geschetst hoe we in de periode 2010-2015 invulling geven aan onze primaire taken ‘voldoende

water’, ‘schoon water’ en ‘veiligheid’. Maar ook hoe wij onze bijdrage aan de regionale economie
en ruimtelijke ordening zien.

Zonder oog te verliezen voor onze dagelijkse werkzaamheden, blikken we vooruit. Verder zelfs dan

2015. We zetten nu processen in gang om onze taken ook in de toekomst goed uit te kunnen voeren.
Er zijn een hoop ontwikkelingen om rekening mee te houden. Klimaatveranderingen bijvoorbeeld,

die onzekere, maar waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor watersystemen. Daarnaast verandert
de maatschappij en krijgt water een grotere rol in ruimtelijke ordening en economie.

Deze ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak, een flexibele instelling en een goede
samenwerking met andere organisaties. Bovendien is communicatie en educatie voor ons

belangrijker geworden. Het waterschap ontwikkelt zich tot een meer transparante, naar buiten

gerichte organisatie, die toegankelijk is voor iedereen. In crisissituaties verstrekken we informatie
over de situatie en geven suggesties over wat mensen mogelijk kunnen doen om schade te
beperken. De komende jaren zullen we daar nog meer invulling aan geven.

Rode draad in ons Waterbeheerplan is duurzaamheid. Noorderzijlvest hecht grote waarde aan

duurzaam waterbeheer, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van de

regionale economie. In de periode 2010-2015 zullen we daar weer een aantal goede slagen in maken.
De volledige versie van het Waterbeheerplan 2010-2015
2

vindt u op onze website www.noorderzijlvest.nl
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Waterveiligheid en rampenbestrijding
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“Alles uit de kast voor een veilige kust”.
“Veiligheid is met stip de belangrijkste taak van het waterschap. Om veiligheid
te waarborgen halen we álles uit de kast. Niet alleen om onze dijken en kades

goed te kunnen onderhouden. Maar ook om optimale zorg te kunnen verlenen
Veilig wonen, werken en recreëren, ook onder zeeniveau. Voor menig Nederlander een vanzelfsprekendheid.

Toch is waterveiligheid een veelbesproken onderwerp, onder andere door klimaatverandering en bodemdaling.

In het huidige nationale waterbeleid is niet alleen aandacht voor het voorkomen van overstromingen, maar ook
voor het beperken van de gevolgen ervan. Bovendien stelt het plan dat veiligheid niet uitsluitend met dijken en
gemalen wordt gerealiseerd. Water moet ook de ruimte krijgen.

Waterschap Noorderzijlvest onderstreept deze visie. Bij de invulling van het concept ‘ruimte voor water’

moeten we zorgvuldige afwegingen maken. Zo onderzoeken we de komende jaren niet alleen hoe we binnen-

dijks gebied, vaak kostbare landbouwgrond, maar juist ook buitendijks gebied (kwelders) kunnen inzetten bij het
verdedigen van de kust. We gaan kijken of we slaperdijken in ere kunnen herstellen. Zwakke plekken in de dijk,
zoals coupures, moeten dan wel worden gedicht. Wellicht dat een weg óver die dijken een goed alternatief is.

Noorderzijlvest ontwikkelt tevens een visie voor een multifunctionele dijk, waarbij bescherming gecombineerd

wordt met andere functies, zoals recreatie en wonen. Wij gaan zorgen dat boezemkades worden versterkt zodat
ze bestand zijn tegen waterhoogtes die eens in de honderd jaar zouden kunnen optreden in plaats van eens in
de dertig jaar, zoals momenteel nog veel het geval is.

Samenwerking met andere overheden en organisaties vinden wij erg belangrijk. Het realiseren van deze
samenwerking en van onze rol in calamiteitenzorg en in de veiligheidsketen (advisering, preventie,
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voorbereiding, bestrijding en nazorg) staan in de planperiode 2010-2015 op het programma.

mocht er toch iets mis gaan. Regelmatig overleggen en oefenen we samen met

veiligheidsdiensten, zoals de brandweer, gemeenten en het Openbaar Ministerie.
De komende jaren zullen we die samenwerking intensiveren en ons ontwikkelen
tot professionele rampenbestrijder. Preventie blijft natuurlijk voorop staan.
Onze buitendienstmedewerkers zijn dan ook onze oren en ogen op de dijk.

