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1

Inleiding
De zorg voor het water

Waterschap Vallei & Eem heeft de zorg voor het water in het gebied dat ligt tussen
de Utrechtse Heuvelrug in het westen, de zuidelijke Randmeren in het noorden, de
Veluwe in het oosten en de Nederrijn in het zuiden. Het waterschap geeft zijn taken
vorm in drie programma's: Veilige dijken, Voldoende en schoon water en Zuivering
afvalwater. Deze drie programma's worden in dit nieuwe waterbeheerspian
beschreven, voor de planperiode 2010-2015.
Het programma Veilige dijken betekent dat het waterschap zijn beheersgebied
beschermt tegen overstroming vanuit het buitenwater, in ons geval de Nederrijn

De doelen en voornemens uit beide plannen zijn goeddeels gerealiseerd.
In de komende periode bouwen we voort op de in de vorige planperiode behaalde
resultaten en spelen we in op nieuwe ontwikkelingen.
De Waterwet (2009) verplicht het waterschap om voortaan telkens voor een periode
van zes jaar een waterbeheersplan op te stellen. Dit is het eerste waterbeheersplan
van Waterschap Vallei & Eem onder het regime van deze nieuwe wet. Het behandelt
de drie programma's van het waterschap in één plan. Dit doen we voor de periode
2010-2015.
De introductie van een zesjaarlijkse plancyclus - in plaats van de huidige vierjaarlijks
cyclus - werkt ook door in de interne cyclus. Vanaf 2010 moet onder andere in de
begrotingscyclus en de zogenoemde Visie Effectrapportage, waarin het waterschap
jaarlijks de voortgang toetst, hiermee rekening worden gehouden.

en de Randmeren.
Het programma Voldoende en schoon water gaat over de waterhuishouding, dat wil
zeggen: over de wijze waarop het waterschap omgaat met het zichtbare oppervlaktewater en de nog veel grotere hoeveelheid onzichtbaar grondwater in het beheersgebied. Het doel is dat water beschikbaar is waar we het nodig hebben, dat het
van goede kwaliteit is en dat we er geen overlast van ondervinden.
Het programma Zuivering afvalwater houdt in dat het waterschap gebruikt en
verontreinigd water en hemelwater dat in rioleringen wordt verzameld, adequaat
zuivert voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. Op die manier zorgen
we ervoor dat de kwaliteit van dat oppervlaktewater zo min mogelijk wordt beïnvloed.
Het programma Zuivering afvalwater levert daarmee een essentiële bijdrage aan het
programma Voldoende en schoon water.

In het waterbeheersplan 2010-2015 vertaalt het waterschap zijn taken in concrete
doelen voor een periode van zes jaar, maatregelen om die doelen te realiseren en
prestatie-indicatoren waaraan de resultaten kunnen worden afgemeten. Het periodiek
opstellen of vernieuwen van het waterbeheerspian noodzaakt bestuur en medewerkers van het waterschap om zich voor elke nieuwe planperiode te bezinnen op bereikte resultaten en strategische doelen voor de middellange termijn. Het waterbeheersplan wordt gevoed door beleid dat in de achterliggende periode is ontwikkeld. In het
waterbeheerspian beschrijven we hoe we onze taken willen vervullen die we hebben
op grond van Europese, nationale en provinciale wet- en regelgeving, verordeningen
en beleidsplannen en van gemaakte afspraken. Het waterschap houdt bij het opstellen van het waterbeheerspian rekening met de provinciale waterplannen.
Op grond van de Waterwet en de provinciale waterverordening en op grond van de
Natuurbeschermingswet wordt het waterbeheersplan ter goedkeuring aangeboden
aan de provincies Utrecht en Gelderland.

1.2 1 Een nieuw waterbeheerspian
Het vorige waterbeheersplan werd geschreven voor de periode 2004-2007 en is
verlengd tot en met 2009. Dit plan behandelt de taken van het waterschap op het
gebied van de zorg voor voldoende en schoon water en de zuivering van afvalwater.
Veiligheid komt aan bod in een afzonderlijk beheersplan waterkeringen.

Het waterbeheersplan is tot stand gekomen via een interactief planproces, zowel
intern als extern. Er is intensief gecommuniceerd met maatschappelijke organisaties
en medeoverheden. Dit is gebeurd via een klankbordgroep en een groot aantal
bilaterale overleggen.

5

1.3 J De Kaderrichtlijn water

1.4

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) van kracht
geworden. De KRW geeft een kader voor de bescherming van de kwaliteit van
oppervlaktewater en grondwater. Met kwaliteit wordt zowel de ecologische als de
chemische kwaliteit bedoeld. In de achterliggende jaren is op grond van de KRW
onderzoek gedaan naar de toestand van het water en zijn doelen geformuleerd voor
herstel en bescherming. In de komende planperiode wordt gewerkt aan het realiseren
van de doelen.

De begrenzing door de Randmeren in het noorden, de Nederrijn in het zuiden,
de Utrechtse Heuvelrug in het westen en de Veluwe in het oosten maken van het

De KRW introduceert het begrip 'waterlichaam'. In het beheersgebied van
Waterschap Vallei & Eem zijn negentien waterlichamen aangewezen. Voor al deze
waterlichamen moeten volgens de KRW ecologische doelen worden geformuleerd en
gerealiseerd. Alle wateren, dus ook de niet-waterlichamen, moeten daarnaast voldoen
aan de KRW-richtlijnen voor een goede chemische toestand (GCT).
De KRW-doelen en de maatregelen om deze doelen te realiseren zijn een belangrijk onderwerp in dit waterbeheersplan 20102015. De BEZEM-studie (Bestrijding
Eutrofiëring Zuidelijke Randmeren) en het project Inrichtingbeelden (zie paragraaf 6.2)
vormen gezamenlijk de belangrijkste onderbouwing voor de in dit plan vastgelegde
maatregelen. Het realiseren ervan zal de komende jaren een grote inzet vragen. Maar
dit zal niet ten koste gaan van de andere taken van het waterschap, zoals die er zijn
voor de kwantitatieve waterhuishouding, de veiligheid en de zuivering van afvalwater.

Samenspel met anderen

beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem een logische eenheid. Die grenzen
zijn echter verre van 'waterdicht' en het beheersgebied is onderdeel van een veel
groter samenhangend geheel, het internationale stroomgebied van de Rijn.
Het stroomgebied van de Rijn is ingedeeld in een aantal regio's.
Waterschap Vallei & Eem werkt met de aangrenzende waterbeheerders
Waterschap Veluwe, Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat
IJsselmeergebied en met de provincies en de gemeenten (onder andere
via het Platform Water Vallei en Eem) samen in de regio Rijn-Midden.
Daarnaast zijn er in het Nederlandse deel van het stroomgebied nog de regio's
Rijn-Noord, -Oost en -West. Binnen zijn beheersgrenzen heeft het waterschap
te maken met belangenorganisaties, bedrijven en particulieren.
Zoals het waterschap een speler is tussen andere partijen, heeft ook het waterbeheersplan zijn plaats tussen andere documenten. Zo zijn de KRW-doelen
vastgelegd in de provinciale waterplannen en is het pakket van doelen en maatregelen tevens op hoofdlijnen vastgelegd in het stroomgebiedsbeheersplan (SGBP)
Rijn-Delta voor het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Rijn. Het SGBP is
een onderdeel van het Nationale Waterplan en via het SGBP worden de Nederlandse
KRW-ambities aan de Europese Unie gerapporteerd.

De KRW gaat ook over grondwaterlichamen. Het beheersgebied van
Waterschap Vallei & Eem ligt helemaal binnen de grenzen van één grondwater-lichaam. Grondwaterlichamen moeten voldoen aan criteria voor een
goede chemische toestand en een goede kwantitatieve toestand.
Voor de goede chemische toestand gelden Europese normen en voor de
goede kwantitatieve toestand is het nodig dat aanvulling en onttrekking van
grondwater in evenwicht zijn. De provincies zijn grotendeels verantwoordelijk
voor het bereiken van de geformuleerde doelen en maatregelen.

Uitgangspunten voor de waterkeringen en voor het waterkwantiteitsbeheer volgen
uit de Europese richtlijn overstromingsrisico's, landelijke wet- en regelgeving en het
landelijke beleid voor het waterbeheer in de 21e eeuw (WB21). Van belang zijn de
provinciale waterplannen, het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost, de
aanwijzing van Natura 2000-gebieden en de resultaten van het project BEZEM
(Bestrijding Eutrofiëring ZuidelijkE randMeren).
Op grond van de KRW worden de water- en beheersplannen die op het niveau van
Rijk, stroomgebieden, provincies en waterbeheerders moeten worden gemaakt, vanaf
nu gelijktijding op- en vastgesteld. Hierdoor wordt een betere onderlinge afstemming
bevorderd. Er is geen sprake van nieuwe planvormen.

1.5

1

Gebruik maken van kennis en ervaring

1.6

f

Leeswijzer

Het waterschap houdt zich dagelijks bezig met het beheer en de inrichting van bodem
en water in zijn beheersgebied. In dit gebied zijn grondeigenaren en -gebruikers
dagelijks bezig met het verdienen van hun brood. Gemeenten en bedrijven hebben
er hun infrastructuur en activiteiten. Bij plannen en maatregelen van het waterschap
kunnen hun belangen in het geding komen. Maar ze hebben ook, elk met hun eigen
achtergronden, een schat aan kennis en ervaring met het gebruiken en beheren van
bodem en water.

Dit waterbeheersplan beschrijft de drie programma's die Waterschap Vallei & Eem
voor de planperiode 2010-2015 heeft opgesteld: Veilige dijken (hoofdstuk 5)
Voldoende en schoon water (hoofdstuk 6) en Zuivering afvalwater (hoofdstuk 7).

Het waterschap wil graag samenwerken met grondeigenaren en -gebruikers,
gemeenten en bedrijven binnen zijn beheersgebied en hun kennis en ervaring
benutten bij het uitwerken en realiseren van plannen die hun belangen raken.
Uitgangspunt voor het waterschap is dat inrichtingsmaatregelen in goed overleg
en, als dat maar enigszins mogelijk is, op basis van vrijwillige medewerking
worden uitgevoerd.

Vanuit Europa krijgt Waterschap Vallei & Eem in de komende planperiode uitgebreid
te maken met de Kaderrichtlijn water, maar ook in Nederland zijn er flinke veranderingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op het werk en de positie van waterschappen. In hoofdstuk 4 staat een beschrijving van relevante wet- en regelgeving op
Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Voor het faunabeheer conformeert het waterschap zijn beleid aan dat van de provinciale
faunabeheerplannen. Het waterschap continueert de praktijk dat het de jachtrechten
op zijn gronden, daar waar dat zinvol is, verhuurt aan wildbeheereenheden.

Voorafgaand aan deze drie programma's geeft hoofdstuk 2 een korte beschrijving van
Waterschap Vallei & Eem en de door ons gehanteerde uitgangspunten. Vervolgens
staat in hoofdstuk 3 een beschrijving van het beheersgebied.

Na de programmabeschrijvingen worden in hoofdstuk 8 de organisatorische en
juridische aspecten van ons werk toegelicht. Hoofdstuk 9 ten slotte, gaat over de
financiële kanten van onze plannen.
In bijlage 1 worden alle doelen en maatregelen uit het waterbeheersplan in
een tabel gepresenteerd.
In bijlage 2 en 3 staat de huidige toestand van de waterlichamen en een overzicht
van alle KRW-maatregelen per waterlichaam.
In bijlage 4 wordt een toelichting gegeven op het GGOR, het gewenst grond- en
oppervlaktewaterregime, dat in paragraaf 6.1 wordt besproken.
Het waterbeheersplan 2010-2015 is van kracht vanaf 2010, maar heeft voordien
alle noodzakelijke procedures doorlopen nadat het in 2008 is geschreven. Bij het
schrijven is zoveel mogelijk uitgegaan van de verwachte situatie op 1 januari 2010.
Ook is geanticipeerd op de invoering van nieuwe wet- en regelgeving en het uitvoeren
van onderzoek in 2009.
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1

Missie en motto

Waterschap Vallei & Eem heeft in 2005 als zijn missie geformuleerd:
"Wij beschermen onze inwoners tegen overstromingen en ernstige wateroverlast.
Wij zorgen voor schoon en levend water en een waterpeil dat aansluit bij het
gebruik van de grond. Wij werken transparant, milieu- en kostenbewust en
gericht op samenwerking."
Het hiervan afgeleide motto van het waterschap is: 'Helder in water.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Waterschap Vallei & Eem wil maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat wil
zeggen: denken en handelen vanuit de zorg voor een wereld waarin wijzelf en
toekomstige generaties goed kunnen leven. Het neemt verantwoordelijkheid voor
de consequenties van zijn handelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied.
Het legt verantwoording af aan betrokken belanghebbenden en gaat met hen in
gesprek. De eigen medewerkers mogen aanspraak maken op een sociaal en fysiek
veilige en aangename werkomgeving. Het waterschap is transparant en eerlijk tegenover degenen in wier belang het werkt of met wie het direct of indirect zaken doet,
en heeft aandacht voor de duurzaamheid van de middelen die het voor zijn taakuitoefening inzet.
Het waterschap kan alleen maatschappelijk verantwoord handelen als de mensen
bij het waterschap dat doen, collectief en individueel. Bewustwording, een open
communicatie - intern en naar buiten - en kwaliteitsbesef zijn de randvoorwaarden
waaraan moet worden voldaan.
Het waterschap is zich ervan bewust dat waterschapswerken van en voor iedereen
zijn en dat ze naast waterstaatkundige functies ook een rol kunnen spelen in de
kwaliteit van het landschap of voor de recreatie. We willen daarom de waterschapswerken zoveel mogelijk openstellen voor het publiek.

We streven naar innoverend waterbeheer. Innovatief denken is nodig om invulling te
geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Te denken valt aan (her)gebruik
van afvalstoffen en innovaties op het gebied van interactieve gebiedsprocessen.
Ons waterbeheer is mede gericht op de ecologische kwaliteit van ons beheersgebied. We zoeken naar mogelijkheden voor energiebesparing en het beperken van
CO2-emissie. We kiezen, waar mogelijk, voor duurzame materialen en technieken
en voor hergebruik. We proberen conform het programma Duurzame Bedrijfsvoering
Overheden de hoeveelheden restafval te minimaliseren. We zijn ons ervan bewust
dat samenwerking met anderen belangrijk is naast het centraal stellen van de
eigen taakuitoefening.

2.2

1

Regionale waterautoriteit

Vanuit zijn missie wil Waterschap Vallei & Eem zich profileren als regionale waterautoriteit die in zijn beheersgebied een centrale rol speelt bij het concretiseren en
realiseren van de waterdoelen die op (inter)nationaal niveau zijn benoemd.
Om zijn autoriteit inhoud te geven wil het waterschap:
zijn taken op een uitstekende wijze vervullen;
zijn aanwezige expertise en gebiedskennis beschikbaar stellen
aan waterschapspartners;
samenwerken met waterpartners.
Wij zijn ons als waterschap bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
en trachten de burgers en medeoverheden bewust te maken van de ontwikkelingen
in het waterbeheer. We streven daarbij naar een goede balans tussen een kwalitatief
goede taakuitoefening en een maatschappelijk aanvaardbare belastingheffing.
Het aandacht besteden aan recreatief medegebruik en behoud van cultuurhistorische
waarden ziet het waterschap als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op deze
wijze proberen we de functie van het watersysteem te verbreden en het waterschapswerk op locatie onder de aandacht van het publiek te brengen.

2.3

1 Historie en taakuitoefening

De huidige waterschapsstructuur is gegroeid vanaf de Middeleeuwen, toen
ingelanden samenwerkingsverbanden vormden om hun gebieden te verdedigen
tegen overstroming en daarbinnen de gewenste waterpeilen te handhaven.
Samen met de zorg voor de waterkwaliteit, die in de 20 eeuw vorm heeft gekregen,
is dit nog steeds het wezen van wat waterschappen doen. Door fusies en schaalvergroting hebben de waterschappen hun huidige structuur en omvang gekregen.
Waterschap Vallei & Eem is in 1997 ontstaan door een fusie van vier voormalige
waterbeheerders in deze regio.
Een modern waterschap is één van de vele spelers die zich bezig houden met
de inrichting en het beheer van de leefomgeving. Water is daarin een onmisbaar
structurerend element. Een taak van het waterschap is om het water optimaal dienstbaar te maken aan andere belangen, maar ook om op te komen voor het waterbelang
waar dat kaderstellend, zwaarwegend of mede-ordenend moet zijn. Als regionale
waterautoriteit moeten we alles doen wat nodig is voor de veiligheid, de watervoorziening, de waterafvoer en de waterkwaliteit. Maar in de moderne samenleving kan
dat niet zonder overleg en samenwerking met alle andere partijen die hun eigen taken
uitoefenen en hun eigen belangen nastreven. Onze inzet daarbij is het creëren van
win-winsituaties.

2.4

1

Kostenbewust

Ambitie mag wat het waterschap betreft wat kosten, maar niet tegen élke
prijs. In elk besluit, ook als het gaat over vernieuwing en innovatie, weegt
Waterschap Vallei & Eem de kosten en opbrengsten nadrukkelijk tegen elkaar
af. Dat betreft niet alleen investeringskosten, maar ook toekomstige exploitatiekosten. Waar mogelijk wordt het huidige beheer en onderhoud van watergangen
en zuiveringsinstallaties kostenefficiënter gemaakt, bijvoorbeeld via het verder
invoeren van risicomanagement. We gaan ook verder met innovatieve aanbestedingsvormen, zodat we optimaal kunnen profiteren van kosteneffectieve
oplossingen in de markt. Ook proberen we maximaal gebruik te maken van
innovatie- en subsidie-mogelijkheden.
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3

1

Gebiedsbeschrijving

De Gelderse Vallei en het stroomgebied van de Eem vormen samen een langgerekt
laaggelegen gebied dat afloopt van ongeveer NAP + 10 meter in het zuiden, bij de
Nederrijn, tot rond NAP in het noorden, bij de zuidelijke Randmeren. Behalve dit laaggelegen gebied behoren ook het oostelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug en het
westelijke deel van de Veluwe tot het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem.
Beide heuvelruggen, stuwwallen uit de voorlaatste ijstijd, zijn op sommige plaatsen
hoger dan NAP + 60 meter. Voor Nederlandse begrippen komen er in het beheersgebied dus Vrij grote hoogteverschillen voor.
Het beheersgebied is 107.000 hectare groot en heeft ruim 600.000 inwoners.
Het is een zeer afwisselend gebied met landbouwgronden, natuur en een aantal
stedelijke kernen en dorpen. Kaart 1 geeft een overzicht van het beheersgebied.

3.1

Bij het bieden van veiligheid staat preventie voorop, overstromingen moeten worden
voorkomen. De wettelijk vastgestelde veiligheidsnorm voor die delen van het beheersgebied die door primaire waterkeringen worden beschermd, is dat de kans op overstroming vanuit het buitenwater niet groter mag zijn dan 1/1250 per jaar. Daarvoor
moet het waterschap zorgen dat de dijken te allen tijde op orde zijn. Daarnaast moet
het waterschap adequaat op kunnen treden als onverhoopt toch dijkdoorbraken en
overstromingen voorkomen.
Regionale waterkeringen
Naast de primaire waterkeringen zijn er in het beheersgebied van
Waterschap Vallei & Eem ook regionale waterkeringen. Zij dienen voor
compartimentering of bieden lokaal bescherming tegen overstromingen.
De veiligheidsnormen die het waterschap hierbij hanteert zijn vastgesteld door
de provincie. De normen variëren, afhankelijk van de schade die op kan treden.
De totale lengte aan regionale waterkeringen in het beheersgebied is 88 kilometer.

Dijken en veiligheid
3.2

Primaire waterkeringen
De laaggelegen vallei tussen de hoge gronden van Heuvelrug en Veluwe moet aan de
zuidzijde en aan de noordzijde, waar geen bescherming door hoge gronden aanwezig
is, door primaire waterkeringen worden beschermd tegen overstroming vanuit het
buitenwater. Het gebied dat zonder waterkeringen onvoldoende veilig is, beslaat ongeveer een derde van het totale beheersgebied. Waterschap Vallei & Eem beheert totaal
47 kilometer primaire waterkeringen.
Zonder maatregelen zou bij hoogwater in de grote rivieren een deel van het water uit
de Nederrjn via ons beheersgebied naar de Randmeren stromen. De Grebbedijk, een
primaire waterkering die de zuidpunten van Heuvelrug en Veluwe tussen Rhenen en
Wageningen met elkaar verbindt, voorkomt dit. Deze dijk dateert al van het jaar 1200.
Dijken langs de Randmeren en langs de Eem voorkomen dat de laaggelegen gebieden
van ons beheersgebied, op de eerste plaats de polders ten noorden van Amersfoort,
overstromen bij hoogwater in het lJsselmeergebied.

1

Waterhuishouding

De structuur van het beheersgebied, een naar het noorden aflopende vallei tussen
twee heuvelruggen, is bepalend voor de waterhuishouding. Doordat de laagste delen
van het gebied nabij de Randmeren rond NAP liggen. kan de waterafvoer vrijwel
helemaal onder vrij verval plaatsvinden. Alleen in Eemland en Arkemheen is voor
de afwatering bemaling nodig.
Het overgrote deel van het beheersgebied voert zijn overtollige water af naar de
Randmeren. Alleen de beken in het zuidelijke deel van de Veluwe, ten oosten
van Ede en Wageningen, monden uit in de Nederrijn.
Een vrijwel ongehinderde afvoer van water uit het hele Valleigebied via de
Eem naar de huidige Randmeren is mogelijk geworden door de afsluiting van
de Zuiderzee in 1932. Voor die tijd konden hoge waterstanden in de Zuiderzee
de afvoer onmogelijk maken en tot overstromingen en wateroverlast leiden.
Door de aanleg van de Afsluitdijk komen waterstanden in de Randmeren die
de afvoer van de Eem belemmeren niet vaak meer voor en zeker niet langdurig.
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Na de afsluiting van de Zuiderzee is in de periode 1935-1941 het Valleikanaal aan-

Het overtollige water van Nijkerk wordt op twee manieren afgevoerd: via de Brede

gelegd, voor een belangrijk deel door het met elkaar verbinden van bestaande watergangen. Valleikanaal en Eem vormen nu samen de hoofdader voor de afwatering
van het beheersgebied. Het Valleikanaal begint bij de Nederrijn, ten oosten van
Achterberg, en mondt in Amersfoort uit in de Eem. De Eem loopt van Amersfoort
verder naar het Eemmeer, één van de zuidelijke Randmeren. Met een aantal stuwen

Beek en via de Arkervaart. De Brede Beek loost grotendeels op de Nijkerkerpolder en
de Arkervaart op de Randmeren. Bij hoge waterstanden op de Randmeren wordt het
overtollige water van de Arkervaart afgelaten op de Nijkerkerpolder en via het gemaal

kan naar behoefte water in het gebied worden vastgehouden dan wel een snelle
afvoer worden bevorderd.

Stroomgebied Zuid-Veluwse Beken
Het stroomgebied Zuid-Veluwse Beken staat los van de overige gebieden omdat het
water rechtstreeks wordt geloosd op de Nederrijn. Het betreft een aantal korte, snelstromende beken die allemaal ontspringen in de zuidelijke Veluweflank. De beken

Stelsels van beken vanaf de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug leiden overschotten aan hemelwater en kwelwater naar Valleikanaal en Eem. Deze beken, en ook de
Arkervaart in Arkemheen en de gemalen voor de bemaling van de polders ten noorden
van Amersfoort, worden gevoed via fijnmazige netwerken van watergangen en (kavel)
sloten. Ook in deze beken en netwerken wordt de waterstand met behulp van stuwen

geloosd op de Randmeren.

worden gevoed door het in de flank uittredende grondwater. Ze liggen in relatief
diepe dalen. De oppervlakte van het stroomgebied is 3.500 hectare.
De bovenlopen van de beken (veelal gegraven sprengen) vallen gedurende de zomer

beheerst om overal genoeg water beschikbaar te hebben en overlast van teveel water
te voorkomen. Goed onderhoud, dat jaarlijks via de schouw wordt gecontroleerd, is
essentieel voor het functioneren van het hele systeem.

grotendeels droog. De midden- en benedenlopen van de beken zijn meestal vergraven,
of er zijn parallelle molenbeken aangelegd. Een groot deel van het inzijggebied waaruit

Een aantal laaggelegen plaatsen in het beheersgebied is aangewezen voor de berging
van water. Door hun lage ligging lopen deze gebieden bij hoge afvoeren onder water.

Stroomgebied Eemland
Het stroomgebied Eemland bevindt zich benedenstrooms in het beheersgebied van
Waterschap Vallei & Eem. Het omvat de polders aan weerszijden van de Eem tot aan

Daardoor wordt wateroverlast op andere plaatsen voorkomen.

de beken worden gevoed, bestaat uit bos en heide.

het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug in het westen en de Laak in het oosten.
De oppervlakte van het stroomgebied is 16.300 hectare.

3.2.1

1

Stroomgebieden

In het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem wordt onderscheid gemaakt
tussen een aantal (deel)stroomgebieden. Twee daarvan staan los van de andere, het
stroomgebied Arkemheen en Brede Beek en het stroomgebied Zuid-Veluwse Beken.
Alle andere zijn met elkaar verbonden via de hoofdader van het Valleikanaal en de
Eem en voeren uiteindelijk allemaal hun water via de Eem af naar het Eemmeer.
De begrenzing van de stroomgebieden staat weergegeven op kaart 1.
Stroomgebied Arkemheen en Brede Beek
Het stroomgebied Arkemheen en Brede Beek is niet verbonden met de overige stroomgebieden. Het overtollige water wordt rechtstreeks op de Randmeren geloosd, deels
door bemaling via het Nijkerkergemaal en het Puttergemaal en deels onder Vrij verval
via de Arkervaart en de Laak. Het stroomgebied is een mengvorm van een beeksysteem en een poldersysteem. De oppervlakte van het stroomgebied is 6.700 hectare.
12

Het overtollige water wordt via de gemalen Eemnes, Tydeman, Westdijk, Veendijk.
De Haar, Zeldert, Malesluis en Soest op de Eem en het Eemmeer geloosd. Ook de
Praamgracht behoort tot het stroomgebied. Deze watergang loost onder vrij verval op
de Eem. In perioden van droogte wordt water ingelaten uit de Eern en het Eemmeer.
Vallelkanaal en Eem
Het stroomgebied Valleïkanaal en Eem omvat in feite alleen het Valleikanaal en de
Eem zelf. Het Valleikanaal stroomt bij de stuw aan de Balladelaan in Amersfoort in de
Eem. Het vormt de verbinding tussen de Eem en de hierna beschreven (deel)stroomgebieden van beken waarvan het water via het Valleikanaal naar de Eem stroomt.
De invloed van de Eem op de afwatering van de Gelderse Vallei is goed merkbaar
bij hoogwater op de Randmeren, zeker in combinatie met hoge afvoeren vanuit de
Gelderse Vallei. Als gevolg hiervan loopt het waterbergingsgebied Schammerpolder
(ten zuidoosten van Amersfoort) af en toe onder water.

Kaart 1 - Beheersgebied WVE
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Bij de Grebbesluis in de Grebbedijk laat het Waterschap Vallei & Eem s zomers
water in vanuit de Nederrijn voor watervoorziening van de landbouw, om de
stadsgrachten van Amersfoort te verversen en voor het transporteren van maaisel
door het Valleikanaal.

Stroomgebied Lunterse Beek
Het stroomgebied van de Lunterse Beek beslaat 11.700 hectare. Het hoger
gelegen oostelijk deel van het gebied behoort tot de Veluwe. Sinds de aanleg van het Valleikanaal mondt de Lunterse Beek daarin uit en niet meer in de
Heiligenbergerbeek.

Stroomopwaarts voeren de hierna genoemde (deel)stroomgebieden hun water af
naar het Valleikanaal.
Stroomgebied Heiligenbergerbeek
Het stroomgebied van de Heiligenbergerbeek ligt tussen het Valleikanaal en de
Utrechtse Heuvelrug en beslaat ruim 11.000 hectare. Het omvat behalve de

De Munnikenbeek en Fliertse Beek zorgen voor de afwatering van het gebied
Ederveen. De Nederwoudse Beek, Buzerdse Beek, Overwoudse Beek en Lunterse
Beek zorgen voor de afwatering van het gebied tussen Lunteren, Barneveld en
Scherpenzeel.

Heiligenbergerbeek de Woudenbergse Grift en de Heigraaf.

Stroomgebied Binnenveld en omgeving
Het stroomgebied Binnenveld ligt in het zuidelijkste deel van het waterschapsgebied.

Het water van de Heiligenbergerbeek stroomt bij normale omstandigheden door
Amersfoort, tot bij de Monnikendam en vandaar buitenom de binnenstad door de

Het is een laaggelegen gebied tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Onder
invloed van kwelwater en een stagnerende waterafvoer heeft zich in het verleden een
uitgestrekt hoogveengebied gevormd. Door ontginningen en veenafgravingen zijn hiervan slechts restanten over. De oppervlakte van dit stroomgebied is 10.300 hectare.

Oostelijke Singelgracht naar de Eem. Een klein deel van het water stroomt door de
stadsgrachten naar het Spul en de Koppelpoort. Bij hogere afvoeren kan het teveel
aan water via de Vosheuvelbeek naar het Valleikanaal worden afgelaten.
Stroomgebied Barneveidse Beek
Het stroomgebied Barneveidse Beek bestaat uit de kleinere stroomgebieden van de
Esvelderbeek, de Barneveidse Beek, de Hoevelakense Beek en de Valkse Beken.

In het Binnenveld komen aan weerszijden van het Valleikanaal jaarlijks
overstromingen voor. Een deel van dit gebied is aangewezen als waterbergingsgebied.Het overtollige water van Wageningen wordt via het Nieuwe Kanaal geloosd
op het Binnenveld.

De oppervlakte van het stroomgebied is 15.900 hectare.
Het overtollige water wordt via de beken afgevoerd en onder vrij verval geloosd op het
Valleikanaal. Om de waterafvoer te reguleren zijn de grotere stuwen geautomatiseerd.
In het benedenstrooms en laag gelegen waterbergingsgebied Schammerpolder komen
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Het overtollige water van Ede ten noorden van de spoorlijn stroomt via de
Krakerswijk/Zijdewetering naar het Valleikanaal, terwijl het overtollige water ten

in natte tijden overstromingen voor.

zuiden van de spoorlijn via de Nieuwe Wetering door het Binnenveld richting
Valleikanaal gaat. In Veenendaal loopt het Valleikanaal door het centrum en
wordt het overtollige water hier rechtstreeks op geloosd.

Stroomgebied Modderbeek en Moorsterbeek
Het stroomgebied Modderbeek en Moorsterbeek is relatief beperkt van omvang.
De oppervlakte van het stroomgebied is 5.300 hectare.

Gebied met onzichtbare afwatering
Ongeveer 25 procent van de totale oppervlakte van ons beheersgebied heeft een
onzichtbare afwatering via inzijging en grondwaterstromingen. In deze gebieden komen

Overtollig water wordt onder Vrij verval afgevoerd naar het Valleikanaal.
In het waterbergingsgebied Asschat/Voskuilen komen in natte tijden

geen watergangen voor, maar wel geïsoleerde vennen en poelen. De totale oppervlakte van deze gebieden is ongeveer 33.000 hectare, waarvan 80 procent op de
Veluwe (met onder andere het Nationaal Park De Hoge Veluwe) en 20 procent op de

overstromingen voor.

Utrechtse Heuvelrug.

3.2.2

t Waterkwaliteit

Hoewel de waterkwaliteit de laatste decennia sterk is verbeterd, voldoen vooral de
nutriëntenconcentraties nog niet aan de waterkwaliteitsnormen. De aandacht richt
zich hierbij in het bijzonder op het verlagen van de fosfaatconcentratie, vooral om de
belasting van de Randmeren terug te brengen. Er wordt daarom in de komende jaren
gewerkt aan het verbeteren van het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties
en het terugdringen van diffuse lozingen, onder andere vanuit het verkeer, stedelijk
gebied, atmosferische depositie, landbouwgronden en boerenerven. Samen met de
gemeenten wordt gezocht naar mogelijkheden voor het verbeteren van rioleringen, het
afkoppelen van verhard oppervlak, het terugdringen van riooloverstorten en het optimaliseren van het hele systeem van afvalwaterverwerking, zodat de belasting van
het oppervlaktewater door verontreinigd overstortwater vermindert.

3.2.3

1

Grondwater

Het zichtbare oppervlaktewater is maar een fractie van de onzichtbare hoeveelheid
grondwater in het beheersgebied. De stroming van het oppervlaktewater is in grote
lijnen een afspiegeling van de beweging van het grondwater.
Door de inzijging van hemelwater hebben zich onder de Utrechtse Heuvelrug en de
Veluwe in de loop van vele duizenden jaren grote voorraden grondwater gevormd.
De grondwaterspiegel ligt ver onder de hoogste delen van de beide heuvelruggen,
maar wel hoger dan de vallei ertussenin. Daardoor is er een grondwaterbeweging
vanuit de beide heuvelruggen in de richting van de vallei. Op de flanken ontspringen
beken en aan de voet en in de vallei kan plaatselijk kwel optreden. De hoofdrichting
van de grondwaterstroming in de vallei is naar het lJsselmeergebied. Dit wordt nog
enigszins versterkt door de aanleg van de TJsselmeerpolders, die gepaard ging met
een grondwaterstandsverlaging aan de noordgrens van ons beheersgebied
Door grondwateronttrekkingen, ontwatering, drainage en alle verdere maatregelen
die zijn en worden genomen om overtollig water af te voeren, is de grondwaterspiegel in de tweede helft van de 20e eeuw gedaald. Waterplassen en natuurgebieden

3.3

1

Zuivering van afvalwater

Huishoudelijk en industrieel afvalwater en een deel van het hemelwater worden
verzameld in rioleringen. In het gebied bevinden zich acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzis) en bovendien 35 gemalen en 115 kilometer transportleidingen
om het water uit de rioleringen naar de rwzï's af te voeren.
Een klein deel van het afvalwater van gemeenten in ons beheersgebied wordt
gezuiverd in rwzi's van aangrenzende waterschappen. Het gezuiverde effluent van al
onze rwzi's behalve de rwzi Renkum wordt geloosd op oppervlaktewater binnen ons
beheersgebied en komt uiteindelijk in de Randmeren terecht. De rwzi Renkum loost
op de Nederrijn.
Waterschap Vallei & Eem behandelt in zijn rwzï's het afvalwater van 600.000
inwoners en 14.500 bedrijven uit 19 gemeenten. De totale zuiveringscapaciteit is
1.245.000 vervuilingseenheden. Daarnaast wordt het regenwater dat afstroomt
van 3.900 hectare straat- en dakoppervlak via onze rwzi's afgevoerd.
Het zou te kostbaar zijn om de systemen van rioolstelsels, gemalen, transportleidingen en een rwzi zo te dimensioneren dat onder alle omstandigheden al het
water kan worden gezuiverd. Bij hevige regenval kan niet al het hemelwater worden
verwerkt. Een deel daarvan wordt daardoor, vermengd met afvalwater, rechtstreeks
en ongezuiverd op oppervlaktewater geloosd. Dit gebeurt via zogenoemde riooloverstorten. Om dit te beperken wordt getracht om schoon hemelwater rechtstreeks
of via aparte hemelwaterriolen naar het oppervlaktewater af te voeren of in de bodem
te laten zakken. Aan het zogenoemde afkoppelen van hemelwater is in de voorbije
periode veel aandacht besteed. Hoewel onjuist of ondoordacht afkoppelen negatieve
gevolgen kan hebben, heeft het afkoppelen van verhard oppervlak in het algemeen
positieve effecten op de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Daarom zal het waterschap
de komende jaren het afkoppelen van verhard oppervlak blijven bevorderen, maar
het heeft in de procedures verankerd dat bij beslissingen hierover het risico van
bodem- en (grond)waterverontreiniging wordt meegewogen. In grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Utrecht gelden hierbij ook de bepalingen van de
Provinciale Milieuverordening.

die afhankelijk zijn van hoge grondwaterstanden en/of kwel, zijn daardoor deels
verdroogd. De belangen van landbouw en verstedelijking aan de ene kant en natte
natuur aan de andere kant spelen hierbij een belangrijke rol.
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3.4

Functies

De provincies hebben in hun provinciale waterplannen functies toegewezen aan
gebieden en aan een aantal individuele wateren.
Er zijn zes verschillende gebiedsfuncties onderscheiden, afhankelijk van het grondgebruik en de ruimtelijke ordening. Per gebiedsfunctie zijn algemene doelen
geformuleerd voor de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van het watersysteem
De waterfuncties hebben betrekking op een specifiek gebruik van individuele wateren,
bijvoorbeeld ecologische verbindingszone of zwemwater. Ook voor deze functies zijn
algemene doelen geformuleerd voor de kwantitatieve en kwalitatieve toestand.

Functie natuur
Deze gebieden bestaan voornamelijk uit bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Op kleine schaal komen ook andere
vormen van grondgebruik voor, zoals landbouw en verspreide bebouwing. Het doel in
deze gebieden is het kwalitatieve en kwantitatieve waterbeheer af te stemmen op de
natuurdoelen.
Specifieke doelen zijn:
• Het opheffen van verdroging. Daarbij wordt wateroverlast voor omliggende
agrarische gronden en bebouwing zoveel mogelijk voorkomen.
• Het veiligstellen van verspreid voorkomende land- en waternatuur.
• Het behouden en ontwikkelen van waardevolle water- en oevervegetaties door
het aanpassen van het onderhoud en het verbeteren van de waterkwaliteit.

De functies zijn gebaseerd op de systematiek die de provincies Utrecht en Gelderland
in hun provinciale waterplannen hanteren. De functies van de beide provincies verschillen echter op sommige punten van elkaar. Analoog aan het Waterbeheersplan
Vallei & Eem 2004-2007 is een combinatie gemaakt van beide.

In toekomstige natuurgebieden die momenteel nog landbouwgrond zijn, stemmen we
de waterbeheersing af op de natuur wanneer het gebied grotendeels (> 80 procent)
van landbouwgrond is omgezet in natuur. Maatregelen ter bestrijding van verdroging
kunnen leiden tot vernattingsschade. We voeren deze maatregelen pas uit wanneer
er overeenstemming is met de landbouw. Treedt er schade op, dan hebben we een
schadevergoedingsregeling.

3.4.1

1 Gebiedsfuncties

natuur en recreatie.

Functie verweving landbouw en natuur
In veel gebieden zijn landbouw en natuur nauw met elkaar verweven, In Eemland en
Arkemheen betreft het voornamelijk waardevolle weidevogelgebieden. In Arkemheen
ligt een Natura 2000-gebied waarvoor een stand-still beginsel geldt. Dit betekent
dat de drooglegging (het verschil tussen het maaiveld en het oppervlaktewaterpeil)
niet mag toenemen. In de Gelderse Vallei betreft het voornamelijk landgoederen,
agrarische gebieden met natuurwaarden en hydrologische beïnvloedingsgebieden van

De doelen in deze gebieden zijn:
Het waterbeheer is in de eerste plaats gericht op het minimaliseren van

de EHS. Het waterschap wil de waterbeheersing zo goed mogelijk afstemmen op de
verweving van landbouw en natuur. Dit betekent enerzijds dat de landbouwkundige
waterhuishouding moet worden gediend en anderzijds dat natuurwaarden moeten

De gebiedsfuncties zijn aangegeven op kaart 2.
Functie landbouw
Het grondgebruik in de gebieden met de functie landbouw is overwegend landbouw
Op kleine schaal komen andere vormen van grondgebruik voor, zoals bebouwing,

wateroverlast en vochttekort voor de landbouw. We houden daarbij rekening
met verspreid voorkomende bebouwing (zettingen, wateroverlast) en
natuurgebieden (verdroging en eutrofiëring).
Het beschikbaar stellen van voldoende en schoon water voor
agrarische doeleinden, zoals beregening.

16

worden behouden en ontwikkeld. Daarnaast moet ook schade aan overige verspreid
voorkomende functies, zoals bebouwing worden voorkomen. Dit betekent dat er per
gebied maatwerk nodig is.

Kaart 2 - Functiekaart gebieden
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Onze doelen zijn:
• Het minimaliseren van wateroverlast en vochttekort (landbouw).

Gebied met diepe grondwaterstanden
De stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug bestaan voornamelijk uit

Hierbij houden we rekening met andere functies, zoals verspreide bebouwing.
• Het voorkomen en verminderen van verdroging van natuurgebieden.
• Het zo mogelijk beschikbaar stellen van oppervlaktewater voor agrarische

droge zandgronden zonder oppervlaktewater. Plaatselijk komt waardevolle waternatuur
voor in de vorm van vennen en natte heide. De stuwwallen zijn de herkomstgebieden

doeleinden, zoals beregening.
Het behouden en ontwikkelen van waardevolle water- en oevervegetaties door
het aanpassen van het onderhoud en het verbeteren van de waterkwaliteit.
Dit laatste bereiken we door het verminderen van lozingen en door het zo goed
mogelijk vasthouden van water in gebieden met een goede waterkwaliteit.
Functie stedelijk gebied
Het doel in deze gebieden is het voorkomen van wateroverlast en watertekort en
het behouden en versterken van de belevingswaarde. de recreatieve waarde en de
ecologische waarde van het water. Daarnaast wordt het beleid gericht op het voorkomen wateroverlast in omliggende gebieden en het verminderen van lozingen van
verontreinigende stoffen.
Onze doelen zijn:
• Het voorkomen van wateroverlast en watertekort.
Het zo goed mogelijk vasthouden van water.
• Het verbeteren van de belevingswaarde en recreatieve waarde van het water.
Het behouden en ontwikkelen van waardevolle water- en oevervegetaties en
biotopen en het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit en ecologische
waarden. Dit laatste bereiken we door het verminderen van (diffuse) lozingen
en het verbeteren van het beheer.

van de kwel in de Gelderse Vallei en de beekdalen op de Zuid-Veluwe.
De waterbeheersing in deze gebieden - aangeduid als gebieden met diepe grondwaterstanden - is erop gericht de vennen en natte heide op de stuwwallen en de
kwelafhankelijke natuur in de benedenstrooms gelegen gebieden te beschermen
tegen verdroging, eutrofiëring en verzuring.