Door de klimaatverandering is ook voor de Waddenzee een deltaplan noodzakelijk.
We verwachten dat we te maken krijgen met een hogere zee en misschien

ook een andere windrichting. Tegelijkertijd daalt de bodem en daarmee ook de

dijken. En dat terwijl Groningen nu al zo’n dertig procent voorziet in de nationale

energiebehoefte. Als de energiecentrales en gaswinningslocaties in Groningen door
een overstroming uitvallen, duurt het maanden voordat de energievoorziening in
heel Nederland is hersteld.

We verstevigen en verhogen daarom onze dijken. En waar mogelijk vergroten en
verhogen we het stuk grond tussen dijk en Wad. We hebben hier liever kwelders

dan een diepe geul. Natuurlijke zeegeulen houden we goed in de gaten en passen
we waar nodig iets aan. Robuustheid staat bij alles voorop. De dijken moeten na
de komende aanpassingen weer tientallen jaren meekunnen én blijven liggen,
wat er ook gebeurt”.
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Henk van ’t Land, dijkgraaf
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“Zorgen voor ‘voldoende water’ is voor ons
vooral zorgen voor niet teveel water”.
“De gevolgen van de klimaatverandering worden tastbaar. We hebben vaker last
van heftige regenbuien en onze zomers zijn droger. Dat we met grotere water-

hoeveelheden te maken krijgen is al goed merkbaar bij ons gemaal De Waterwolf.
Tegenwoordig moeten soms alle vier de pompen aan. Om wateroverlast te voorkomen legt het waterschap, in samenwerking met andere partijen, een groot

bergingsgebied in de Eelder- en Peizermaden aan. Dit verdubbelt het bergingsoppervlak binnen onze dijken.

Het klimaat verandert waardoor zowel natte als droge periodes extremer worden. Bovendien groeien steden

en grote dorpen binnen ons beheergebied nog steeds. Hierdoor is er minder ruimte voor wateropslag en zijn er
hogere afvoerpieken uit deze stedelijke gebieden. Waterschap Noorderzijlvest streeft naar een ‘veerkrachtig’
en ‘robuust’ oppervlakte- en grondwatersysteem. Water heeft in dit concept voldoende ruimte.

Wanneer gereserveerde natuurgronden tijdelijk overstromen heeft dat geen onherstelbare gevolgen.
Een natuurlijker watersysteem kan het extra water namelijk beter opvangen.

De effecten van de klimaatverandering zijn in grote lijnen bekend. Verdroging en verzilting van land, een

afnemende lozingscapaciteit van de spuisluizen, hogere piekwaterstanden in beken, polders en boezems zijn

effecten waar we rekening mee houden. De komende jaren gaan we uitvoerig onderzoek doen naar dergelijke

een gemaal bij Lauwersoog. De huidige spuisluizen kunnen alleen water kwijt als
de Waddenzee lager staat dan het Lauwersmeer. Maar we hebben te maken met
zeespiegelstijging aan de ene kant van de dijk en bodemdaling aan de andere

kant…’t Is een simpel rekensommetje. Het mooie van dit project is dat ook het

Nationaal Park sterk zal profiteren van het gemaal. In het Lauwersmeergebied

gedijt de natuur het beste bij verschillende waterstanden. Daarom willen we het

gemaal in 2015 al in gebruik nemen. Maar er staat ons eerst nog een interessante
uitdaging te wachten. We willen het bouwwerk namelijk zo goed mogelijk inpassen in en aanpassen aan de omgeving. En dat vraagt om creativiteit en visie.

ontwikkelingen en bekijken hoe we daar beter op kunnen anticiperen. Goed beheer van veranderende

Natuurlijk hebben we ook wel eens te maken met te weinig water. In het stroom-

onderhoud in ons maaibeleid verbeteren. Bovendien verzamelen we in onze nieuwe rol als grondwaterbeheerder

kelijke beken. Het bredere stroomgebied geeft meer bergingsruimte in natte perio-

watersystemen heeft blijvende aandacht. We gaan onder meer de samenhang tussen inrichting, beheer en

meer kennis over de gebiedsspecifieke relatie tussen grond- en oppervlaktewater en over het waterbeheer in
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Eén van de grotere projecten die de komende jaren op stapel staan is de bouw van

gebieden met veen in de ondergrond.

gebied van Norg, Roden en Fochteloërveen hermeanderen we daarom de oorspronden en houdt door de lagere stroomsnelheid langer water vast bij droogte”.
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Johannes Lindenbergh, bestuurslid
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Schoon en gezond water
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“Maatregelen voor schoon en gezond water
gaan samen met onze andere taken”.
“Effectief waterbeheer is onder meer kijken hoe je verschillende taken kunt combineren. Maatregelen ter bevordering van de waterkwaliteit kunnen bijvoorbeeld ook bij-

dragen aan verbeteringen op het gebied van waterkwantiteit. Je kunt dan denken aan
de aanleg van waterbergingsgebieden en het opnieuw laten meanderen van beken.