3.4.2

1 Waterfuncties

De waterfuncties zijn aangegeven op kaart 3.
Functie water met hoogste ecologische niveau (HEN)
Een aantal Zuid-Veluwse beken en sprengen heeft de functie water met hoogste
ecologische niveau. Het betreft de Beek op de Hemelse Berg, de Beek op de Hoog
Oorsprong. de Seelbeek, de Duno, de Heelsumse Beek en de Renkumse Beken
(Oliemolenbeek, Kortenburgse Beek en Halveradsbeek). Daarnaast hebben enkele
vennen op de Veluwe de functie water van het hoogste ecologische niveau.
We streven ernaar om in deze wateren het bestaande natuurlijke systeem te
behouden en verder te ontwikkelen. We willen de inrichting en het beheer van
deze wateren zo goed mogelijk afstemmen op de natuurfunctie. Er mogen geen
afvalwaterlozingen plaatsvinden.

Functie waterberging
Waterberging is een secundaire functie van laaggelegen gebieden langs het
Valleikanaal en de benedenloop van de Barneveidse Beek die bij hevige regenval
(van nature) onderlopen (zie kaart 6). Onder normale weersomstandigheden is het
beheer gericht op het zo goed mogelijk bedienen van de hoofdfuncties van deze
gebieden, de functies landbouw, natuur en verweving landbouw en natuur.

Functie water met specifieke ecologische doelstelling (SED)
Enkele andere Zuid-Veluwse beken en sprengen hebben de functie water met
specifieke ecologische doelstelling. Het betreft de Slijpbeek en de Zuiderbeek.
In deze wateren is geen hoogste ecologische niveau haalbaar, maar wel een hoger
niveau dan gemiddeld. We streven ernaar het bestaande (half)natuurlijke systeem
te behouden en verder te ontwikkelen. De inrichting en het beheer van deze wateren
worden zo goed mogelijk afgestemd op de natuurfunctie.
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Kaart 3 - Functiekaart water
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Functie zwemwater
De wateren met de functie zwemwater zijn Zeumeren (Bameveld), de Zanding
(Otterlo), Midden-Veluwe (Harskamp), Overbosch (Hoevelaken), Arlerstrand (Putten)
en Henschotermeer (Woudenberg/Maarn).

Op basis van ambitie en haalbaarheid is per beektracé de gewenste inrichting en het
gewenste beheer benoemd. De vier hoofdtypen staan geïllustreerd in (onderstaande/
nevenstaande) inrichtingsbeelden (op de volgende bladzijde). De aangegeven maatvoering is indicatief. Rijk, provincie en waterschap zorgen gezamenlijk voor de aanleg
en financiering van de ecologische verbindingszones.

Op de zwemwateren is de Europese Zwemwaterrichtlijn van toepassing. Dit betekent
dat de milieukwaliteit en de gezondheid van de mens moeten worden beschermd.
Er mogen geen lozingen van fecaliën plaatsvinden en in principe ook geen andere
lozingen op of direct bovenstrooms van het zwemwater. Het waterschap zorgt voor de
monitoring, het opstellen en actualiseren van zwemwaterprofielen en - samen met de
provincie en de beheerder van de zwemfaciliteiten - het treffen van maatregelen, met
als doel de zwemwateren gezond te houden voor alle gebruikers.

Functie vaarwater
De Eem heeft, naast een ecologische functie, tussen Amersfoort en het Eemmeer
tevens de functie van vaarwater voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart.
Ook de Arkervaart heeft een functie als vaarwater.

Functie ecologische verbindingszone
In de provinciale waterplannen en natuurgebiedsplannen staan de (natte) ecologische
verbindingszones aangegeven. In 2008 hebben het waterschap en de provincies
voor de ecologische verbindingszones inrichtingsbeelden uitgewerkt. Hierin zijn de
KRW-doelen geïntegreerd.
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Beleid, wet- en regelgeving

In de voorgaande planperiode hebben grote veranderingen plaatsgevonden in
de wet- en regelgeving voor waterbeheer. Dit heeft gevolgen voor de rol, taak en
werkwijze van de waterschappen. De nieuwe Waterwet geeft de kaders voor het
waterbeheer. Tegelijk met de Waterwet treden nieuwe provinciale waterverordeningen
en waterschapskeuren in werking.
Wetten die ook gevolgen hebben voor het waterschap zijn de Waterschapswet, de
Wet gemeentelijke watertaken, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
diverse lozings- en activiteitenbesluiten en de nieuwe Wet ruimtelijke Ordening (Wro).
Naast de nationale en provinciale wet- en regelgeving, krijgt het waterschap steeds
nadrukkelijker te maken met Europese regelgeving en de implementatie daarvan in
nationale wetgeving.
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1 Europa

Richtlijn prioritaire stoffen
De richtlijn prioritaire stoffen is een dochterrichtlijn van de KRW. De richtlijn bevat
een lijst met milieukwaliteitsnormen (MKN) voor 33 prioritaire stoffen in oppervlaktewateren en 8 andere verontreinigende stoffen. De concentraties zoals vermeld in
de richtlijn zijn direct van toepassing in alle lidstaten.
Natura 2000
Natura 2000 vormt de basis van het beleid voor behoud en herstel van de biodiversiteit in de Europese Unie (EU). Het bestaat uit een samenhangend netwerk
van beschermde natuurgebieden in de EU. In Nederland omvat Natura 2000
alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de
Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in
de Natuurbeschermingswet 1998.
De instandhoudingsdoelen worden vastgelegd in beheerplannen op grond van
Natura 2000. De Natura 2000-gebieden zijn in de KRW aangewezen als beschermde
gebieden. Dit betekent dat de KRW-doelen moeten worden afgestemd op de doelen
van Natura 2000. Tijdens het schrijven van dit waterbeheerspian waren de beheerplannen nog niet vastgesteld.

Europese Kaderrichtlijn water (KRW)

GrondwaterrlchtllJn

In 2005 is de KRW in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd via een wijziging
van de Wet op de waterhuishouding (in 2009 opgegaan in de Waterwet) en de
Wet milieubeheer. Hoofddoel van de KRW is het beschermen en verbeteren van
de kwaliteit van oppervlaktewateren en grondwater.

De Grondwaterrichttijn is in 2006 van kracht geworden. Nederland heeft de richtlijn
in 2009 geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.
In de richtlijn staat de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en
kwalitatieve achteruitgang centraal. Hij is vooral voor provincies, gemeenten en

De doelen die het waterschap volgens de KRW heeft geformuleerd, moeten op
22 december 2015 zijn gerealiseerd. Deze termijn kan worden verlengd met twee
periodes van zes jaar. De deadline is 2027. Het is de bedoeling dat in 2027 alle
wateren in de Europese Unie in principe in een goede toestand verkeren. Daarmee
wordt zowel een goede chemische als een goede ecologische toestand bedoeld.
Voor de geformuleerde KRW-doelen geldt voor Rijk, provincies, waterschappen en
gemeenten een gezamenlijke resultaatsverplichting.

waterschappen van belang vanwege hun betrokkenheid bij het grondwaterbeheer
en de verplichting tot het treffen van maatregelen om emissie van gevaarlijke
stoffen naar het grondwater te voorkomen.
Zwemwaterrlchtlijn
In 2006 is de Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht geworden. De richtlijn
streeft het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en
de bescherming van de gezondheid van de mens na. De richtlijn is van toepassing
op elk oppervlaktewater waar naar verwachting een groot aantal mensen zal
zwemmen en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen
permanent negatief zwemadvies bestaat. De zwemwateren zijn in de KRW
aangewezen als beschermde gebieden.
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De provincies zijn verplicht de burgers te informeren over de kwaliteit van het
zwemwater. Het waterschap zorgt voor de monitoring, het opstellen en actualiseren
van zwemwaterprofielen en - samen met de provincie en de beheerder van de
zwemfaciliteiten - het treffen van maatregelen zodat alle zwemwateren in 2015 ten

De waterschappen krijgen een nieuwe bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor grondwateronttrekkingen, bemalingen en infiltraties, met uitzondering
van onttrekkingen voor drinkwater, koude- en warmteopslag en grote industriële
onttrekkingen van meer dan 150.000 m 3/jaar. Het gaat hierbij alleen om de grond.

minste voldoen aan de kwaliteitsklasse 'aanvaardbaar. Daarnaast streeft het
waterschap naar een continue verbetering van de zwemwaterkwaliteit om zo veel
als mogelijk de klasse 'goed' of 'uitstekend' te bereiken. Om inzicht te krijgen in

waterkwantiteit. De grondwaterkwaliteit wordt geregeld in de Wet bodembescherming,

de noodzakelijke maatregelen worden de zwemwaterprofielen opgesteld,

In de Waterwet zijn ook de taken en bevoegdheden van gemeenten opgenomen.
Naast de zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater in de riolering, heeft de

Richtlijn Overstromingsrisico's
In 2007 is de Europese Richtlijn overstromingsrisico's van kracht geworden.
Het doel is het verminderen van het aantal slachtoffers en de financiële gevolgen
van overstromingen. De richtlijn is van toepassing op alle stroomgebieden.
In tegenstelling tot de KRW bevat deze richtlijn geen resultaatsverplichting.

gemeente een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. De gemeente ontwikkelt
in het gemeentelijk rioleringsplan beleid hoe met het afstromend hemelwater wordt
omgegaan, hoe verontreiniging van het milieu wordt tegengegaan en hoe grondwater-

De richtlijn houdt in dat per stroomgebied een overstromingsrisicobeoordeling
gemaakt moet worden. Als blijkt dat het overstromingsrisico significant is, moeten

gebied allebei verantwoordelijkheden hebben op het gebied van de waterhuishouding.

waarvoor de provincie en grotere gemeenten bevoegd gezag zijn.

overlast kan worden voorkomen.
Belangrijk is dat het waterschap en de gemeente binnen de grenzen van het stedelijk

voor dat gebied overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheersplannen
worden opgesteld.
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Nederland

Waterwet
In de Waterwet (2009) zijn acht oude waterwetten samengebracht. De Waterwet regelt
het beheer van waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater, verbetert de
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke Ordening en zorgt voor een eenduidige
bestuurlijke procedure en daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten.
De Waterwet dient als paraplu om de KRW te implementeren en geeft ruimte voor
implementatie van toekomstige Europese richtlijnen.
Met de Waterwet worden zes vergunningstelsels gebundeld. Dit betekent dat er in
de toekomst voor alle handelingen in het watersysteem nog maar één vergunning
nodig is, de zogenoemde watervergunning. De waterbeheerder is hiervoor het
bevoegd gezag.

Dit vraagt om afstemming en samenwerking.
De Waterwet regelt niet alles. Bepaalde onderwerpen worden nader uitgewerkt in
onderliggende regelgeving. Voor de Waterwet vindt nadere uitwerking plaats in het
Waterbesluit, een algemene maatregel van bestuur (AMvB), en in verordeningen van
provincies en waterschappen. Hierbij kan gedacht worden aan normering van watersystemen en regulering van handelingen in een watersysteem.
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water
In dit besluit (2009) staan regels voor de doelstellingen voor het oppervlakte- en
grondwater, zoals bedoeld in de KRW. Deze aan de Wet milieubeheer gekoppelde
AMvB werkt ook andere bepalingen van de KRW uit, zoals het stand-still beginsel
voor de ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater. Bij vergunningverlening op grond van de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening moet met deze
regels rekening worden gehouden.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2009) worden circa 25 vergunningen samengevoegd tot één (integrale) omgevingsvergunning. De Wabo maakt
het mogelijk om via één procedure en bij één bevoegd gezag toestemming te vragen
voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De gemeente en de
provincie zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.
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Waterbeheer 21e eeuw (WB21)
In september 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21 eeuw advies uitgebracht
over het toekomstig waterbeheer in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het
uitgangspunt van ruimte voor water. Er mag geen afwenteling plaatsvinden, berging
moet binnen het stroomgebied plaatsvinden. Dit betekent onder andere het aanwijzen
en in stand houden van waterbergingsgebieden. Daarnaast wordt verdroging bestreden en worden watertekorten verminderd.
Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW-Actueel)
In het Nationaal Bestuursakkoord Water uit 2003 hebben de waterbeheerders,
het Rijk, provincies en gemeenten, als vertaling van WB21, afspraken vastgelegd
die vooral betrekking hebben op extreme situaties. Die houden in dat in de periode
tot 2015 de waterhuishouding in Nederland op orde moet worden gebracht en
wateroverlast moet worden voorkomen. Belangrijke principes zijn de tritsen
vasthouden-bergen-afvoeren en schoonhouden-scheiden-zuiveren.
Afgesproken werd om het NBW in 2007, 2011 en 2015 te evalueren.
Na de evaluatie van 2007 werd in 2008 een geactualiseerd bestuursakkoord
ondertekend. In dit nieuwe akkoord bevestigen alle partijen nut en noodzaak van de
samenwerking en verklaren zij nog steeds achter de intenties van het NBW te staan.
Recente ontwikkelingen hebben een plek gekregen in het NBW-Actueel, zoals nieuwe

ontwikkeling van het grondgebied wil realiseren. De structuurvisie is juridisch
niet bindend voor andere overheden. Beleidsdoelen uit de structuurvisie worden
gerealiseerd in het bestemmingsplan.
Ruimtelijke plannen en besluiten kunnen leiden tot wateroverlast, vermindering van
de waterkwaliteit of verdroging van natuurgebieden. Sinds de inwerkingtreding van de
watertoets in 2003 moet de opsteller daarom in een ruimtelijk plan een beschrijving
opnemen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan
voor de waterhuishouding.
De watertoets is een proces waarin waterbeheerders en planners met elkaar zoeken
naar de beste wijze om met water rekening te houden in ruimtelijke plannen. Hierbij
gaat het uiteindelijk om het voorkomen van problemen en het benutten van kansen
voor water en andere functies.
Als onderdeel van de watertoets geeft het waterschap formeel advies over
bestemmingsplannen en is het veelvuldig betrokken bij het vooroverleg
over ruimtelijke ontwikkelingen binnen zijn beheersgebied.
Flora- en faunawet

klimaatscenario's, beleidsuitspraken in de Decembernota's en verschuiving van
planvorming naar uitvoering. Waterschap Vallei & Eern volgt het NBW-Actueel.

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van de in Nederland voorkomende
beschermde dier- en plantensoorten. Deze wet houdt onder meer in dat het uitvoeren
van onderhoudswerk plaats moet vinden volgens een gedragsprotocol.

Nationaal Bestuursakkoord Waterketen

Waterschap Vallei & Eem heeft in 2007 het gedragsprotocol nader uitgewerkt
en voert het onderhoud conform uit.

In het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen (2007) hebben gemeenten,
waterschappen, drinkwaterbedrjven, provincies en het Rijk afspraken gemaakt voor
het versterken van de samenwerking in de waterketen. De waterketen begint bij de
winning van drinkwater en eindigt bij de lozing van gezuiverd afvalwater en omvat
alle tussenliggende stappen. Het bestuursakkoord richt zich onder andere op
benchmarking, toepassing van het verbrede rioolrecht en innovatie.
Ruimtelijke ordening en watertoets
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke Ordening (Wro) in werking getreden.
Een verplicht op te stellen structuurvisie vervangt daarin de gemeentelijke
structuurplannen, het regionale structuurplan, het streekplan en de planologische
kernbeslissing. De structuurvisie omschrijft de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk
beleid en gaat in op de wijze waarop de overheid die de visie opstelt de voorgenomen
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4.3 i Provincies
Beleidsplannen
Volgens de Waterwet moet een provincie een provinciaal waterplan opstellen.
Dit plan vervangt het vroegere waterhuishoudingsplan. Het bevat de hoofdlijnen van
het provinciaal waterbeleid, functies, ontwikkeling, maatregelen en kosten. Het plan
heeft, voor zover ruimtelijk relevant, de status van een (thematische) structuurvisie,
zoals bedoeld in de nieuwe Wro.
De streekplannen van de provincies zijn van rechtswege omgezet in een structuurvisie. in verband daarmee hebben de provincies beleidslijnen voor de nieuwe Wro
opgesteld. Hierin geven de provincies aan wat gemeenten en waterschappen van
hen mogen verwachten. Het provinciaal belang is gemarkeerd en de inzet van nieuwe
Wro-instrumenten is vastgelegd, ook voor enkele wateraspecten. Via een verordening
laten de provincies hun belangen, onder andere voor wateraspecten, doorwerken
naar de gemeenten.
Onder de nieuwe Wro verschuift de samenwerking met de provincies en gemeenten
naar de voorkant van het traject. Proactief handelen is belangrijk. De nieuwe Wro
geeft de waterschappen nog geen zekerheid bij ruimteclaims voor water.
Provinciale Waterverordening
De provinciale Waterverordening (2009) is gebaseerd op de Waterwet. Deze bestaat
uit twee onderdelen. Een verordening per provincie, waarin de provinciebrede zaken
worden geregeld en een verordening per waterschap. Hierin staan regels voor waterbeheersplannen, voortgangsrapportages, het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR), peilbesluiten, projectbesluiten en vergunningverlening. Tevens zijn in
de verordening veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen en regionale normen
voor wateroverlast vastgelegd.
Provinciaal Grondwaterplan
In hun grondwaterplannen beschrijven de provincies hoe zij de beschikbare voorraad
zoet grondwater beschermen en het gebruik ervan reguleren. Omdat de (grond)waterwetgeving sterk in beweging is, omvat dat ook onderzoeksacties die de komende
jaren als basis moeten dienen voor toekomstige actualisering van beleid. Daarnaast
beschrijven de provincies wat zij verwachten van andere partijen die invloed hebben
op het realiseren van grondwaterdoelen.

kzl

Reconstructie
In 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden van kracht geworden.
Doel van de wet is een betere indeling van gebieden met veel vee en daaraan
gerelateerde milieuproblemen, zoals een slechte waterkwaliteit. De Gelderse Vallei
is één van de concentratiegebieden. Er is een reconstructieplan opgesteld, het
Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost, waarin de watersysteembenadering
een van de leidende principes is. Er is veel aandacht voor watergerelateerde onder werpen, zoals verdrogingbestrijding, waterberging, de aanleg van ecologische
verbindingszones en het verbeteren van de waterkwaliteit.
Waterovereenkomst
In 2007 hebben de provincies Gelderland en Utrecht en het waterschap de
Overeenkomst waterthema's reconstructie getekend. Hierin zijn afspraken gemaakt
over prestaties en financiering van de waterambities uit het reconstructieplan.
Het betreft de aanleg van ecologische verbindingszones, verdrogingsbestrijding,
de aanleg van extra zuiveringstrappen bij de rwzis en vermindering van emissies.
Deze overeenkomst wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
Natuurbeheerplannen
In hun Structuurvisie - voorheen Streekplan genaamd - hebben de provincies
Gelderland en Utrecht de Ecologische Hoofdstructuur (EHS-gebieden en ecologische
verbindingszones) vastgelegd. In de natuurbeheerplannen - voorheen Gebiedsplan
Natuur en Landschap genaamd - worden de natuurdoeltypen benoemd, die onder
andere als uitgangspunt gelden voor het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR).
De Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
voorzien in subsidies voor natuurbeheer, particulier natuurbeheer en agrarisch
natuurbeheer.

4.4

Gemeenten

Gemeentelijk waterplan
De afgelopen eeuw is het areaal stedelijk gebied enorm uitgebreid. Landelijke watersystemen werden vervangen door stedelijke watersystemen. Toename van het verhard
oppervlak en klimaatverandering, met als gevolg meer neerslag en droogte, vergen
voldoende ruimte voor water om de stad leefbaar houden.
De gemeenten ontwikkelen samen met het waterschap integrale waterplannen.
Deze beschrijven de aanpak om het watersysteem op orde te krijgen en te houden
met inbegrip van het grondwater en het water in de waterketen (drinkwater en
afvalwater). Een waterplan heeft mede als doel het gemeentelijk waterbeleid af
te stemmen met waterschap, drinkwaterbedrijf en provincie.
Gemeentelijk rioleringsplan
Volgens de Wet milieubeheer stellen gemeenten een gemeentelijk rioleringsplan
op (GRP, wettelijke termijn 5 jaar). Behalve aan stedelijk afvalwater, moet het GRP
aandacht besteden aan de zorgplicht voor hemelwater en grondwater (verbreed
GRP, voor het omschakelen van een traditioneel GRP naar een verbreed GRP geldt
een overgangstermijn van 5 jaar). De verantwoordelijkheden van gemeente en waterschap voor de waterhuishouding binnen de grenzen van het stedelijk gebied vragen
om afstemming en samenwerking.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument in de ruimtelijke ordening.
De rol van dit plan wordt in de nieuwe Wro versterkt. Onder de nieuwe Wro verschuift
de samenwerking met gemeenten naar de voorkant van het traject. Proactief handelen
is belangrijk, onder andere met het oog op ruimte voor water, zoals het vastleggen
van waterberging in bestemmingsplannen. De provinciale goedkeuring is niet langer
vereist. Wel kunnen nu ook het Rijk en de provincies een bestemmingsplan vaststellen als zij dat, op grond van een rijks- of provinciaal belang, nodig achten.
De procedures bij de totstandkoming van en beroep tegen een nieuw bestemmingsplan zijn sterk vereenvoudigd.
Beheersverordening
Een nieuwe figuur is de beheersverordening. In plaats van een bestemmingsplan kan
een gemeente voor delen van het grondgebied van de gemeente waar geen ruimtelijke
ontwikkeling wordt voorzien een beheersverordening vaststellen waarin het beheer van
dat gebied wordt geregeld.
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Veilige dijken

Het programma Veilige dijken richt zich op de bescherming van ons beheersgebied
tegen overstroming en daardoor op veiligheid voor de bewoners en gebruikers van
het gebied. Op de eerste plaats gaat het om de bescherming tegen buitenwater.
Voor ons gebied betreft dat het water in de Nederrijn en in de Randmeren.
Zonder onze primaire waterkeringen zou dit water de lagere delen van ons beheersgebied binnenstromen. Regionale waterkeringen bieden veiligheid tegen plaatselijke
overstromingen of beperken de omvang van de overstromingen die op zouden treden
bij falen van de primaire waterkeringen.
Het programma Veilige Dijken omvat twee thema's: waterkeringen op orde en
operationeel beheer op orde. Volgens de Europese Richtlijn overstromingsrisico's
vormen de risico's die in het achterland worden gelopen bij een overstroming het
uitgangspunt voor de normen die voor de waterkeringen moeten gelden.