De resultaten zijn gezonde, robuuste watersystemen, waarbij water de ruimte heeft en
bovendien schoon is.

Door samen te werken met andere partijen bereiken we nog veel meer. Een prachtig
voorbeeld daarvan is een gezamenlijk experiment van Noorderzijlvest en Wierde en

Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen.
Het doel was om niet meer jaarlijks het riet in waterlopen te maaien. Riet neemt

name-lijk voedingsstoffen op uit water en biedt broedruimte aan kleine vogels. Het
Schoon en gezond oppervlaktewater waarin veilig gezwommen en gerecreëerd kan worden en waarin dieren en
planten goed gedijen. Een watersysteem met een zelfreinigend en zelfherstellend vermogen. Beken die weer in

natuurlijke staat zijn teruggebracht waardoor de sponswerking in de bovenlopen het vasthouden van water mogelijk
maakt. Deze ideale situatie bereiken we alleen wanneer maatregelen op het gebied van kwantitatief waterbeheer

toepassen. Verder werken we samen met gemeente Groningen aan de aansluiting
van woonboten op het riool waardoor het afvalwater niet meer direct op het
oppervlaktewater wordt geloosd.

en van kwalitatief waterbeheer op elkaar afgestemd worden. In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water

Waterkwaliteit is onder meer belangrijk voor de visstand. Maar vissen moeten ook

maatregelen lokale en regionale overheden gaan nemen om water schoon en gezond te houden.

door onze gemalen of stuwen. Met hulp van de Nederlandse Hengelsportvereniging

(KRW) zijn hier afspraken over gemaakt die zijn vastgelegd in stroomgebiedsplannen. Per gebied is bepaald welke

Voor ons waterschap bestaan deze maatregelen vooral uit de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het vispasseerbaar maken van gemalen en stuwen en het natuurvriendelijk schonen van de waterlopen. Samen met partners

onderzoeken we bovendien hoe we bufferstroken tussen landbouwgrond en water zodanig kunnen inrichten dat
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was een succesvolle proef, dus we gaan deze maatregel de komende jaren meer

er minder gif- en meststoffen in het water komen.

vrijelijk stroom op- of afwaarts kunnen zwemmen zonder daarbij gehinderd te worden
hebben we in kaart gebracht waar welke vis zit en wat de knelpunten binnen ons

beheergebied zijn. We zijn al begonnen om de obstakels aan te passen en zullen dat
in deze planperiode voortzetten. Vanuit een internationale projectsamenwerking
vergaren we bovendien kennis en ideeën over inventieve oplossingen.
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Arike Tomson, secretaris-directeur
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“Duurzaamheid is voor ons heel belangrijk.
Ook voor waterzuivering”.
“Het schoonmaken van rioolwater is een erg technisch en kostbaar proces. Dat moet

goedkoper kunnen. Bijvoorbeeld door nog sterker te gaan samenwerken met gemeen-

ten, andere waterschappen en het waterleidingbedrijf. Je profiteert dan niet alleen van
elkaars kennis en kunde. Je kunt het hele proces ook effectiever laten verlopen. Ons

waterschap is daarom samen met Hunze en Aa’s en het Waterleidingbedrijf Groningen

het rioleringsbedrijf RioNoord gestart. RioNoord ondersteunt Groningse gemeenten bij
de uitvoering van rioleringstaken.

Wanneer we zuiveringsinstallaties renoveren passen we nieuwe technische ontwikkeRioolwater moet uiteindelijk zo schoon mogelijk weer geloosd worden. Daar zijn strenge wettelijke normen voor
opgesteld. In de toekomst zal het niet altijd even gemakkelijk zijn om die normen te halen. Bijvoorbeeld omdat
er door klimaatverandering sprake is van een grotere en frequentere aanvoer van te zuiveren afvalwater. We

concentreren ons daarom op vernieuwingen in zuiveringstechnieken, waarbij duurzaamheid en energie-efficiëntie
belangrijke uitgangspunten zijn. Bovendien gaan de verschillende partijen in de ‘waterketen’, zoals gemeenten

(inzamelen afvalwater), waterleidingsbedrijven (leidingwater) en omliggende waterschappen, steeds intensiever
samenwerken. Deze samenwerking leidt tot een goedkoper, transparanter en duurzamer zuiveringsproces.

geval zijn. RWZI Garmerwolde is straks onze grootste zuivering. Moeilijk voor te stellen
misschien als je bedenkt dat het dicht tegen de woonkern aan ligt. Bij de uitbreiding
zullen we dan ook zeker rekening houden met de omgeving.