In de studie Veiligheid Nederland in Kaart (VNK), geïnitieerd door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, zijn de kansen op en gevolgen van overstromingen globaal in
kaart gebracht. Met behulp hiervan brengen we de effecten in kaart van het eventueel
aanscherpen van de veiligheidsnormen voor de Gelderse Vallei. Gezien het grotere
risicoprofiel - vanwege het toegenomen aantal inwoners en sterk gestegen economische waarden - staan wij positief tegenover verdere versterking van de Grebbedijk tot
een superrobuuste dijk met een lagere faalkans dan 1/1250 per jaar. De provincie
Utrecht heeft aangegeven bij het Rijk aan te willen dringen op nieuwe normen die
in verhouding staan tot de mogelijke gevolgen van een dijkdoorbraak. De provincie
wil daarbij samen met het waterschap, de provincie Gelderland, het Rijk en overige
belanghebbenden onderzoeken in hoeverre het concept 'deltadijk" een oplossing
biedt om tot een hoger veiligheidsniveau te komen en wat de mogelijkheden zijn
voor eventuele functiecombinaties met een dergelijke dijk.
Toetsing
Bij de wettelijk verplichte toetsing berekenen we de daadwerkelijke sterkte
van de waterkeringen en kijken we of de hoogte aan de norm voldoet.

51 1 Waterkeringen op orde

Uiterlijk 15 september 2010 dienen we toetsrapportages van de derde toetsronde
voor de primaire waterkeringen in bij de provincies. Ook de regionale waterkeringen
worden op deze manier getoetst. Daarover rapporteren we voor het eerst begin 2010.

Waterkeringen zijn alle dijken, kaden en sluizen die veiligheid bieden tegen overstroming. Als beheerder van de waterkeringen heeft Waterschap Vallei & Eem als
hoofddoel dat de waterkeringen te allen tijde in staat zijn om het water te weerstaan.
Aan welke eisen ze daarvoor moeten voldoen, staat in landelijke en provinciale

Verbetering primaire waterkeringen

Veiligheidsnormen

In 2004 heeft het waterschap een toetsing uitgevoerd van de primaire waterkeringen.
Gebleken is dat langs de Randmeren en de Eem grote delen, met een lengte van
24 kilometer, niet voldoen aan de normen. Dit is gevolg van het feit dat de
Randmeren recent zijn aangewezen als buitenwater en dat er voor deze waterkeringen, waartoe ook de Laakse Duiker en de Arkersluis behoren, zwaardere
normen gelden dan voorheen. De tekortkomingen betreffen voornamelijk de
stabiliteit, piping (waterstromingen onder de dijken door) en de hoogte.

Uitgangspunt voor het beheer van de primaire waterkeringen is op dit moment een

De waterkeringen zijn weergegeven op kaart 4.

wet- en regelgeving en in de keur en legger van het waterschap. Daarin staan
ook voorschriften voor de manier waarop het waterschap de waterkeringen moet
beheren en daarover moet rapporteren.

toelaatbare faalkans van maximaal 1/1250 per jaar. Deze norm geldt zowel voor de
Grebbedijk als voor de waterkeringen langs de Randmeren. Bij de vaststelling van
deze normen is ervan uitgegaan dat de toelaatbare kans op een overstroming kleiner
moet zijn naarmate de gevolgen in de zin van slachtoffers en economische schade
ernstiger zullen zijn (risico= kans x gevolg).

In 2009 is een nieuwe toetsing uitgevoerd. Het doel voor de primaire keringen is
dat de onvoldoende scorende dijken uit de toetsing van 2004 zijn verbeterd in 2013
en de eventueel onvoldoende scorende dijken uit de toetsing van 2009 zijn verbeterd
v55r 2016. De lange periode tussen de toetsing en de realisatie zijn een gevolg van
de (rijks)financiering die aanvankelijk niet op de rol heeft gestaan en de lange
wettelijk voorgeschreven procedures.
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Verbetering regionale waterkeringen
In 2015 ronden we cie versterking af van regionale waterkeringen die onvoldoende
hebben gescoord. De dijkversterking verloopt volgens de projectmethodiek die we
hebben opgesteld en die rekening houdt met de procedures uit de provinciale

economische waarde in het te beveiligen gebied. Ons doel is het verkrijgen van een

waterverordening.

infrastructuur die op de lange termijn veiligheid tegen overstroming kan blijven bieden.

Coupures (afsluitbare doorgangen) heffen we zoveel mogelijk op. Daar waar ze blijven
bestaan, voorzien we ze van moderne afsluitmiddelen, waardoor de responstijd bij

In het Nationaal Bestuursakkoord Water verplichten verschillende overheden zich om
het watersysteem op orde te krijgen. Daarbij is ook gekeken naar klimaatverandering.
We stemmen ons beheer af op het nieuwe - nog vast te stellen - klimaatscenario.

hoogwater korter wordt.
Als onderdeel van het uitbreidingsplan Vathorst zal de projectontwikkelaar een
plan opstellen voor het omleggen van een gedeelte van de westelijke Laakkade
Procedures en communicatie
Vanwege wensen en belangen van bewoners, bedrijven en eigenaren van aanliggende
gronden zijn dijkversterkingen niet onomstreden en is het bereiken van overeenstemming vaak moeilijk. Waterschap Vallei & Eem volgt daarbij de formele inspraakprocedures. De ervaring leert dat deze veel tijd in beslag kunnen nemen.
Communicatie met bewoners en bedrijven rond de uitvoering is van groot belang.
Bij eventuele schade hanteren we de regeling voor schadecompensatie. We leggen
een aankoopbeleid voor de waterkeringen vast. We zorgen dat de financiële afhandeling van de dijkverbetering met het Rijk binnen een jaar na oplevering is afgerond.
De Zeedijk in Arkemheen wordt aan beide zijden begrensd door Natura 2000
gebieden: Arkemheen en Veluwerandmeren. Wij zullen de dijkversterking in dit
gebied (laten) toetsen aan de Natuurbeschermingswet 1998, waarin de bescherming
van Natura 2000 gebieden wettelijk is verankerd.
Europese richtlijn overstromlngsrislco's
Volgens de Europese Richtlijn overstromingsrisico's, officieel de Richtlijn inzake
overstromingsbeoordel ing en -beheer, stellen we overstromingsrisicobeheerspiannen
op en gevaar- en risicokaarten. Vervolgens moet de beoordeling elke zes jaar worden
getoetst en zo nodig bijgesteld. De kaarten moeten uiterlijk in december 2013 zijn
voltooid. De beheersplannen moeten in december 2015 gereed zijn.
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Waterkering en kilmaatverandering
Autonome ontwikkelingen zijn van invloed op onze veiligheidstaak. Dat zijn bijvoorbeeld klimaatverandering, maar ook het groeiende aantal inwoners en de stijgende

Waterschap Vallei & Eem stelt bij nieuwe ontwikkelingen in gebieden met een hoog
overstromingsrisico het belang van de veiligheid voorop. Het beschikbaar zijn van
voldoende ruimte om waterkeringen in de toekomst verder te kunnen versterken, is
een belangrijk aandachtspunt. We onderzoeken daarom de mogelijkheden om meer
ruimte te borgen voor toekomstige dijkverbeteringen. We laten de benodigde ruimte
niet inperken door andere belangen, zoals woningen en opstallen.
We nemen deel aan onderzoeken naar innovatieve methoden om water te keren
en de dijken te beheren. Dat kan in proefprojecten waarbij in dijken meetsensoren
geplaatst worden om continu inzicht te hebben in de bodemgesteldheid en beweging
of juist door metingen op grote afstand. Bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken die
de overstromingsveiligheid aangaan, zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om
de omgeving te beïnvloeden met gebruik van nieuwe wet- of regelgeving.

Kaart 4
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kiimaatstrategie en veiligheid
Waterschap Vallei & Eem wil inzicht krijgen in de effecten die de klimaatverandering
op de langere termijn (2050-2100) kan hebben op het beheersgebied en de
gevolgen daarvan voor de dijken. Van hieruit wil het werken aan oplossingen.
Hiervoor zal het waterschap een eigen klimaatstrategie ontwikkelen.
Samenwerking met gebiedspartners en andere partijen op (boven)regionaal en
nationaal niveau is hierbij van groot belang. Ontwikkelingen op rijksniveau, onder
andere de ontwerp Beleidsnota lJsselmeergebied van december 2008, zijn daar
belangrijke bronnen voor. Deze ontwerpnota is mede gebaseerd op het rapport van
de Deltacommissie (de "commissie Veerman"), waarin wordt aanbevolen om het
waterpeil in het IJsselmeer met 1,5 m te verhogen, maar het huidige peil in het
Markermeer/lJmeer te handhaven. In de ontwerpnota staat dat het Rijk er tot
2015 van uitgaat dat de peilstijging te zijner tijd inderdaad zal plaatsvinden.
Ook houdt het rekening met een toekomstige grotere en meer natuurlijke
peilfluctuatie in het Markermeer. In 2012 worden nieuwe peilbesluiten genomen
voor de peilen in het lJsselmeergebied voor de korte termijn en in 2015 volgen
besluiten over de verdere ontwikkeling en fasering van de toekomstige
peilverhogingen.
Het waterschap wil samen met de waterpartners actief participeren in het
besluitvormingsproces over het toekomstig peilbeheer van het Markermeer/limeer.
Onderwerpen die voor Waterschap Vallei & Eem van belang zijn, zijn de waterkering
en de veiligheid voor hoogwater, overstroming van (en mogelijk waterberging in)
buitendijkse gebieden langs het randmeer en de Eem, het veiligstellen van de
watervoorziening vanuit de Randmeren en natuurlijke peilfluctuaties in de
Randmeren en de Eem.
Ten slotte zullende gevolgen van het rijksbeleid worden uitgewerkt.
Een dergelijk onderzoek zal in nauwe samenwerking met de provincies
en gemeenten worden uitgevoerd.
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Doelen, maatregelen en prestatie-indicatoren waterkeringen op orde
Doelen

Maatregelen

Al onze dijken voldoen aan
de wettelijke normen.

De dijken die in de tweede toetsronde (gerapporteerd in 2006) niet aan
de normen voldoen (24 kilometer) worden v65r 2013 verbeterd.
Zowel de afgekeurde regionale dijken (toetsrapportage in 2009) als de primaire waterkeringen die niet voldoen in de derde toetsronde worden uiterlijk 2015 verbeterd.
Uitwerking van welke uitvoeringsmaatregelen wanneer en waar worden getroffen en
wat de kosten daarvan zijn, vindt plaats in de dijkverbeteringsptannen.

Prestatie-Indicatoren
Het aantal kilometer dijk dat aan
de normen voldoet ten opzichte
van het totaal.

Beheersen van de risico's bij overstroming.

V5ôr 2013 worden gevaar- en risicokaarten opgesteld.
Vc56r 2015 worden overstromingsrisicobeheerplannen gemaakt.

De Richtlijn overstromingsrisico's
is geïmplementeerd.

Anticiperen op klimaatverandering.

Opstellen van een klimaatstrategie vÔôr 2012.

Gereedgekomen klimaatstrategie.

Uitvoeringsstrategie
ad <>

Procedure

Uit de toetsing blijkt welke dijklichamen niet voldoen aan de normen. Vervolgens wordt in een nadere studie per dijklichaam de specifieke
problematiek in kaart gebracht. Dit zal kunnen leiden tot een of meer MER-procedures, afhankelijk van de aard van de problematiek.
Als deze zijn afgerond, wordt een uitvoeringsplan opgesteld dat uitmondt in een uitvoeringsprogramma.
Nadere uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen vindt plaats in het kader van het dijkverbeteringsplan. Momenteel loopt het dijkverbeteringsplan voor de Eemdijken. Dijkverbeteringsplannen hebben een eigen procedure en dynamiek met een inspraak-, vaststellings- en MER-procedure.
Verdere invulling en tussentijdse wijzigingen van het dijkverbeteringsplan vinden plaats binnen de kaders van het waterbeheersplan.

Criteria t.b.v. prioritering
Risico's

Grootste veiligheidsrisico's en complexiteit van knelpunt.
Mogelijke kansen door meekoppeling van projecten en werkzaamheden.
Onbekend zijn van de resultaten van de derde toetsingsronde ten tijde van het schrijven van dit plan. Als de aard van de problematiek afwijkt
van de verwachting, kan dit betekenen dat aanpassing in tijd en geld noodzakelijk is, Waterschap Vallei & Eem verwacht dat de toetsing in
2009 niet zal leiden tot een MER-procedure en dat het aantal kilometers dijklichaam dat niet voldoet aan de norm, klein is. Indien dit wel
tot een MER-procedure leidt of het aantal kilometers substantieel is, heeft dit effect op tijd en geld.
Onvoldoende financiële middelen. Een deel van de financiering wordt door het Rijk gedaan. Hier heeft Waterschap Vallei & Eem
geen invloed op. Als zich hierin een verandering voordoet, heeft dat effect op tijd en geld.

0 en C> niet van toepassing
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1

Operationeel beheer waterkeringen op orde

Om te kunnen zorgen dat onze waterkeringen de maatgevende combinaties van
waterstanden en golfaanval kunnen weerstaan, moeten we de bedreigingen doorzien
en moeten we weten hoe waterkeringen functioneren. Bovendien moeten we op elk
moment hun toestand en afmetingen kennen en moeten we ze onderhouden of
verbeteren om de vereiste toestand en afmetingen te behouden of te bereiken.
Omdat waterkeringen ook gebruikt worden voor andere functies zoals bewoning,
beweiding, verkeer en recreatie, moeten we er bovendien op toezien dat hun
hoofdfunctie als waterkering niet door deze functies wordt aangetast.
Inspectie waterkeringen
Omdat de kwaliteit van de dijken beïnvloed wordt door mens en natuur, houden we
ze in de gaten door te inspecteren. Hiervoor stellen we een integraal inspectieplan op
en rapporteren jaarlijks de resultaten aan de provincies. We zorgen voor een goede
opleiding voor inspecteurs en een goede communicatie rond inspecties en de daaruit
volgende handhaving.
Regulier onderhoud
Door natuurlijke processen en door invloeden van mens en dier verandert de
waterkering voortdurend. Daarom is regulier onderhoud nodig. Dat is vastgelegd
in onze onderhoudsplannen. Daarnaast is soms groot onderhoud nodig.
Door het jaar heen maaien en schonen we de waterkeringen en herstellen we
schades. Door procesmatig te werk te gaan en de registratie te verbeteren
optimaliseren we het onderhoud. We professionaliseren de schapenbeweiding en
monitoren de kwaliteit van de grasmatten. We willen het onderhoud op natuur- en
milieuvriendelijke wijze uitvoeren zonder chemische bestrijdingsmiddelen en we

Voor de Slaperdijk bij Veenendaal, een regionale kering met een afwijkende norm,
stellen we een programma op om de onderhoudstoestand beter beheersbaar te
maken, in samenhang met de begroeiing met bomen. Met de gemeenten, provincie
en natuurorganisaties is hierover overeenstemming bereikt.
Ruimtelijke plannen voor waterkeringen
Het vaststellen van ruimtelijke plannen, ook voor de waterkering en de daaraan
grenzende gebieden, is een gemeentelijke taak. Het waterschap adviseert gemeenten
via de watertoets. Dit vindt plaats door communicatie over beleidsregels, instructie
van gemeenten en ruimtelijke-plannenschrijvers en door het opnemen van een
overstromingsrisicoparagraaf in ruimtelijke plannen. Op die manier willen we
bereiken dat alle waterkeringen goed in bestemmingsplannen zijn verankerd.
We stemmen dit af met de provincies en het Rijk, omdat ook die zich bezighouden
met overstromingsrisicozonering.
Als een provincie of gemeente beslist om een buitendijks gebied te ontwikkelen en
dat gebied moet worden beschermd tegen overstromingen, zal een veiligheidsnorm
worden vastgesteld. Het waterschap heeft hierin een adviserende stem. Voor buitendijks bouwen langs het Eemmeer geldt een norm van 1/1.250 per jaar. Tevens moet
worden geanticipeerd op de gevolgen van klimaatverandering
Mochten voor het bereiken van het benodigde veiligheidsniveau infrastructurele
werken noodzakelijk zijn, dan komen de kosten daarvan ten laste van de ontwikkeling
of de initiatiefnemer. Nadere afspraken moeten worden gemaakt tussen de initiatiefnemer en het waterschap over de uitvoering en financiering van het beheer en
onderhoud van de veiligheidswerken.

onderzoeken wat de beste manier is om het graven van dieren in de dijken te
voorkomen, naast de bestaande bestrijding van Muskusratten die het hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden voor ons uitvoert. We werken op basis van

Cultuurhistorie, recreatie en landschapswaarden
Cultuurhistorische, recreatieve en landschappelijke waarden zijn van invloed op het
beheer van de waterkeringen. Al eeuwen zijn de waterkeringen ordenend in het landschap en ze worden veel gebruikt voor recreatie. Wij willen deze waarden versterken.

streefbeelden en onderhoudsplannen, waarin we aangeven hoe iedere waterkering
eruit moet zien. We voorspellen het meerjarenonderhoud op basis van veroudering

We formuleren daarvoor, in samenspraak met andere overheden en belangengroepen,
streefbeelden en informeren het publiek over onze visie en werkzaamheden.

en plannen het onderhoud voor waterkerende kunstwerken.
Bij het opstellen van de streefbeelden en onderhoudsplannen houden wij rekening
met de wettelijke kaders waaraan wij ons gebonden weten, zoals de Flora- en
faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.
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Voor onze waterkeringen leggen we streefbeelden vast met een kwaliteitsbeeld van
de dijk of van het kunstwerk in de directe omgeving. Ook elementen op de dijk (zoals
dijkpalen, magazijnen, inlaten, peilschalen, bankjes en bekleding) kunnen van invloed
zijn op de landschapswaarde. We leggen vast welke dit zijn en stellen onderhoudsplannen op om de kwaliteiten te behouden.

Doelen, maatregelen en prestatie-indicatoren operationeel beheer waterkeringen op orde
Doelen

Maatregelen

dijken

Al onze
verkeren in een goede
staat van onderhoud.

• Het opstellen van een jaarlijkse rapportage over de onderhoudstoestand van de waterkeringen.

Prestatle-Indlcatoren
Het oplossen van de geconstateerde gebreken conform planning.

In ruimtelijke plannen wordt rekening
gehouden met overstromingsrisico' s.

Beïnvloeden van ruimtelijke plannen op het gebied van overstromingsrisico.

Geen.

De cultuurhistorische, recreatieve en
landschappelijke waarden van onze
dijken zijn versterkt.

Uitvoeren van een inventarisatie naar cultuurhistorische, recreatieve en
landschappelijke waarden vc55r 2015.

Gereedgekomen inventarisatie.

Opstellen van een beleidsplan over hoe om te gaan met cultuurhistorische,
recreatieve en landschappelijke waarden v5ôr 2015.

Gereedgekomen beleidsplan.

Uitvoeringsstrategie
ad

Procedure

Om de dijken in goede toestand te houden, moet het onderhoud worden uitgevoerd conform de onderhoudsplannen. Daarin moeten de
conclusies uit de jaarlijkse rapportage over de onderhoudstoestand worden verwerkt. Bij de jaarlijkse rapportages komen de dijkveranderingen
aan de orde die het gevolg kunnen zijn van medegebruik, plannen van derden en schades. De rapportage vermeldt inspectieresultaten,
ontwikkelingen en ruimtelijke plannen en de veranderingen in beheersinstrumenten (keur en beleidsregels, legger, beheerregister).

Criteria t.b.v. prioritering

1. Grootste veiligheidsrisico's en complexiteit van knelpunt.

Risico's

Een goede detailkennis van de waterkering is niet altijd goed gedocumenteerd aanwezig.
De kwaliteit van gegevens in de legger en het beheerregister is afhankelijk van de beschikbaarheid van toets- en inspectieresultaten en het
actueel houden van die informatie in het informatiesysteem.

ad

Procedure
Criteria t.b.v. prioritering

Om de veiligheid in de toekomst te garanderen, is beleid nodig over overstromingsrisico's. De wetgeving hierover is bij het schrijven van dit
plan nog niet duidelijk, wel dat er op dit gebied een taak komt voor de waterschappen.
Wetgeving.
Nieuwe planontwikkelingen en bestemmingsplanherzieningen.
Mogelijkheden bij verbetering bestaande beheersinstrumentarium.

Risico's

O en C> niet van toepassing

Overstromingsrisicobeheersing is in ontwikkeling.
Onbekend is of de wetgeving de ruimtelijke claims voor waterstaatswerken nu al toestaat in plannen van derden.
Er is nog geen ervaring met het verhalen van toekomstige kosten voor extra beheersinspanning op derden.
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6

1

Voldoende en schoon water

Het programma Voldoende en schoon water gaat over de waterhuishouding, dat wil
zeggen: over de manier waarop we omgaan met het zichtbare oppervlaktewater en de
nog veel grotere hoeveelheid onzichtbaar grondwater in ons beheersgebied. Ons doel
is dat het beschikbaar is waar we het nodig hebben, dat het van goede kwaliteit is en
dat we er geen overlast van ondervinden.

In paragraaf 6.3 ten slotte komt het operationele waterbeheer aan de orde,
dat wil zeggen: inrichten, onderhouden, monitoren, inspecteren en handhaven.
Op welke manier zetten we deze 'instrumenten' in om te zorgen dat de vastgestelde
doelen werkelijkheid worden en blijven? Naast een optimaal onderhoud van het
watersysteem via kwaliteitsbeelden betreft dit peilbeheer, grondwaterbeheer,
cultuurhistorie, recreatie en landschap en zwemwateren.

In paragraaf 6.1 bespreken we de onderwerpen die te maken hebben met waterstanden en waterhoeveelheden. Het gaat om peilbesluiten, peilenplannen, het
gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR), verdroging en Natura 2000,
extreme weersomstandigheden en klimaatverandering.

6.1

In paragraaf 6.2 komen de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater aan de orde. De eerste subparagraaf gaat kort in op het bereiken van een
goede chemische kwaliteit, waarbij op Europees niveau vastgestelde normen voor
een aantal 'prioritaire stoffen niet mogen worden overschreden.

Een van de taken van Waterschap Vallei & Eem is te zorgen dat er voldoende water in
de watergangen staat en stroomt, maar niet teveel. En in samenhang daarmee moet
ook het grondwaterpeil binnen de juiste grenzen liggen. Wat in een gebied de juiste
peilen zijn van oppervlaktewater en grondwater en welke fluctuaties daarin toelaatbaar
of zelfs gewenst zijn, hangt af van de functie die het gebied volgens de provinciale
waterplannen heeft (zie paragraaf 3.4).

De tweede subparagraaf gaat in op het bereiken van een goede ecologische kwaliteit.
Dit onderwerp is nauw verweven met de ecologische doelen voor waterlichamen die
zijn geformuleerd met het oog op de Europese Kaderrichtlijn water. In bijlage 3 staat
een overzicht van de KRW-maatregelen per waterlichaam.

Onder invloed van landbouwbelangen, de verstedelijking en het tegengaan van
wateroverlast zijn we in Nederland vanouds bezig geweest met het verbeteren van

De KRW-doelen worden in de provinciale waterplannen vastgesteld en de maatregelen in het waterbeheersplan. In het Stroomgebiedbeheersplan Rijn-Delta van
het Rijk wordt een samenvatting van alle doelen en maatregelen gegeven.
Naast KRW-doelen komen in de subparagraaf ook regionale doelen aan de orde,
namelijk ecologische verbindingszones en de zogenaamde HEN- en SED-wateren
(wateren met het Hoogste Ecologisch Niveau en wateren met een Specifieke
Ecologische Doelstelling). De doelen en maatregelen voor de ecologische verbindingszones zijn gekoppeld met die voor de RW-waterlichamen, aangezien het grotendeels
dezelfde wateren betreft. Voor een klein gedeelte geldt dit ook voor de HEN- en
SED-wateren.

Waterstanden op orde

de waterafvoer en het beheersen en verlagen van grondwaterstanden. Veel recenter
is het besef gegroeid dat dit heeft geleid tot verdroging, bedreiging en aantasting van
de natte natuur. Daarom streven we er nu naar om in elk gebied de waterhuishouding
af te stemmen op de functie die aan het gebied is toegekend. Dit krijgt onder andere
vorm in de vaststelling van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR).
Dat is soms eenvoudiger gezegd dan gedaan omdat gebieden met verschillende
functies en tegenstrijdige waterwensen naast elkaar liggen en met elkaar verweven
zijn. Het waterschap moet dan belangen tegen elkaar afwegen en beslissen in
hoeverre aan elk van de conflicterende belangen tegemoet kan worden gekomen.
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Als logisch gevolg van de historische ontwikkelingen spitsen de problemen zich

Provincie Utrecht

In grote delen van de ecologische hoofdstructuur wijkt het huidige gebruik af van
de toegekende natuurfunctie en gaat vernatting ten koste van de belangen van de
landbouw in en rond die gebieden. Conform het advies van de landelijke Taskforce
Verdroging hebben de provincies Gelderland en Utrecht een zogenaamde TOP-lijst van
verdroogde gebieden opgesteld. In de gebieden op deze lijst moet de verdroging

Top

met voorrang bestreden worden. In totaal gaat in het in ons beheersgebied om
27 gebieden. De provincie Utrecht onderscheidt naast tussen TOP-gebieden met
de hoogste prioriteit ook SUBTOP-gebieden met een lagere prioriteit. De TOP-lijst

SUBTOP

staat hiernaast.
Rollen en aanpak
Bij het bestrijden van de verdroging is het waterschap verantwoordelijk voor het
treffen van waterhuishoudkundige maatregelen om de optimale situatie te bereiken.
De provincies zijn eerstverantwoordelijk voor grondverwerving en medeverantwoordelijk
voor financiële middelen. De terreinbeheerders zijn verantwoordelijk voor beheersmaatregelen, bijvoorbeeld het verwijderen van bomen en het afplaggen van (fosfaatrijke) gronden. Dit gezamenlijke pakket van maatregelen moet uiteindelijk leiden tot
het realiseren van de gewenste natuurdoelen. In de regel wordt de waterhuishouding
pas aangepast als het gebruik van de gronden is gewijzigd, in principe en bij voorkeur
op basis van vrijwillige medewerking van betrokkenen.
Bij het herstel van natte natuur in verdroogde gebieden proberen wij ongewenste
vernatting buiten de natuurgebieden zo veel mogelijk te voorkomen. Dit doen we
in de eerste plaats door maatregelen te zoeken met zo min mogelijk ongewenste
bijeffecten. Daar waar dat niet volledig lukt, adviseren we de provincie in bijvoorbeeld
het zoeken naar ruilmogelijkheden van grond, om zo de verwevenheid van functies in
een gebied te verminderen. De volgende stap is het inpassen van compenserende
maatregelen om de ongewenste effecten tegen te gaan. Als ook dat niet tot de
gewenste resultaten leidt, kunnen we overgaan tot het vergoeden van natschade.
Speciaal hiervoor heeft het waterschap een vernattingsschaderegeling. In het
uiterste geval kan de provincie het waterschap adviseren over te gaan tot
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TOP-lijst verdroingsgebieden

vooral toe op de gewenste vernatting van bedreigde of verdroogde natuurgebieden.

Groot Zandbrink

tevens Natura 2000

Hel/Blauwe Hel

tevens Natura 2000

Meeuwenkampje
Schoolsteegbosjes
Binnenveld
Geerestein
Gentianenven/Pluismeer
Groeneveld
Groeper Bos
Hazenwater/Heetveld Noord
Ingeborg
Landgoed De Boom
Landgoederenzone Maam-Veenendaal
Moorsterbeek
Prins Hendriksoord & Ewijkshoeve
Soesterveen
Stoutenburg
Valse Bosjes
Provincie Gelderland
Allemanskamp
Appelse Beek/Rubberbeek
Arkemheen-Putterpolder

tevens Natura 2000

Binnenveld

tevens Natura 2000 -

De Buzerd
Erica
Landgoederen Kallenbroek

onvrijwillige vernatting (met vergoeding) in of rond TOP-lijstgebieden.

Wilbrinksbos

In Gelderland wordt deze werkwijze de Ladder van Keereweer genoemd.

Zwartebroek Brede Beek

Van grof naar fijn
Het afstemmen van het waterbeheer op de functies van een gebied is maatwerk,
zeker waar functies met verschillende eisen, zoals landbouw en natuur, naast elkaar
voorkomen. Wij werken daarbij van grof naar fijn: eerst stellen we gebiedsdekkend
een GGOR op. De detailafstemming vindt daarna plaats via het spoor van verdrogingsbestrijding en/of het spoor van peilbesluiten of peilenplannen.
Bij de analyse van lokale problemen betrekken we ook de omgeving van een knelpunt.
De oorzaak, en daarmee de sleutel tot een robuuste aanpak van het probleem, kan
immers verderop in het stroomgebied of juist bovenstrooms gelegen zijn.
Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)
Het vaststellen van een GGOR is in de eerste plaats een integrale methode om te
komen tot een transparante belangenafweging bij het zoeken naar optimaal waterbeheer. Dit gebeurt via een aantal stappen, waarin wordt gewerkt aan het vinden
van een gedragen afweging tussen het bestaande, actuele grond- en oppervlaktewaterregime (AGOR) en het optimale grond. en oppervlaktewaterregime (OGOR).
De eerste stap is een gebiedsdekkende rekenkundige analyse van het verschil
tussen het actuele en het optimale regime van grond. en oppervlaktewaterstanden.
Deze analyse hebben wij in 2008 uitgevoerd. Een samenvatting staat in bijlage 4.
De resultaten zijn besproken met de koepelorganisaties.

Op kaart 5 is de ligging van de TOP-lijstgebieden aangegeven met de mate waarin de
huidige voorjaarsgrondwaterstand afwijkt van de optimale.
De uitgevoerde GGOR-analyse geeft een eerste beeld van de afstemming tussen
het watersysteem en de functies landbouw en natuur. In de planperiode 2010-2015
zal het inzicht hierin toenemen doordat we gebiedsgewijs nadere analyses gaan
uitvoeren voor de verdrogingsbestrijding en de peilenplannen of peilbesluiten.
Door de toenemende gebiedskennis kan het GGOR worden geactualiseerd.
Waar dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld in en rond TOP-lijstgebieden, zullen wij
het waterbeheerspian op dit punt tussentijds herzien.
Bij het GGOR gaat het om zowel grond- als oppervlaktewaterstanden. De gewenste
grondwaterstand is hierbij leidend. De waterhuishouding, dat wil zeggen vorm en
afmeting van de watergangen en het (oppervlaktewater-)peilbeheer, moet hierop
fgestemd worden. Bij de GGOR-analyse is daarom gefocust op het grondwaterregime.
Ook waterdoelen, dus het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater, spelen
een rol bij het vaststellen van het GGOR. Wij werken de waterdoelen in deze paragraaf
niet verder uit, omdat ze elders in het plan uitgebreid aan bod komen. In paragraaf
6.2 wordt stilgestaan bij doelen voor waterlichamen, HEN- en SED-wateren en
kwaliteitsbeelden voor de overige wateren.

Op basis van de resultaten maken wij onderscheid naar de volgende gebieden:
• Landbouwgebieden en niet-verdroogde natuurgebieden. Dit betreft verreweg het
grootste deel van ons beheersgebied. Hier is de waterhuishouding voldoende of
optimaal afgestemd op de gebiedsfunctie. Knelpunten zijn zeer lokaal en hebben
veelal een natuurlijke oorsprong: laaggeleden percelen in beekdalen, of juist hoge
koppen van dekzandruggen of de flanken van de stuwwallen. Waar dat mogelijk is
pakken we lokale knelpunten aan.
• Verdroogde natuurgebieden met prioriteit, de gebieden van de TOP-lijst (in Utrecht
TOP en SUBTOP). In deze gebieden en hun omgeving, afhankelijk van het watersysteem ter plaatse, is maatwerk vereist om de waterhuishouding af te stemmen
op de vaak verweven - gebiedsfuncties en is een nadere analyse noodzakelijk.
Verdroogde natuurgebieden zonder prioriteit. In deze gebieden is de waterhuishouding niet optimaal voor de nagestreefde natuurwaarden.
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Peilbesluiten en pellenplannen
Waterschap Vallei & Eem stelt peilbesluiten op voor de gebieden waarin we normaliter
het hele jaar het waterpeil kunnen handhaven. Dit zijn de poldergebieden Eemland en
Arkemheen. Voor de vrij afstromende zandgebieden, waar we maar een deel van het
jaar de waterpeilen kunnen handhaven, maken we peilenplannen.
Bij het opstellen van peilbesluiten en peilenplannen gebruiken wij de GGORmethodiek, waarbij we inzoomen op een deelgebied. Het peilbeheer wordt
afgestemd op de functies van een gebied. Ook lokale knelpunten met drooglegging,
wateroverlast of droogte worden nader geanalyseerd en zo mogelijk opgelost.
In grote delen van het beheersgebied is de functie overwegend landbouw en is het
gebruikelijk is dat het zomerpeil hoger is dan het winterpeil. Uit ecologisch oogpunt
en vanwege de stabiliteit van de oevers streven wij wel naar een zo klein mogelijk
verschil tussen het hogere zomerpeil en het (tegennatuurlijke) lagere winterpeil.
In de natuurgebieden in Eemland en Arkemheen voeren wij een natuurlijk peilbeheer

Utrecht
De TOP-gebieden- in ons gebied Groot Zandbrink, Schoolsteegbosjes,
Meeuwenkampje en Hel/Blauwe Hel - krijgen prioriteit. In het Convenant
Verdrogingsbestrijding (2008) hebben de betrokken partijen, waaronder het
waterschap, afspraken gemaakt over de rolverdeling en inzet van instrumenten en
middelen. De provincie Utrecht trekt deze gebiedsprocessen, het waterschap neemt
actief deel. Al deze gebiedsprocessen zijn opgestart. Provincie en waterschap streven
ernaar uiterlijk in 2010 een maatregelenpakket voor de TOP-gebieden vast te stellen.
Twee van de vier TOP-gebieden in Utrecht, Groot Zandbrink en Hel/Blauwe Hel,
zijn tevens Natura 2000-gebied. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de
beheerplannen ligt voor deze gebieden bij het Rijk. De aanpak van de verdroging
wordt in deze gebieden logischerwijs gecombineerd met het opstellen van het beheerplan. Daarmee hebben provincie en waterschap een actieve rol bij het opstellen van
deze Natura 2000-beheerplannen. Het uitvoeren van herstelmaatregelen is in deze
gebieden wel afhankelijk van de voortgang van het Natura 2000-proces.

met lagere zomerpeilen en hogere winterpeilen.
Verdrogingsbestrijding
Verdrogingsbestrijding is meer dan het instellen van de juiste peilen in en rond
natuurgebieden. Het gaat erom zodanige watercondities te scheppen dat het
voortbestaan van natte natuurgebieden voor de toekomst veiliggesteld wordt.
Daarbij is ook de waterkwaliteit van groot belang, evenals de vraag of het uit
natuurbelang noodzakelijk is gebiedsfuncties (landbouw, natuur, stedelijk gebied)
aan te passen. Dit laatste is de verantwoordelijkheid van de provincies, maar het
waterschap kan hierin vanuit zijn kennis van het watersysteem adviseren.

In de SUBTOP-gebieden trekt het waterschap het gebiedsproces. In ons beheersgebied liggen veertien SUBTOP-gebieden. De volgorde waarin wij deze gebieden
oppakken hebben wij samen met de Provincie Utrecht bepaald op basis van de
volgende criteria:
Kan het gebiedsproces gekoppeld worden aan lopende processen van TOP- en/of
Natura 2000-gebieden of van de reconstructie (landgoedontwikkelingsplannen)?
Is de ligging van het gebied in het watersysteem gunstig voor de ontwikkelingskansen van de natuur (aanwezigheid kwel, aanvoermogelijkheden)?
Is de ligging van het gebied gunstig in zijn omgeving (weinig conflicterende
gebiedsfuncties en/of weinig verschillende eigenaren of pachters)?

De aanpak van de TOP-lijstgebieden verschilt in de provincies Gelderland en Utrecht.
Voor alle gebieden is de snelheid waarmee de opgave kan worden gerealiseerd sterk
afhankelijk van de medewerking van de eigenaren en/of de pachters van de gronden.
Daarnaast is ook de gecombineerde inzet van waterschap, provincies en terreinbeheerders noodzakelijk om de verdroging in deze planperiode met succes te bestrijden

Wat is de omvang van het gebied, hoeveel hectares natte natuur
kunnen worden hersteld?
De prioriteit neemt toe naarmate een gebied op meer van deze aspecten positief
scoort. Op basis hiervan pakken wij de gebieden op in de volgorde die is weergegeven
in onderstaand schema. Deze volgorde is gebaseerd op de huidige kennis en stand
van zaken. Gedurende de planperiode kunnen zich in en rond deze gebieden ontwikkelingen voordoen die het noodzakelijk maken de volgorde in overleg met de provincie
aan te passen.
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Kaart 5 - GGOR en verdroogde gebieden
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Om te komen tot een concreet maatregelenplan houden wij rekening met een
gemiddelde looptijd van 2 jaar. In het volgende schema is de start van de gebiedsprocessen aangegeven, zoals die op dit moment bekend is. Gezien de hoeveelheid
SUBTOP-gebieden en de looptijd van de gebiedsprocessen, verwachten wij dat niet
voor alle gebieden binnen de ILG-periode (Investeringsbudget landelijk gebied tot
2013) of in deze planperiode (tot en met 2015) kan worden overgegaan tot
uitvoering. Wij zullen hierover nadere afspraken maken met de provincie.

Start gebiedsprocessen

2

Binnenveld

Gebiedsproces loopt

Geerestein

Gebedsproces loopt

Moorsterbeek

Gebiedsproces start 2010

Hazenwater / Heetveld Noord

Gebiedsproces start 2010

lngeborg

Gebiedsproces start 2010

Stoutenburg
Landgoed De Boom
Valse Bosjes

3

Recentelijk heeft de provincie aangegeven waarschijnlijk niet voldoende financiële
middelen beschikbaar te hebben om de verdroging in alle TOP-gebieden in de
provincie op te kunnen lossen. Daarom heeft zij besloten tot een fasering van
de aanpak van de TOP-gebieden. Waarschijnlijk zal een nader te bepalen aantal
TOP-gebieden binnen de ILG-periode (tot 2013) aangepakt worden, de overige
gebieden daarna.
Waterschap Vallei & Eem zal de uitkomst van het provinciale besluit volgen.
Herstel van natte natuurwaarden in de TOP-gebieden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie, waterschap en terreinbeheerder. De provincie is
de belangrijkste, omdat zij zorgt voor beleidskaders, grondverwerving en het
leeuwendeel van de financiële middelen. Zonder volledige inzet van elk van deze
drie partijen is het niet mogelijk volledig herstel na te streven in een gebied.
Natura 2000
Een aparte categorie gebieden binnen het beheersgebied van
Waterschap Vallei & Eem vormen de Natura 2000-gebieden.
In de KRW zijn deze gebieden tevens aangemerkt als beschermde gebieden.

Landgoederenzone Maarn-Veenendaal

Het gaat om de volgende gebieden:

Groeneveld

• Arkemheen
• Eemmeer en Gooimeer Zuidoever (grens beheersgebied)

Prins Hendriksoord & Ewijkshoeve
Soesterveen
Gentianenven / Pluismeer
Groeper Bos

• Veluwe
• Veluwerandmeren (grens beheersgebied)
Binnenveld
• Groot Zandbrink
• Uiterwaarden Nederrijn

Gelderland
In het Gelderse deel van ons beheersgebied liggen negen TOP-gebieden.
Voor het TOP-gebied Arkemheen-Putterpolder is weidevogels het natuurdoel voor
de verdrogingsbestrijding. Voor dit natuurdoel zijn de waterstanden in delen van
de polder te laag. De concept-instandhoudingsdoelen voor het ermee samenvallende en gelijknamige Natura 2000-gebied zijn Kleine Zwaan, Bittervoorn
en Grote Modderkruiper. Voor deze doelen is er geen sprake van een
waterhuishoudkundig knelpunt.