Een ander belangrijk aandachtspunt is het verminderen van regenwaterafvoer via het

riool. Het is namelijk onnodig om het ‘schone’ regenwater het hele zuiveringsproces te
laten doorlopen. Dat kost alleen maar extra inspanning, tijd en geld. Dus hoe minder
regenwater onze zuiveringsinstallaties bereikt, hoe beter.

Noorderzijlvest zal zijn eigen zuiveringsinstallaties optimaliseren. We gaan de komende jaren al onze zuiverings-

Tenslotte onderzoeken we of bij het waterzuiveringsproces nog meer energie opgewekt

fen. De samenwerking met andere partijen in de waterketen stimuleert kennisuitwisseling. Hierdoor kunnen we

kunnen we zelfs in de toekomst mineralen als fosfaat voor hergebruik winnen uit ons

processen beoordelen op kwaliteit en daarbij ook kijken naar het energieverbruik en het gebruik van hulpstof-

processen verder optimaliseren en effectievere ver- en nieuwbouwtrajecten voor zuiveringsinstallaties inzetten.
Zo verwachten wij bijvoorbeeld het energieverbruik te verlagen. En we kijken naar de hergebruikmogelijkheden
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lingen toe. Bij de uitbreiding van onze zuivering in Garmerwolde zal dat ook zeker het

van effluent (gezuiverd afvalwater).

kan worden uit bijvoorbeeld biogas en vergisting, dan momenteel het geval is. Mogelijk

afvalslib. Rioolwater wordt daarmee een grondstof in plaats van een afvalstof. Daarmee
leveren we een goede bijdrage aan een duurzamere samenleving”.
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Bob van Zanten, bestuurslid
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Water en ruimtelijke ordening
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“Water en ruimte? Het waterschap denkt
vanaf het begin graag mee”.
Ruimtelijke ordening en water zijn tegenwoordig nauw verbonden. Dat is in onze
ogen een goede ontwikkeling. Ons waterschap is daarom ook graag vanaf het

begin betrokken bij de planning van woonwijken, industrieterreinen of gebied-

sinrichting in het buitengebied. We denken mee en adviseren over inrichting en

uitvoering. Soms geven we zelf opdracht voor aanpassingen die in overleg met een

gemeente of provincie moeten worden uitgevoerd. Een goed voorbeeld is de waterberging in de Eelder- en Peizermaden, waarbij we samen met provincie Drenthe
Het concept ‘leven met water’ geven we meer en meer aandacht. Er wordt bijvoorbeeld steeds vaker voorgesteld om
het waterpeil niet aan de gebiedfunctie (wonen, natuur, etc.) aan te passen, maar de gebiedsfunctie juist aan het

Dat de rol van water steeds groter wordt merken we dus nu al. In de samenwerking

om in overleg te gaan met de waterbeheerder. Water krijgt zo geleidelijk een grotere rol in de ruimtelijke ordening.

het altijd zo geweest dat het waterpeil ingesteld werd op het gebruik aldaar.

bestaande waterpeil. Sinds de invoering van de watertoets zijn initiatiefnemers van ruimtelijke plannen verplicht

Noorderzijlvest wil nauwer samenwerken met de ruimtelijk ordenaars door zijn adviesrol goed uit te voeren.
Dat betekent dat goede kennis over processen, procedures, spelers en belangen in het ruimtelijk ordenings-

traject beschikbaar moet zijn. En dat niet alleen. Ook inzicht in de eigenschappen van het watersysteem, de

tussen het waterschap en andere betrokkenen bij de inrichting van een gebied is
Ook als het gebruik veranderde. Bij nieuwe plannen is het nu soms andersom.