De gebieden Eemmeer en Gooimeer Zuidoever, Veluwerandmeren en Uiterwaarden
Nederrijn vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat. Voor deze gebieden gelden
voor het waterschap geen specifieke doelen.
Voor het in het beheersgebied gelegen gedeelte van de Veluwe gelden geen aan
water gerelateerde doelen. Voor de gebieden Arkemheen, Binnenveld en Groot
Zandbrink is dit wel het geval. In de door het Rijk en de provincies op te stellen
beheerplannen Natura 2000 (in 2013 gereed) leggen zij per gebied vast hoe de
doelen moeten worden bereikt. De op te nemen maatregelen, beheersinspanningen
en gebruiksbeperkingen dragen daar gezamenlijk aan bij.
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Het waterschap is verantwoordelijk voor het treffen van waterhuishoudkundige
maatregelen om de gewenste waterhuishoudkundige situatie te bereiken.
Deze maatregelen brengt het waterschap in. Ze worden onderdeel van de
beheerplannen Natura 2000.
Op hoofdlijnen gaat het om de volgende maatregelen:
• Arkemheen. Uit berekeningen van het waterschap blijkt dat het waterpeil in het
gebied Arkemheen voldoet voor de soorten en habitats waarvoor het gebied is
aangewezen (vooralsnog Kleine Zwaan. Bittervoorn en Grote Modderkruiper).
Het waterpeil hoeft niet aangepast te worden voor het bereiken van de instandhoudingsdoelen. Bij de verdrogingsbestrijding zijn kritische weidevogels als
zomertaling en watersnip maatgevend. Bij de toetsing aan dit criterium is er
wel een knelpunt.
• Binnenveld. De Natura 2000-gebieden in het Binnenveld - de Bennekomse Meent,
de Hel en de Blauwe Hel - zijn verdroogd. Maatregelen zoals het verondiepen van
sloten, het verwijderen van drainage, plaggen, de aanleg van greppels, het omleg-

Groot Zandbrink. Ook dit gebied is verdroogd. Het is niet duidelijk hoe het
watersysteem oorspronkelijk heeft gefunctioneerd en wat de mogelijkheden zijn
voor herstel. Doel is daarom om onderzoek uit te voeren naar de mogelijke
maatregelen in dit gebied, zoals het aanpassen van het oppervlaktewatersysteem
en het verminderen van grondwateronttrekkingen. Dit onderzoek wil het waterschap
inbrengen in het Natura 2000-beheerplan voor Groot-Zandbrink.
Sense of urgency
Het beleid van Rijk en provincies voor de zogenoemde 'sense of urgency-gebieden
kan als volgt worden samengevat:
In sommige Natura 2000-gebieden is het voor een aantal kwalificerende habitattypen
en/of soorten 'vijf voor twaalf'. In deze Natura 2000-gebieden zijn de ecologische
vereisten (vanuit de waterhuishouding en/of het beheer) momenteel niet optimaal voor
het behoud van deze soorten en habitattypen. Indien er geen actie wordt ondernomen,
ontstaat naar verwachting binnen nu en tien jaar een onherstelbare situatie.

gen van watergangen en grondaankoop kunnen bijdragen aan het herstel van de
natuur. Verder is het nodig onderzoek te doen naar de effecten van eventuele
aanvullende maatregelen, zoals het verhogen van het peil van het Valleikanaal
door het bouwen van een extra stuw en het verminderen van grondwaterwinningen.

Deze Natura 2000-gebieden hebben een status van 'sense of urgency' gekregen.
Voor de habitattypen/-soorten in deze gebieden moet het beheer of het watersysteem
zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2015, op orde zijn.

Een mogelijk negatief effect op de instandhoudingsdoelen is het periodiek voorkomen van overstromingen van delen van het gebied. Voor de meest kwetsbare
delen van het Natura 2000-gebied Binnenveld (de delen waar de beschermde
habitattypen voorkomen met een orde van grootte van enkele hectares) is het
waterschap bereid door een wijziging van de keur de functie waterberging in te
trekken, onder voorwaarde dat het verlies aan waterberging wordt gecompenseerd
elders in hetzelfde natuurgebied. Ook moeten de benodigde maatregelen om deze

Binnen het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem liggen twee
'sense of urgency' Natura 2000-gebieden met een wateropgave. Het gaat

meest kwetsbare delen van het Natura 2000-gebied Binnenveld te vrijwaren van
frequente overstroming met voedselrijk water uitgevoerd zijn. Wellicht zijn er aanvullende maatregelen nodig om het oppervlak van de beschermde habitattypen uit te
breiden. In dat verband zal het waterschap nader onderzoeken in hoeverre deze
doelstelling haalbaar en realistisch is. De maatregelen worden, samen met andere
mogelijke maatregelen voor het op orde brengen van de ecologische vereisten van
de habitattypen waarvoor een 'sense of urgency' (zie hiernaast) geldt, door het
waterschap ingebracht in het beheerplan Natura 2000 voor het Binnenveld.

om de gebieden Groot Zandbrink en het Binnenveld. In het Natura 2000-gebied
Groot Zandbrink geldt een sense of urgency voor de habitattypen heischrale
graslanden en blauwgraslanden. Deze habitattypen worden bedreigd door verdroging
(een te laag grondwaterpeil) en vermesting. In het Natura 2000-gebied Binnenveld
geldt een sense of urgency voor de habitattypen kalkmoerassen, overgangs- en
trilvenen en blauwgraslanden. Deze habitattypen worden eveneens bedreigd
door verdroging (een te laag grondwaterpeil) en vermesting.
Voor dergelijke gebieden met een sense of urgency heeft het KIWA kansenknelpuntenanalyses opgesteld. In deze analyses wordt met een quickscan
aangegeven voor welke habitattypen de grootste knelpunten bestaan en hoe
deze kunnen worden opgelost. Omdat het een quickscan betreft, kan de analyse
niet als volledig worden gezien. Deze dient als bouwsteen voor de op te stellen
beheerplannen Natura 2000.
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Doel van Waterschap Vallei & Eem is om de waterhuishoudkundige knelpunten van
de sense of urgency-gebieden (zoveel mogelijk) op te lossen. Deze knelpunten zijn
echter nog niet volledig in beeld. Bovendien is het waterschap voor het oplossen van
de problemen afhankelijk van derden. Dit waterbeheerspian bevat daarom nog niet

Wateroverlast
In de provinciale waterverordening zijn normen vastgesteld voor wateroverlast.
Deze normen zijn gelijk aan de werknormen uit het NBW. Een werknorm is uitgedrukt
als de maximaal toelaatbare kans per jaar dat het maaiveld vanuit het oppervlakte-

alle benodigde maatregelen voor de beide sense of urgency-gebieden.

water wordt overstroomd. In het gebied buiten de bebouwde kom is grasland het
overwegende landgebruik. Daarom geldt voor het gehele buitengebied een norm van

Het waterschap zal verder onderzoek doen naar de knelpunten en de maatregelen om
deze op te lossen. Ook brengen we de gevolgen voor anderen in beeld. De uitkomsten
van het onderzoek brengen we in in het proces van het opstellen van de beheer-

1/10 per jaar. Voor de bebouwde kom geldt een norm van 1/100 per jaar. Op dit
moment zijn er in de provinciale waterverordening nog geen overstromingsnormen
opgenomen voor natuurgebieden. Het waterschap is bereid met de natuurterreinbeheerders in overleg treden over gewenste normen voor natuurgebieden.

plannen Natura 2000. In deze beheerplannen worden de definitieve maatregelen
opgenomen waarmee aan de ecologische vereisten van de sense of urgency gebieden kan worden voldaan.
Extreme situaties op orde
Het weer en de hoeveelheid neerslag variëren voortdurend. Daarmee variëren ook
de waterstanden in onze buitenwateren, de Nederrijn en de Randmeren. Die variaties
hebben grote en directe invloed op de waterhoeveelheid en de peilen van het oppervlaktewater in ons gebied en op de hoeveelheid water die we af moeten en kunnen
voeren. Minder direct en met vertraging volgen de grondwaterstanden de variaties
in oppervlaktewaterstand. Normaal zijn er jaarlijkse gemiddelde fluctuaties over de
seizoenen, maar ten opzichte van het gemiddelde komen zowel drogere als nattere
jaren, seizoenen of perioden voor. Soms kunnen die afwijkingen van het gemiddelde
extreme vormen aannemen.

Uitgaande van de verwachte neerslaghoeveelheden volgens het middelste klimaatscenario 2050 uit WB21, heeft Waterschap Vallei & Eem in 2008 getoetst op
welke plaatsen de kans dat water op het maaiveld komt, groter is dan deze normen
(zie kaart 6). De toetsresultaten vormen het uitgangspunt voor de wateropgave.
Dat is een pakket van maatregelen om het watersysteem op orde te brengen en te
houden zodat wateroverlast wordt voorkomen. Conform de afspraken uit het NBW
zijn de maatregelen in 2015 uitgevoerd. We trachten meerwaarde te realiseren
door de maatregelen volgens de wateropgave zoveel mogelijk te combineren met
werkzaamheden die voor andere doelen moeten worden uitgevoerd. In 2012 of
2013 zal een nieuwe toets plaatsvinden op basis van de meest recente inzichten.
Vooruitlopend op de toetsing uit 2008 en de bepaling van de wateropgave heeft
het waterschap maatregelen genomen om wateroverlast in extreme situaties te
voorkomen.

In extreem natte perioden heeft het waterschap de taak om wateroverlast zoveel
mogelijk te voorkomen en overtollig water af te voeren. In extreem droge perioden
moet het waterschap er juist voor zorgen toch voldoende water van goede kwaliteit
beschikbaar te hebben en te houden om verdroging tegen te gaan. In het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop waterbeheerders om moeten gaan met gemiddelde en extreme weersituaties tegen de
achtergrond van de klimaatveranderingen die de komende decennia worden verwacht.
Ook zijn afspraken gemaakt over de normen die daarbij worden gehanteerd.

Het waterschap heeft drie waterbergingsgebieden aangewezen, die in 2007 zijn
vastgelegd in de keur. Het zijn de gebieden Schammerpolder, Asschat/Voskuilen
en Binnenveld. Bij hevige neerslag kunnen deze van nature laag gelegen gebieden
onder water lopen en wordt overstroming van de laaggelegen delen van Amersfoort,
Leusden en Veenendaal voorkomen. Wanneer voor bescherming van natuurwaarden,
bijvoorbeeld in het Binnenveld, bergingsvolume aan waterbergingsgebieden wordt
onttrokken, zal dit volgens de beleidsregels van de keur elders in het gebied
moeten worden gecompenseerd door inrichting van extra bergingsvolume.
Voor het vergoeden van schade door waterberging op de agrarische gronden
heeft het waterschap in 2005 een vergoedingsregeling waterberging vastgesteld.
De waterbergingsgebieden liggen vast in de provinciale structuurvisies en
gemeentelijke bestemmingsplannen.
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Kaart 6

- Extreme situaties
—1

Â

Verklaring
Kn.lpnt.n watQ

•/

I

/

oko

Qo..aUomIn, no.r

1110—
OMO

(

t , — / — -

• -- — ,. - —

.--.-.

— - -

—

vlo

----,'
-

8flId
oor:

-

•0

-

0•.•

r
r

•

- .::'-

1

r-wr
-

-

'"'
-

,

0.•

•, -.

-. /

1

t.
0t

t.
-

0'
•0

•1

Droogte
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat voorbereid is op de
effecten van toekomstige klimaatverandering. Tot nu toe ligt de focus voornamelijk
op het toenemen van extreme neerslag en het stijgen van de zeespiegel. Aan de
andere kant zullen extreem droge periodes vaker voorkomen. Dit kan ernstige
gevolgen hebben voor het functioneren van het watersysteem, de natuur, de
landbouwsector, overige bedrijven en de recreatie.

(voor rijkswater) ook voor deze regio de landelijke verdringingsreeks verder gaan
uitwerken en detailleren in een regionale verdringingsreeks. Het waterschap wil
aan de totstandkoming daarvan meewerken, vooral om in droge perioden zolang
mogelijk de toevoer van Rijnwater via de Grebbesluis naar het Valleikanaal in stand

In 2005 werd de landelijke droogtestudie afgerond. Enkele conclusies zijn dat er
op nationaal niveau tot 2015 geen omvangrijk probleem is. Maar waakzaamheid
is geboden want lokaal kan droogte wel tot problemen leiden. Mocht een
dergelijke situatie zich voordoen, dan zal het calamiteitenplan in werking treden

te kunnen houden in verband met problemen met de waterkwaliteit en de volksgezondheid die op gaan treden bij het stopzetten van die toevoer. De nieuwe
Waterwet biedt waarschijnlijk de mogelijkheid de regionale verdringingsreeks
op te nemen in de provinciale waterverordening of in het provinciale beleid.
Deze verdringingsreeks zal als uitgangspunt gelden voor een op te stellen

(zie ook paragraaf 8.3).

waterakkoord met Rijkswaterstaat voor Midden-Nederland.

In 2004 is de nieuwe landelijke verdringingsreeks in werking getreden. De landelijke
verdringingsreeks bepaalt hoe het beschikbare water in de door het Rijk beheerde
wateren wordt verdeeld in tijden van watertekort. Naar aanleiding van de zomer van
2003 is deze reeks aangepast en hebben nutsvoorzieningen en kwetsbare natuur
een hogere prioriteit gekregen. De verdringingsreeks kan regionaal verder worden

In 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke knelpunten ten gevolge van

uitgewerkt.
Waterschap Vallei & Eem neemt deel aan twee regionale droogteoverleggen:
voor Noord-Nederland en voor Gelderland en Midden-Nederland. Voor de regio
Noord-Nederland is de landelijke verdringingsreeks gedetailleerd uitgewerkt.
De erover gemaakte afspraken moeten in de komende planperiode worden
vastgelegd in een aangepast Waterakkoord met Rijkswaterstaat IJsselmeergebied.
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Met de regio Gelderland en Midden-Nederland zijn geen nadere afspraken gemaakt
over de uitwerking van de reeks. Dit betekent dat hier de landelijke reeks geldt.
Het waterschap pleit ervoor dat de provincies (voor regionaal water) en het Rijk

droogte en de gevolgen voor de gebiedsinrichting. De resultaten van dit onderzoek,
staan samen met de mogelijke knelpunten op het gebeld van wateroverlast op

kaart 7. Hierbij kan worden gesteld dat bij de aanpak van watertekorten ruimtelijke
maat-regelen of functieaanpassing de voorkeur genieten boven maatregelen van
technische aard. Eerstgenoemde maatregelen zijn robuuster van aard en goed
te koppelen aan het bestrijden van wateroverlast en de zorg voor de waterkwaliteit.

Kaart 7 - Anticiperen op klimaatsverandering
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Anticiperen op kHmaatverandering
Algemeen wordt aangenomen dat het klimaat de komende eeuwen sterk zal
veranderen. Het zal gemiddeld warmer worden, de zeespiegel zal stijgen, de
gemiddelde hoeveelheid neerslag zal toenemen en ook de afvoerpieken zullen
toenemen. Daarnaast zullen ook meer en langere perioden van hitte en droogte
voorkomen waarin er juist extra behoefte aan water kan ontstaan. In natte perioden
moet meer water worden afgevoerd met hogere afvoerpieken. Tegelijkertijd vormt een
stijgend niveau van het buitenwater een belemmering voor die afvoer en een bedreiging voor de veiligheid. In droge en warme perioden wordt het een probleem om de
gewenste waterpeilen te handhaven en kunnen onder andere de watervoorziening, de
landbouw, de natuur, de scheepvaart, de recreatie en de veiligheid in de knel komen.
Kortom, de gemiddelde waarden zullen veranderen en de extremen zullen toenemen,
zowel naar onder als naar boven. Dit zal leiden tot veranderingen in flora en fauna en
die zullen invloed hebben op de ecologische toestand van land en water. Het beeld
van natuur en landschap zal erdoor veranderen.
De gevolgen van klimaatverandering zullen wereldwijd voelbaar zijn, ze kennen geen
grenzen. De problematiek moet op mondiaal, Europees, nationaal en regionaal
niveau worden aangepakt. Het Rijk is in 2007 gestart met een nationaal programma
Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) dat is gericht op aanpassing van ons land aan een
gewijzigd klimaat. Het doel is om Nederland 'klimaatbestendig' te maken. Het kennisprogramma 'Kennis voor Klimaat' draagt daar ook aan bij. Waterschap Vallei & Eem
doet mee in verschillende programma's om het beheersgebied klimaatbestendig te
maken en te houden.
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Kllmaatstrategie
Waterschap Vallei & Eem wil inzicht krijgen in de effecten die de klimaatverandering
op de langere termijn (2050-2100) kan hebben op het beheersgebied en het watersysteem. Van hieruit willen we werken aan oplossingen voor de problemen die daar
het gevolg van kunnen zijn. Hiervoor zal het waterschap een eigen klimaatstrategie
ontwikkelen. Het kan daarbij gebruik maken van, en bijdragen aan de resultaten van
het ARK-programma.
Samenwerking met gebiedspartners en andere partijen op (boven)regionaal en
nationaal niveau en het creëren van draagvlak voor het nemen van noodzakelijke
maatregelen zijn hierbij van groot belang. De klimaatstrategie richt zicht op de
gevolgen van het veranderende klimaat voor het beheersgebied. Hoewel we
klimaatverandering op de eerste plaats zien als een bron van problemen die we
zoveel mogelijk proberen te voorkomen, zal de nieuwe situatie die zich aan ons
opdringt, ongetwijfeld naast problemen ook weer kansen bieden. Te denken valt
aan kwel en vernatting in sommige delen van ons beheersgebied. Ook daar moeten
we bij het ontwikkelen van een visie oog voor hebben. Bij het opstellen van de visie
zal er nauw contact zijn met de provincies en de gemeenten.

Doelen, maatregelen en prestatie-indicatoren waterstanden op orde
Doelen

Maatregelen

Prestatie-indicatoren

0 Het actualiseren van de peilbesluiten conform

Alle peilbesluiten en peilenplannen zijn actueel.

Aantal gebieden zonder actueel peilbesluit en gereedgekomen peilbesluiten.

de waterverordening.

0 Het actualiseren van alle peilenplannen v56r 2012.

Aantal gebieden zonder actueel peilenplan en gereedgekomen peilenplannen.

Q Het uitvoeren van de maatregelen voor TOP-gebieden in

Aantal gebieden waar maatregelen
zijn uitgevoerd.

In 2015 zijn in zoveel mogelijk SUBTOP-gebieden afhankelijk van het
gebiedsproces maatregelen uitgevoerd die de verdroging verminderen,

Het in deze planperiode uitvoeren van maatregelen voor
een aantal SUBTOP-gebieden.

Aantal gebieden waar maatregelen
zijn uitgevoerd.

In 2015 zijn de waterhuishoudkundige knelpunten van de
Natura 2000-gebieden opgelost.

Het uitvoeren van de maatregelen voorkomend uit de
Natura 2000-beheerplannen in de daarin voorgestelde
tijdvakken, met prioriteit voor de sense of urgency-gebieden.

Het percentage gerealiseerde
hectares.

VôÖr 2015 nemen van de maatregelen die nodig zijn om
te voldoen aan de normen voor wateroverlast.

Het percentage gerealiseerde
hectares.

In 2014 is voor alle Utrechtse en voor de door de provincie Gelderland
aangegeven TOP-gebieden het GGOR bereikt.

-

Utrecht en de door de provincie Gelderland aangegeven
TOP-gebieden viôr het einde van 2014.

-

In 2015 voldoet het beheersgebied aan de in de waterverordening
vastgelegde normen voor wateroverlast,
In 2015 zijn met de waterpartners goede afspraken gemaakt over de
toedeling van water vanuit de Nederrijn.

We hebben inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor ons
beheersgebied op de langere termijn.

•

Q Participeren in de totstandkoming van een regionale

Gerealiseerde verdringingsreeks en

verdringingsreeks voor Midden-Nederland en het tot stand
komen van een akkoord met Rijkswaterstaat voor de
waterinlaat uit de Nederrijn.

waterakkoord met Rijkswaterstaat.

Uitvoeren van een klimaatknelpuntenstudie vÖÔr 2011.

Gereedgekomen klimaatknelpuntenstudie.

Q Ontwikkelen van een klimaatstrategie v5ôr 2012.

Gereedgekomen klimaatstrategie.

Uitvoeringsstrategie
ad

0

Procedure

en

0

Criteria t.b.v. prioritering

Niet van toepassing.

Risico's

Vanwege nog lopende gebiedsprocessen (zoals landinrichtingsprojecten verdrogingsbestrijdingsprojecten of Natura 2000-beheerplannen)
waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn, maar waarvan de uitkomsten wel bepalend zijn voor het gewenste peilbeheer, kan de
vaststelling van een nieuw peilbesluit of peilenplan aanzienlijk worden vertraagd.

Jaarlijks wordt onderzocht welke peilbesluiten of peilenplannen zijn verlopen of binnenkort gaan verlopen.
Vervolgens worden deze peilbesluiten of peilenplannen herzien.

49

Uitvoeringsstrategie
ad

Q

Procedure

Bij het uitwerken van de uitvoeringsmaatregelen wordt in een gebiedsproces de volgende procedure doorlopen:
•

en

•
•
•

OGOR wordt afgeleid van de natuurdoelen
de huidige situatie wordt bepaald en het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie wordt bepaald
oplossingsscenario's en maatregelenpakket worden opgesteld
op basis van draagvlak en effectiviteit van de scenario's stelt het waterschap een definitief maatregelenpakket
op en daaraan gekoppeld een GGOR voor het TOP-gebied en zijn omgeving.

Na het gebiedsproces wordt het maatregelenpakket uitgevoerd.
Criteria t.b.v. prioritering

In Gelderland vindt prioritering van de TOP-gebieden plaats door de provincie. In Utrecht hebben TOP-gebieden de hoogste prioriteit
en worden de SUBTOP-gebieden geprioriteerd volgens de in de tekst van dit plan aangegeven criteria.
De prioritering van de uitvoering wordt door het gebiedsproces bepaald.