Dan kan het zelfs voorkomen dat wij een gemeente of projectontwikkelaar advi-

seren om ergens geen bouwplannen te ontwikkelen vanwege een hoog waterpeil.

stroomgebiedsplannen, de beleidsaspecten en de gebiedsfuncties is essentieel. Het waterschap gaat dit soort

In de toekomst zal onze adviesrol naar verwachting steeds groter worden. Doordat

plannen. Het doel van een tijdige betrokkenheid bij de planvorming is om water één van de bepalende factoren

geven. Maar niet alleen het vastleggen van informatie is belangrijk. Medewerkers

informatie bundelen in ‘wateratlassen’. Deze documenten vormen een belangrijke informatiebron voor onze

te laten zijn. Wij blijven daarom beleid formuleren over stedelijke watervraagstukken én participeren in gebiedsprocessen, zoals landinrichting. Bovendien nemen we een deel van de kosten van de planvorming voor onze
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opdrachtgever zijn.

rekening omdat wij een goede inrichting van het watersysteem belangrijk vinden.

we ‘wateratlassen’ gaan aanleggen kunnen we hier ook een betere invulling aan
moeten naast kennis over waterbeheer ook kennis over ruimtelijke ordening

hebben. Daarmee vragen we best veel van onze mensen, maar de wil om te leren
en verder te ontwikkelen is absoluut aanwezig!
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Carla Alma, bestuurslid
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“Economische kijk op water staat
nog in de kinderschoenen”.
Wanneer we het over waterbeheer hebben, wordt over het algemeen gesproken over

maatregelen die betrekking hebben op waterkwaliteit en waterkwantiteit. Maar water
heeft ook een economische waarde. Water is een drager voor maatschappelijke functies, zoals recreatie en woonomgeving. En water kan geld opleveren door energieop-

wekking. Hiervoor is beleid in de maak, gebaseerd op de meest moderne technieken.

Denk aan de energie die uit de overgang van zoet naar zout water valt te halen of uit
het vrije verval van water.
De economische betekenis van water groeit. In ons kleine land neemt de druk op ruimte gestaag toe. Daarom wordt

Beleidsmatig staat de economische kant van water nog in de kinderschoenen. Maar er

worden gecombineerd. De vraag naar watergebonden recreatie neemt ook toe, evenals de wens om in of aan het

energienota en in 2010 plaatsen we een nieuwe WKK-installatie (warmtekrachtkoppe-

steeds vaker gekeken naar meervoudig ruimtegebruik waarin verschillende functies (landbouw, natuur, wonen, etc.)
water te wonen. Water kan een rol spelen in duurzame energiehuishoudingen. Intensivering van de samenwerking
met bedrijfsleven en kennisinstituten zal het waterschap scherper maken op marktwerking en innovatiekracht.
Wij staan midden in de maatschappij, dus ook in de regionale (kennis)economie.

Waterschap Noorderzijlvest vindt het belangrijk om niet alleen duidelijk te hebben hoeveel een project
onze maatschappij kost, maar ook wat het oplevert. De goedkoopste oplossing is niet altijd de beste.

Iets duurdere alternatieven trekken bijvoorbeeld meer recreanten aan, waar private ondernemers weer van

profiteren. Wij maken deze kosten en baten daarom inzichtelijk en houden daar in een vroegtijdig stadium van

planontwikkeling rekening mee. We richten ons ook op de economische kant van het meervoudig ruimtegebruik.
Daarnaast kijken we naar een beter gebruik van de bestaande infrastructuur voor recreatie. Energiebesparing
en energieopwekking zijn tenslotte twee andere aandachtspunten. Op langere termijn streven we ernaar om
14

energieneutraal te werken.

wordt hard aan gewerkt. Momenteel leggen wij bijvoorbeeld de laatste hand aan een

ling) op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde, waardoor deze zuivering energieneutraal kan opereren. Een duurzame oplossing die ook kostenbesparend werkt.
Tegenwoordig maken we bij projecten een kosten-batenanalyse. We kijken daarbij

onder meer naar de maatschappelijke, landschappelijke en sociale meerwaarde van

water. Denk eens aan het toekennen van een recreatiefunctie aan een waterbergingsgebied. Zelf halen we hier geen inkomsten uit, maar inwoners hebben wel baat bij

de extra recreatiemogelijkheid. Het inrichten van natuurvriendelijke oevers langs het

Pieterbuurstermaar wordt bijvoorbeeld gecombineerd met de aanleg van een fietspad.
Hoe we de economische kijk op water concreet inpassen zullen we de komende tijd

onderzoeken. In 2010 ontwikkelen we beleid op dit gebied en geven we invulling aan
het ‘hoe en wat’.
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Harry Ruben, bestuurslid