Risico's

Als het maatregelenpakket grondverwerving omvat, is de bereidheid tot medewerking van grondeigenaren sterk bepalend voor de
snelheid van realisatie. Tevens is financiering (geheel of gedeeltelijk) door de provincie noodzakelijk.
Uit een nadere GGOR-analyse kan blijken dat de natuurdoelen niet haalbaar zijn.

ad

Procedure

De provincie of LNV is trekker voor de Natura 2000-gebieden. Het waterschap neemt actief deel aan het tot stand brengen van
de beheerplannen. Dit zal leiden tot beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden waar gedragen maatregelen in staan.

Criteria t.b.v. prioritering

De sense of urgency-gebieden hebben de hoogste prioriteit. Verder wordt de prioriteit bepaald door de voortgang van het gebiedsproces.

Risico's

Als het maatregelenpakket grondverwerving omvat, is de bereidheid van grondeigenaren noodzakelijk om dit te kunnen realiseren.
Tevens is financiering (geheel of gedeeltelijk) door de provincie noodzakelijk.
De mate waarin er in het proces draagvlak ontstaat.

Procedure

ad

Bij het onderzoek naar de kansen op wateroverlast zijn er enkele gebieden gelokaliseerd die niet voldoen aan de normen voor wateroverlast.
De knelpunten zullen door het treffen van waterhuishoudkundige maatregelen worden opgelost.

ad

Q

Criteria t.b.v. prioritering

Omvang en mate van ernst van knelpunten.

Risico's

De mate waarin er in het proces draagvlak ontstaat.

Procedure

De provincies zijn de initiators van het proces om te komen tot een regionale verdringingsreeks. Waterschap Vallei & Eem zal participeren in
dat proces. Als de regionale verdringingsreeks is vastgesteld, zal het waterschap in gesprek gaan met Rijkswaterstaat om een waterakkoord
te sluiten voor de inlaat van water uit de Nederrjn.

en
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Criteria t.b.v. prioritering

Geen.

Risicos

Draagvlak voor de totstandkoming van de regionale verdringingsreeks en/of het waterakkoord.

Q niet van toepassing

1
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Schoon water

Het verkrijgen en behouden van schoon water is één van de kerntaken van het water
schap. De daarvoor te plegen inspanningen worden voor een belangrijk deel bepaald
door wettelijke richtlijnen. Voor de zogenoemde waterlichamen zijn de vereisten van
de KRW het uitgangspunt, voor de overige wateren gelden deels landelijke en deels
provinciale richtlijnen. Het initiatief voor het formuleren van doelen voor overige
wateren ligt bij de provincies. Aan de uitvoering hiervan wil het waterschap,
samen met andere waterschappen, graag meewerken.

6.2.1

1

De Europese Unie biedt de mogelijkheid de lijst van prioritaire stoffen iedere vier jaar
aan te passen of uit te breiden. In ons integrale meetplan 2008 anticiperen we daar op door het verzamelen van informatie over verontreinigende stoffen, diffuse bronnen
en effluenten van rwzi's. Deze informatie kan reden zijn om tussentijds het meetplan
aan te passen.
Mogelijk ontstaan er na uitbreiding van de lijst met prioritaire stoffen knelpunten,
doordat de normen voor nieuwe stoffen blijken te worden overschreden. Dit kan
ertoe leiden dat het waterschap en/of andere overheden nieuwe maatregelen
moeten treffen.

Goede chemie

Het waterschap streeft naar een goede chemische toestand van het oppervlaktewater. Dit houdt in dat de op Europees niveau (KRW) vastgestelde normen voor
toxische, zogenoemde prioritaire stoffen niet mogen worden overschreden.
Hieraan moet in 2015 zijn voldaan. Niet alleen in de waterlichamen, maar in
alle wateren. In ons beheersgebied is dat nu al het geval.

Doelen, maatregelen en prestatie-indicatoren goede chemie
Doelen
Het handhaven van een goede chemische toestand (GCT).

Maatregelen
J& Er zijn geen knelpunten, dus ook geen maatregelen.
Wel wordt het monitoringsplan uitgevoerd.

Prestatie-indicatoren
Aantal prioritaire stoffen met een concentratie die voldoet aan de normwaarde.

Ultvoeringsstrategle
niet van toepassing
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De Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel een goede
toestand van het oppervlaktewater en grondwater in alle lidstaten
van de Europese Unie. Om de goede toestand te bereiken, stellen
de lidstaten van de Europese Unie stroomgebiedbeheersplannen op.

GOEDE TOESTAND
(GT)

Hierin zijn de doelen opgenomen en de maatregelen die ze zullen
uitvoeren. Voor de maatregelen die nodig zijn om de doelen te halen,
geldt een resultaatsverplichting. De doelen en maatregelen worden
afgestemd op het niveau van de internationale stroomgebieden.
Rijn-Midden maakt deel uit van het deelstroomgebied Rijn-Delta.
Rijn-Delta is onderdeel van het stroomgebied van de Rijn.

Goede toestand van oppervlaktewater en grondwater

GOEDE ECOLOGISCHE
TOESTAND (GET)

GOEDE CHEMISCHE
TOESTAND (GCT)

De goede toestand van het oppervlaktewater vereist een goede
chemische en een goede ecologische toestand (zie schema).
Voor de goede chemische toestand heeft de Europese Commissie
de doelen bepaald. De normen voor de aanwezigheid van chemische
stoffen in het water zijn opgenomen in de richtlijn Prioritaire Stoffen.
De goede ecologische toestand kunnen de lidstaten zelf formuleren aan de hand van verschillende documenten die de Europese
Commissie daarvoor heeft opgesteld. De KRW geldt niet voor al
het oppervlaktewater, maar voor 'waterlichamen'. Deze hebben
de waterbeheerders in de lidstaten aangewezen conform de

PRIORITAIRE
STOFFEN

OVERIGE
VERONTREINIGDE
STOFFEN

BIOLOGISCHE
KWALITEIT

voorgeschreven systematiek uit de KRW. Voor deze waterlichamen
gelden de ecologische en de chemische doelen. De chemische
doelen gelden tevens voor het oppervlaktewater buiten de
oppervlaktewaterlichamen.

ALGEMEEN FYSISCHE/
CHEMISCHE
PARAMETERS
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HYDROMORFOLOGIE

6.2.2

1

Goede ecologie

In deze paragraaf beschrijven we hoe het waterschap voor alle wateren een zo
natuurlijk mogelijke ecologische toestand wil bereiken. De wateren die worden
behandeld, zijn de waterlichamen conform de definitie van de KRW, de ecologische
verbindingszones en de HEN- en SED-wateren conform de richtlijnen van de
provincie Gelderland.
KRW-waterlichamen en ecologische verbindingszones
Volgens de KRW moeten we ervoor zorgen dat de waterlichamen in ons
beheersgebied in een zo natuurlijk mogelijke ecologische toestand komen.
De wijze waarop dit is gebeurd, wordt hieronder toegelicht.
Bepalen doelen, maatregelen en kosten
Waterschap Vallei & Eem heeft in de periode 2004-2008 samen met de andere
waterbeheerders in de Regio Rijn-Midden (Rijkswaterstaat lisselmeergebied,
Waterschap Veluwe en Waterschap Zuiderzeeland), de provincies en de gemeenten
gewerkt aan het bepalen van doelen, maatregelen en kosten voor de KRW.
De resultaten van het gezamenlijke planproces staan in de Nota KRW Vallei & Eem
en de Keuzenota over KRW-doelen, maatregelen en kosten Rijn-Midden (beide uit
2008). Deze documenten hebben als basis gediend voor het waterbeheerspian.
Het vaststellen van doelen, maatregelen en kosten vindt plaats op het niveau
van waterlichamen. Naast waterlichamen worden er ook beschermde gebieden
Natura 2000 en zwemwateren onderscheiden; zie daarvoor paragraaf 6.1 en 6.3.

Allereerst is de status van alle waterlichamen bepaald. Elk waterlichaam behoort tot
een type en kan daarnaast de status natuurlijk', 'sterk veranderd' of 'kunstmatig'
krijgen. Sterk veranderde waterlichamen zijn wel op een natuurlijke manier ontstaan,
maar door menselijke ingrepen wezenlijk veranderd. Kunstmatige waterlichamen zijn
wateren die door menselijke activiteiten tot stand zijn gekomen, zoals gegraven sloten
en kanalen. Alle waterlichamen van Waterschap Vallei & Eem hebben de status kunstmatig of sterk veranderd gekregen.
De doelen voor de sterk veranderde waterlichamen zijn via een aantal stappen
afgeleid van de referentietoestand van het watertype waar een waterlichaam het
meest op lijkt. Voor het bepalen van de doelen voor de kunstmatige wateren zijn de
landelijke voorschriften gebruikt. Voor de alle waterlichamen zijn de doelen uitgedrukt
als een goed ecologisch potentieel (GEP).
De provincies stellen de status en het type van de waterlichamen, de doelafleiding
en de doelen (GEP's) vast. Dit gebeurt in de provinciale waterplannen.
Het waterschap stelt de te nemen maatregelen om de doelen te bereiken vast.
Dit gebeurt in het waterbeheerspian (zie bijlage 3).
Het Rijk legt In het stroomgebiedsbeheersplan (SGBP) Rijn-Delta, de doelen
en maatregelen op hoofdlijnen vast.
Voor het bereiken van de goede ecologische toestand en het daaraan gerelateerde
GEP moet aan de eisen worden voldaan voor de ecologie ondersteunende stoffen.
Tevens worden er maatregelen vastgesteld voor verbetering van de hydromorfologie.
Op de volgende pagina wordt dit toegelicht.

Waterlichamen zijn wateren, watersystemen of stroomgebieden met een omvang van
minimaal 1.000 hectare die op grond van hun kenmerken als een eenheid kunnen
worden gezien. Ze staan weergegeven op kaart 8.
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Ecologie ondersteunende stoffen
Voor de waterlichamen binnen Waterschap Vallei & Eem zijn de belangrijkste ecologieondersteunende stoffen zuurstof en de nutriënten P (fosfor in de vorm van fosfaat)
en N (stikstof in de vorm van nitraat). De normen hiervoor zijn voor elk waterlichaam
afzonderlijk bepaald. In vrijwel alle waterlichamen zijn de nutriëntengehalten te hoog.
Dit geldt vooral voor het fosfaatgehalte. Het project BEZEM (Bestrijding Eutrofiëring
ZuidelijkE randMeren) en het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost bevatten
maatregelen voor het verminderen van de fosfaatgehalten. De belangrijkste maatregelen zijn de aanleg van extra zuiveringstrappen op rwzi's, de uitvoering van een
uitvoeringsplan diffuse bronnen en de uitvoering van het landelijke mestbeleid.
Een andere maatregel is het terugdringen van rioolverstorten in Veenendaal.
Doel van deze maatregelen is om binnen het beheersgebied van
Waterschap Vallei & Eem en in de Randmeren de GEP-waarden voor
fosfaat te halen (terugdringen van de afwenteling van fosfaat op de Randmeren).
Het tijdstip waarop de normen daadwerkelijk worden gehaald is mede afhankelijk
van het landelijke mestbeleid en de nalevering van fosfaten vanuit de bodem.

van de hydromorfologie.
De GEP's worden meetbaar en kwantificeerbaar gemaakt via kwaliteitsmeetlatten
van vier soortgroepen die voor alle watertypen zijn opgesteld: fytoplankton, vegetatie,
macrofauna en vis. Het kwaliteitsniveau wordt bepaald aan de hand van de aanwezige
soorten en de aantallen organismen per groep. Aan de hand van alle kwaliteitsmeetlatten wordt het GEP per waterlichaam gekwantificeerd.
In bijlage 2 staat voor alle waterlichamen de huidige toestand weergegeven,
beschreven met (afhankelijk van het type) zeven of acht chemische en ecologische
kwaliteitsparameters. De huidige toestand wordt aangeduid met kleuren die weergeven of voor de chemische parameters de norm wordt overschreden en hoe ver de
huidige toestand verwijderd is van het doel voor de ecologische parameters (de GEP).

Hydromorfologie
Bij sterk veranderde en kunstmatige wateren is er sprake van functiegerichte,
onomkeerbare ingrepen in inrichting, beheer en onderhoud. Deze waren ooit nodig

In 2013 vindt een evaluatie plaats waarbij wordt bepaald in hoeverre de GEP's
voor de waterlichamen zijn bereikt.

om de waterhuishouding geschikt te maken voor de gebruiksfuncties ter plaatse.
Deze ingrepen hebben de ecologische kwaliteit in het algemeen negatief beïnvloed
en kunnen niet hersteld worden zonder significante schade voor andere functies,
zoals veiligheid. Hier mogen de provincie en het waterschap rekening mee houden
bij het afleiden van de doelen en maatregelen. Provincie en waterschap hebben de
Landelijke algemene denklijn significante schade van 21 augustus 2007 gehanteerd

Natte ecologische verbindingszones
Het verbeteren van de hydromorfologie van vrijwel alle KRW-waterlichamen vindt
plaats via de aanleg van de natte ecologische verbindingszones. Op kaart 3 zijn
de natte ecologische verbindingszones aangegeven. De provincies hebben deze

(zie de Keuzenota over KRW-doelen, maatregelen en kosten Rijn-Midden uit 2008).

van de provincies. Het waterschap heeft tot taak om, binnen de provinciale kaders
en die van het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost, de natte ecologische
verbindingszones te realiseren. De provincies kopen de benodigde gronden aan of
maken afspraken met grondeigenaren over inrichting en beheer. De gemeenten

De meeste maatregelen (de zogenoemde mitigerende maatregelen) voor het
verbeteren van de hydromorfologie vinden plaats via de realisatie van de natte
ecologische verbindingszones. In het project inrichtingsbeelden zijn de KRW-doelen
en de doelen voor de natte ecologische verbindingszones gekoppeld. Barrières
voor vissen zijn opgeheven doordat de aanleg van vispassages vrijwel is voltooid.
Bij nieuwbouw of grondige renovatie van gemalen wordt het vispasseerbaar maken
als een optie meegenomen.
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GEP's
Zoals hierboven is geschetst, worden de ecologische doelen (GEP's) die voor waterlichamen gelden, bepaald door de normen voor ecologie ondersteunende stoffen, de
normen voor de overige KRW-relevante stoffen en de maatregelen voor het verbeteren

zones vastgesteld om grotere natuurkernen met elkaar te verbinden. De ecologische
verbindingszones zijn opgenomen in de natuurgebiedsplannen en de structuurvisies

zorgen voor de eventueel benodigde ruimtelijke procedures.

Kaart 8 - Waterlichamen
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Inrichtingsbeelden
Het waterschap heeft samen met de provincies voor alle stroomgebieden binnen het
waterschap inrichtingsbeelden opgesteld. De meeste ecologische verbindingszones
zijn KRW-waterlichamen. Via de inrichtingsbeelden zijn de KRW-doelen en de doelen
van de ecologische verbindingszones aan elkaar gekoppeld. Daarom is de aanleg van
ecologische verbindingszones een gezamenlijk project van provincie en waterschap.
Per traject zijn maatregelen benoemd op het gebied van inrichting, beheer en
emissiebestrijding (om de waterkwaliteit te verbeteren).
De inrichtingsbeelden zijn in 2007 op gebiedsavonden toegelicht en besproken met
bewoners en geïnteresseerden. Begin 2008 zijn ze vastgesteld door het waterschap
en de provincies. Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld en in waterovereenkomsten met de provincies zijn afspraken gemaakt over grondverwerving, realisatie
en financiering. Het programma loopt tot en met 2015. Het waterschap rapporteert
jaarlijks aan de provincies over de voortgang.
Het waterschap voert tevens overleg met gemeenten in verband met mogelijke
maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening.
In totaal voorzien de inrichtingsbeelden in de aanleg van bijna 68 km aan ecologische
verbindingszones (zie kaart 3). Het betreft ca. 32 km aan smalle natuurvriendelijke
oevers, 23 km brede natuurvriendelijke oevers, ruim 6 km hermeandering in een
smalle zone en ongeveer 6,5 km hermeandering in een brede zone.

Onzekerheden
Waterschap Vallei & Eem streeft ernaar om de KRW-maatregelen vn5r de in de KRW
gestelde datum van 22 december 2015 te realiseren. We moeten echter rekening
houden met mogelijke vertragingen omdat we met natuurlijke processen te maken
hebben en voor de uitvoering op een aantal punten afhankelijk zijn van derden.
Voor veel KRW-maatregelen is grond nodig. De provincies Utrecht en Gelderland zijn
verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van grond door aankoop, kavelruil of
functieverandering of door het sluiten van overeenkomsten met eigenaren over aangepaste beheersvormen. Als de grond niet beschikbaar komt, kunnen de beoogde
maatregelen niet worden uitgevoerd. Natuurlijke momenten om grond te verwerven
zijn vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (grondruil, bedrijfsovernames),
die zich niet op alle locaties binnen de periode tot 2015 zullen voordoen.
Zonder aanvullend instrumentarium en een doelgerichtere aanpak zal volgens
onderzoek van de provincie Utrecht niet meer dan 50 procent van de benodigde
gronden voor nieuwe natuur (inclusief natte ecologische verbindingszones)
beschikbaar komen. De door de provincie geformuleerde realisatiestrategie is er
dan ook op gericht om meer gronden beschikbaar te krijgen. In de provincie
Gelderland is de situatie niet veel anders. Ook de provincie Gelderland start
daarom met het maken van een realisatiestrategie. Wij blijven de provincies
actief ondersteunen bij de grondverwerving.
Beoogde effecten van genomen maatregelen kunnen op zich laten wachten door
de traagheid van ecologische processen of door langdurige nalevering van stoffen.
Dan kan de tijd tot 2015 te kort zijn om de beoogde effecten te bereiken. In dit plan
leggen we ons dan ook niet vast op de effecten, maar op de maatregelen die we tot
2015 voorstellen om deze effecten te realiseren.
Van sommige maatregelen staat de effectiviteit niet bij voorbaat vast. Ze kunnen in
de planperiode als proef worden genomen, maar na 2015 zal worden bezien of ze
nodig of wenselijk zijn of dat naar alternatieven moet worden gezocht.

Ook hogere kosten of lagere subsidies dan we op dit moment kunnen voorzien,
kunnen tot vertraging in projecten leiden. Datzelfde geldt voor calamiteiten of
onvoorziene ontwikkelingen. Voor de volledige realisatie van de inrichtingsbeelden
is bij de provincies nog onvoldoende (subsidie)geld beschikbaar. Zeker voor het
tweede deel van de planperiode moeten aanvullende middelen worden gevonden
om onze gezamenlijke voornemens uit te kunnen voeren.
Deze risico's maken duidelijk dat het waterschap open moet staan voor andere,
innovatieve manieren om de doelen gerealiseerd te krijgen, bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers te koppelen aan lopende ruimtelijke ontwikkelingen.
Faseren
Vanwege de hiervoor beschreven onzekerheden rond het tijdig beschikbaar krijgen
van gronden houdt het waterschap er rekening mee dat wij niet alle ~-maatregelen
in deze planperiode kunnen uitvoeren. In overleg met de provincies schatten wij in
dat 60 procent van de maatregelen waar grond voor nodig is in deze planperiode
gerealiseerd kan worden en de rest van de maatregelen daarna. Het volledige

De HEN- en SED-wateren (behalve de benedenloop van de Heelsumse Beek) zijn geen
waterlichamen zoals die volgens de KRW zijn aangewezen, maar ook bij deze wateren
is het waterschap verantwoordelijk voor het waterbeheer. De bescherming van deze
en andere waardevolle stromende of stagnante wateren met hun vaak interessante
flora en fauna blijft bestaan, vooral via onderhoudswerkzaamheden, vergunningverle.
ning en toezicht. De focus op ecologische verbindingszones, KRW-waterlichamen en
TOP-lijstgebieden leidt er wel toe dat er weinig ruimte is voor nieuwe projecten voor
het herstel of de ontwikkeling van overige wateren.
Voor de HEN- en SED-wateren zetten wij in deze planperiode in op behoud van natuuren cultuurhistorische waarden en beperkte ontwikkeling. Samen met Rijkswaterstaat
willen wij de monding van enkele beken in de uiterwaarden herinrichten. In de
Oosterbeekse beken wordt achterstallig onderhoud uitgevoerd. In de Dunobeek en
Oliemolenbeek is beperkte bijstelling van al uitgevoerde werkzaamheden nodig om
onbedoelde bijeffecten tegen te gaan. Deze maatregelen worden bekostigd en
uitgevoerd door het waterschap.

KRW-maatregelenprogramrna voor de periode tot en met 2015 en daarna is te
vinden in bijlage 3.
HEN- en SED-wateren
In het Gelderse deel van het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem komt
een aantal HEN-wateren (wateren met het Hoogste Ecologisch Niveau) en SEDwateren (wateren met een Specifieke Ecologische Doelstelling) voor. Het betreft
een aantal beken en sprengen op de Zuid-Veluwe en enkele vennen in het centraal
Veluws natuurgebied. Bij HEN- en SED-wateren is ook cultuurhistorie een onderwerp
waarmee rekening moet worden gehouden. Veel beken en sprengen zijn onderdeel
van een landschapspark en hebben allerlei kunstmatige vijvers, watervallen en andere
ornamenten. Op kaart 3 (paragraaf 3.4) staan de HEN- en SED-wateren aangegeven.
Deze wateren worden ook wel als "waterparels" aangeduid.

De drinkwaterwinningen en industriële winningen op de Zuid-Veluwe zijn een
belangrijke oorzaak van te lage grondwaterstanden. Dit is vooral schadelijk voor de
watervoerendheid van de daar aanwezige beken en sprengen. Ter verbetering van
de ecologische kwaliteit is zeer waarschijnlijk terugbrengen van de winningen een
effectieve, en voor de Renkumse beken de meest effectieve maatregel.
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Overige waterkwaliteltsnormen
Naast de KRW-normen voor prioritaire stoffen, de GEP-doelen voor waterlichamen
(inclusief de ecologisch relevante stoffen) en de doelen voor HEN- en SED-wateren,
zijn er ook nog normen voor (overige) KRW-relevante stoffen, de MTR-waarden
(maximaal toelaatbaar risico) en specifiek voor de Utrechtse wateren END-normen.

Voor een nadere beschrijving van deze beleidskaders en de bijbehorende getalswaarden wordt verwezen naar het Nationaal Waterplan en de Leidraad Kaderrichtlijn
Water voor de vergunningverlening en handhaving in het kader van de WV0, inclusief
de wijzigingen die voortvloeien uit de aanpassing van deze Leidraad, die eind 2009
is voorzien.

Deze worden hieronder toegelicht:
~-relevante stoffen
Een aantal overige, dat wil zeggen niet-prioritaire stoffen of ecologie ondersteunende
stoffen (onderdeel GEP-doelen), mag niet in normoverschrijdende hoeveelheden voor komen. De normen voor deze zogenaamde KRW-relevante stoffen zijn op nationaal
niveau vastgesteld op grond van hun giftigheid voor het waterleven.

END-normen
Voor de wateren in het Utrechtse deel van het waterschap zijn ook nog de
ecologische normdoelstellingen (END-normen) van de provincie Utrecht van kracht.
De provincie Utrecht zal in de komende planperiode de END-normen vervangen door
een normenstelsel dat is gebaseerd op de KRW-systematiek. Zodra deze normen
beschikbaar zijn, zal het waterschap deze hanteren.

Voor ons beheersgebied voldoen de Rijn-relevante stoffen (stoffen die voor de
ecologische toestand van de Rijn relevant zijn) koper (Cu) en zink (Zn) in de grotere
wateren niet aan de norm. Op grond van de zogenoemde biobeschikbaarheid (de

Emissiebeheer
Ernissiebeheer is het instrument om een betere chemische waterkwaliteit te bereiken.

mate waarin de stoffen daadwerkelijk in de stofwisseling van organismen worden
opgenomen) vormen de gemeten gehalten echter geen probleem voor deze wateren.
Daarom nemen wij in de eerste planperiode geen maatregelen bovenop het al ingezette reguliere beleid. Dit beleid richt zich onder andere op de aanpak van diffuse
bronnen (inclusief mogelijke toekomstige aanscherping van het nationale mestbeleid)
Bovendien verwachten we als neveneffect van de bouw van extra zuiveringstrappen

diffuse lozingen door derden.

voor fosfaatverwijdering op rwzi's ook een verlaging van de gehalten koper en zink.
Op dit moment is er geen aanleiding maatregelen te formuleren gericht op andere
KRW-relevante stoffen. Via monitoring blijven we de ontwikkelingen hiervan volgen.
Landelijk worden, voor de verbetering van de waterkwaliteit, maatregelen ingezet
op basis van twee elkaar aanvullende beleidskaders van het preventieve
waterkwaliteitsbeleid:
Een algemeen beleidskader dat van toepassing is op alle wateren en dat uit twee
sporen bestaat: a. het brongericht spoor en b. het waterkwaliteitsspoor (ook wel
emissie-immissietoets genoemd).
Een aanvullend beleidskader dat zich specifiek richt op de waterlichamen
met oog op uitvoering van de KRW.

Het emissiebeheer strekt zich uit van de eigen rwzi's tot de aanpak van directe en

Algemene uitgangspunten bij het emissiebeheer zijn:
preventie: schoon water moet schoon blijven
• bronaanpak: ontstane verontreiniging zoveel mogelijk aanpakken waar deze ontstaat
• effectgerichte aanpak: het zuiveren van water, hetzij in rwzi's, hetzij in
watersystemen.
Indirecte lozingen op rlooistelsels en directe lozingen op oppervlaktewateren
Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de
Waterwet en het Activiteitenbesluit is de invloed van het waterschap op het reguleren
van lozingen op rioolstelsels en oppervlaktewater verminderd. In de komende jaren
komt daar nog het Besluit niet-inrichtingen en het Besluit landbouwactiviteiten bij.
Dit heeft tot gevolg dat de rol van het waterschap bij de vergunningverlening voor een
deel is veranderd in die van adviseur van gemeenten en provincies. In de handhaving
zal meer samenwerking met andere overheden worden gezocht. Bovendien worden de
handhavingsactiviteiten afgestemd op activiteiten bij de bedrijven.
De samenwerking met gemeenten op het gebied van afvalwater krijgt vorm door
het afsluiten van afvalwaterakkoorden. In deze akkoorden worden ook afspraken
gemaakt over het beheersen van emissies vanuit indirecte lozingen, riooloverstorten
en regenwaterlozingen.
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Diffuse lozingen
De aanpak van diffuse lozingen valt doorgaans buiten wettelijke verplichtingen.
Het waterschap is daardoor in hoge mate afhankelijk van de samenwerking met
provincies, landbouwsector en terreinbeheerders om de doelstellingen op het
gebied van emissiebeheer te bereiken. Het vereist van het waterschap een
proactieve aanpak. Dit is onderdeel van het uitvoeringsplan diffuse bronnen.
De aanpak van diffuse lozingen speelt vooral in het landelijk gebied. Nutriënten,
en meer specifiek fosfaat, zijn, naast inrichting en beheer, knelpunten bij het
realiseren van de ecologische doelstellingen von de KRW en BEZEM. Naast de
verbetering van de effluentkwaliteit van de rwzi's moet daarom de diffuse belasting
uit het landelijk gebied worden teruggedrongen. De afspraken over nutriëntenreductie
in het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost bieden hiervoor mogelijkheden.
In deze aanpak wordt ook gekeken naar andere stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen. Vooralsnog leiden gewasbeschermingsmiddelen in ons beheersgebied niet
tot knelpunten. Om te voorkomen dat knelpunten ontstaan, zetten wij in op preventie
en voorlichting bij gewasbescherming.

Monitoring
De monitoring en toetsing van waterkwaliteit vindt grotendeels plaats op het niveau
van waterlichamen. De KRW vraagt om een specifieke monitoring voor het bepalen
van de huidige toestand van het oppervlaktewater. Het nionitoringsprogramma van
Waterschap Vallei & Eem maakt deel uit van het landelijk vastgestelde programma
dat is opgenomen in hiervoor bestemde landelijke databases. Zie, voor een verdere
beschrijving van het landelijke monitoringsprogramma en de bijbehorende protocollen
en richtlijnen het stroomgebiedbeheerplan Rijn-Delta.
Bij het uitvoeren van de monitoring volgen wij grotendeels de landelijke richtlijnen en
protocollen. In afwijking daarvan meten wij de ontwikkeling van waterplanten (macrofyten) niet elk jaar, maar eens per drie jaar, omdat wij op basis van gebiedskennis
een minder frequente meetcyclus voldoende achten. Om dezelfde reden wordt in
waterlichamen waar geen visgerelateerde maatregelen zijn gepland de visstand
niet eens per drie, maar eens per zes jaar gemeten.

In de waterovereenkomsten met de provincies heeft het waterschap afspraken
gemaakt over een maatregelenpakket bestaande uit de aanleg van slibvangen, het
stimuleren van duurzaam bodembeheer (optimaliseren bemesting) en het verminderen
van erfafspoelingen. Waar nodig en mogelijk speelt het waterschap ook in op actuele
ontwikkelingen. Voor de aanpak van overige stoffen afkomstig van diffuse bronnen
worden vooral gemeenten aangemoedigd hierin maatregelen te treffen.
Deze maatregelen kunnen hun beslag krijgen in afvalwaterakkoorden.
Mogelijk wordt er bij de aanpak van de diffuse lozingen ook gebruik gemaakt van de
Regeling agrarisch natuurbeheer en de Catalogus groen-blauwe diensten. Hiervoor en
voor de eventuele alternatieven daarvan zal samenwerking worden gezocht met de
landbouwsector.
De uitvoerbaarheid en het rendement van de aanpak van diffuse lozingen vormen
een onzekere factor bij het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen. In de
planperiode houdt het waterschap de mogelijkheid open om meer effectgerichte
maatregelen in te voeren.
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Doelen maatregelen en nrestatie-indicatoren goede

ecolo g ie
Maatregelen

Doelen

Verbeteren van effluentkwaliteit rwzis. realiseren van ecologische verbindings-

Het behalen van de goede ecologische toestand.

Prestatie-indicatoren

(zie maatregel 19, 21 en 30).

zones, aanpak diffuse bronnen (zie maatregel 19, 21 en 30, zie bijlage 3).
Realiseren ecologische verbindingszones conform inrichtingsbeelden.
Uitwerking van welke uitvoeringsmaatregelen wanneer en waar worden getroffen

We hebben functionerende natte
ecologische verbindingen.

Aantal hectares gerealiseerde
ecologische verbindingszones.

vindt plaats in de waterovereenkomst met de provincies.
Behoud van natuur- en cultuurhistorische
waarden in HEN- en SED-wateren.

Q Uitvoeren maatregelen in uiterwaarden i.s.m. Rijkswaterstaat.

Terugdringen belasting diffuse bronnen

Inzicht in waterkwaliteit in detailwatersysteem.

•

in de maatregelen uitgevoerd zijn

Uitvoeren maatregelen conform uitvoeringsplan diffuse bronnen.

Percentage gerealiseerde
maatregelen conform planning.

Sluiten van afvalwaterakkoorden met ten minste 80 procent van de gemeenten.

Percentage gemeenten met

(fosfaat en overige stoffen).
Verbeteren samenwerking met gemeenten.

Aantal HEN- en SED-wateren waar-

afvalwaterakkoord.
Uitvoeren van screening in ten minste 60 procent van het detailwatersysteem.

Uitgevoerde screening.

Uitvoeringsstrategie
ad

0

Procedure

Het bereiken van dit doel is afhankelijk van een samengesteld maatregelenpakket.
De individuele maatregelen zijn beschreven onder nummer 19, 21 en 30.

Criteria t.b.v. prioritering

Zie maatregel 19, 21 en 30.

Risico's

Zie maatregel 19, 21 en 30.
Om een goede ecologische toestand te bereiken zijn we afhankelijk van natuurlijke processen. De beoogde effecten van genomen
maatregelen kunnen op zich laten wachten door traagheid van ecologische processen of door langdurige nalevering van stoffen. In dit
plan leggen we ons dan ook niet vast op de doelen, maar op de maatregelen die we tot 2015 voorstellen om deze doelen te realiseren.

ad

Q

Procedure

Nadere uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen vindt plaats in het kader van de waterovereenkomst met de provincie. De waterover eenkomst heeft een eigen procedure en dynamiek. In de overeenkomst is bepaald dat het daarin vastgelegde maatregelenprogramma
jaarlijks wordt geactualiseerd en herzien. Tussentijdse herzieningen van de waterovereenkomst vinden plaats binnen de kaders van het
waterbeheersplan.
In de waterovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over het proces. Het waterschap benadert de belanghebbenden.
De provincies zorgen voor grondverwerving, het waterschap voor de uitvoering.
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Uitvoeringsstrategie
Critcri3 t.b.v. prioritering

De prioritering is vastgelegd in de overeenkomst. Verder wordt de volgorde van de maatregelen bepaald door de gebiedsprocessen.

Risico's

De provincies Utrecht en Gelderland zijn verantwoordelijk voor de realisering van ecologische verbindingszones, de beschikbaarheid van grond
door aankoop, kavelruil of functieverandering via het afsluiten van overeenkomsten met grondeigenaren over aangepaste beheersvormen.
Als de grond niet beschikbaar komt, kunnen de beoogde maatregelen niet worden uitgevoerd.
Voor de volledige realisatie van de inrichtingsbeelden is bij de provincies nog onvoldoende (subsidie)geld beschikbaar. Zeker voor het
tweede deel van de planperiode moeten aanvullende middelen worden gevonden om onze gezamenlijke voornemens uit te kunnen voeren.
Ook hogere kosten of lagere subsidies dan we op dit moment kunnen voorzien, kunnen tot vertraging in projecten leiden.
Datzelfde geldt voor calamiteiten en onvoorziene ontwikkelingen.

ad

Q

Procedure

De vastgestelde maatregelen worden uitgewerkt in ontwerpplannen. Op basis van deze ontwerpen zal een uitvoeringsplan worden
opgesteld inclusief een tijdsplanning. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd om te bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Deze maatregelen zullen vervolgens genoemde procedure doorlopen.

Criteria t.b.v. prioritering

Grootste effectiviteit.

Risico's

Financiering

Mogelijke kansen door koppeling van projecten en werkzaamheden.

ad

0

een

De mate waarin er in het proces draagvlak ontstaat.
Procedure

Nog niet bekend. Afspraken over de te volgen procedure worden gemaakt in overeenkomsten met de provincies.

Criteria t.b.v. prioritering

Nog niet bekend.

Risico's

De mate waarin er in het proces draagvlak ontstaat.

Q niet van toepassing
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6.3

1 Operationeel beheer watersysteem op orde

Operationeel beheer is het werk van alledag om ervoor te zorgen dat de gewenste
waterpeilen en de vastgestelde inrichtingsbeelden. streefbeelden en kwaliteitsbeelden
werkelijkheid worden en blijven, van jaar tot jaar. Dat betekent inrichten, onderhouden,
monitoren, inspecteren en handhaven. Operationeel beheer kan niet zonder een
intensief overleg en goede afspraken met andere overheidsinstanties, belangenorganisaties, grondeigenaren en grondgebruikers.
Peilbesluiten, peilenplannen en inrichtingsbeelden geven aan hoe we ons watersysteem fysiek vorm willen geven en instellen. Streefbeelden beschrijven welke
ontwikkelingen we in onze watersystemen nastreven, zo nodig door bij te sturen
of aanvullende maatregelen te nemen.

Ook het bereiken van een goede beeldkwaliteit en afstemming met de belangen
van recreatie en hengelsport kan een onderdeel vormen van kwaliteitsbeelden.
De kwaliteitsbeelden ontwikkelt het waterschap in samenwerking met medeoverheden, in het bijzonder de gemeenten en de provincies. In 2010 zal hiervoor een
plan van aanpak gereed zijn. De kwaliteitsbeelden zullen vertaald worden naar de
jaarlijkse onderhoudsplannen voor de watergangen en de planning voor baggerwerkzaamheden. In de praktijk zal het onderhoud in de bestaande situatie op de huidige
manier worden gecontinueerd en worden afgestemd op de nieuwe situatie als nieuwe
kwaliteitsbeelden of aangepaste onderhoudsplannen daar aanleiding toe geven.
Waterbodems
De bodem van een watergang of waterpartij is een onlosmakelijk onderdeel van
het watersysteem. De samenstelling ervan en de dikte van een eventuele sliblaag
beïnvloedt de ecologische kwaliteit van het water, de chemische kwaliteit en in

Een natuurlijk watersysteem is een dynamisch systeem. De meeste maatregelen
leveren niet direct resultaat op, maar sturen de ontwikkelingen in de beoogde richting,
meestal zonder dat het eindresultaat volledig te voorspellen is. Volgen en bijsturen
zijn daarom belangrijke kenmerken van het operationeel beheer van watersystemen.
Instrumenten zijn onder andere de schouw en de legger, gecombineerd met ecologisch en (eventueel) faunaonderzoek. We kijken naar de onderhoudstoestand,
de waterkwaliteit en de ecologische ontwikkeling. Aan de hand van de resultaten
passen we zo nodig het onderhouds- en inrichtingsplan, maar eventueel ook het

extreme gevallen de afvoercapaciteit en het peilbeheer.
Het afgelopen decennium is veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig
baggeronderhoud, vooral in stedelijk gebied, omdat daar de achterstand het grootst
was. Door optimaal gebruik te maken van subsidiemogelijkheden is, in goede
samenwerking met de desbetreffende gemeenten, de baggerachterstand ingelopen.
De bestaande baggerplannen per gemeente zullen worden opgenomen en waar
nodig herzien in de op te stellen kwaliteitbeelden.

streefbeeld aan.
Om ook in landelijk gebied meer inzicht te krijgen in de verspreiding en kwaliteit van
Doel van het operationeel beheer is dat we onze doelstelling 'voldoende en schoon
water' waar kunnen maken: de waterstanden moeten op orde zijn, het systeem moet
bestand zijn tegen wateroverlast en droogte, ook als het klimaat verandert, het water
mag niet verontreinigd zijn, ecologische systemen en verbindingen moeten functio-

het aanwezige slib, wordt sinds enige jaren bij het inmeten van de profielen van de
primaire watergangen ook de kwaliteit van de inliggende bagger vastgelegd. Op deze
wijze wordt kennis opgebouwd van de baggersituatie per watergang of stroomgebied,

neren en de algehele toestand moet zo natuurlijk mogelijk zijn.

vastgelegd.

Onderhoud
Kwaliteitsbeelden zijn maatgevend voor het uit te voeren onderhoud. zodanig dat
wateren hun functie kunnen vervullen, bijvoorbeeld als stadswater of als polderwetering. Wij willen dat van al ons oppervlaktewater in stedelijk gebied en landelijk
gebied (in onderhoud bij het waterschap, gemeenten of provincies), de kwaliteit is

Voor de financiering van baggerwerken is een voorziening getroffen waarin jaarlijks
1,4 miljoen euro wordt gestort. Op basis van de verrichte baggerwerken in de
afgelopen jaren ligt het niet in lijn der verwachting dat dit bedrag bijgesteld hoeft

beschreven in kwaliteitsbeelden, voor zover het geen bijzondere ecologische functie
heeft. Op deze manier streven we naar goede leefomstandigheden voor algemene
planten- en diersoorten en naar het voorkomen van wateroverlast en droogte.

62

Dit dient als basis voor het baggerprogramma, dat in de onderhoudsplannen wordt

te worden.

Het slib dat de afgelopen jaren bij baggerwerkzaamheden is vrijgekomen bleek op
een enkele uitzondering na relatief schoon, zandrijk en voor hergebruik geschikt.
Wij verwachtten dat wij ook in de toekomst het overgrote deel van de bagger kunnen
verspreiden op de kant of elders een nuttige toepassing kunnen vinden. Voor de
incidentele gevallen waarbij verspreiden of hergebruik om kwalitatieve redenen niet
mogelijk is, zal gebruik gemaakt van (regionale) stortlocaties.
Baggeren is doorgaans een ingrijpende gebeurtenis voor het watersysteem en de
ecologie, en ook voor gebruikers van het water of aanwonenden. Bij het plannen
van onze baggerwerkzaamheden houden wij rekening met de eisen uit de Flora- en
faunawet en, waar enigszins mogelijk, met de belangen van aanwonenden, hengelsporters en andere recreatieve gebruikers. Uitgangspunt bij het uitvoeren van
baggerwerkzaamheden is zo min mogelijk blijvende schade toe te brengen aan
het ecosysteem in en rond het water.
Peilbeheer
Uitgaande van de beschreven gebiedsfuncties, die op kaart 2 (paragraaf 3.4) zijn
aangegeven, moeten de peilen van oppervlaktewater en grondwater overal in het
gebied beheerst worden tussen de juiste onder- en bovengrenzen. Peilbeheer omvat
het bepalen, instellen, handhaven en bewaken van de juiste waterpeilen, zowel in
droge als in natte perioden.
Om snel in te kunnen spelen op veranderende waterhuishoudkundige omstandigheden, werkt het waterschap, voor zover dat technisch, economisch en juridisch
mogelijk is, met flexibel peilbeheer. Daarvoor is de regeling van veel stuwen
geautomatiseerd en worden de waterpeilen bovenstrooms en benedenstrooms
van deze stuwen met een hoge frequentie gemeten.
In het stedelijk gebied vormen, naast de ontwateringseisen, ook de droogleggingseisen voor de aanwezige bebouwing en infrastructuur zoals wegen, regenwateruitlaten
en riooloverstorten het uitgangspunt voor het peilbeheer. In het buitengebied wordt
het peilbeheer vooral gestuurd op basis van grondwaterstanden. Daarvoor is een goed
inzicht nodig in de relatie tussen grondwater en oppervlaktewater en in de effecten
van het peilbeheer op de (grond)waterkwaliteit. Daarom wordt op een groot aantal
locaties de grondwaterstand frequent gemeten. In de planperiode werkt het waterschap aan een betere registratie van inlaatdebieten. Daarmee zijn we beter in staat
om een goede waterbalans op te stellen.

G rondwaterbeheer
De waterwet legt een deel van het operationele grondwaterbeheer bij de waterschappen. Het waterschap wordt bevoegd gezag voor de vergunningverlening en
handhaving van kleine grondwateronttrekkingen (<150.000 m 3/jaar) en infiltraties.
De provincie blijft bevoegd gezag voor grotere onttrekkingen, bijvoorbeeld voor de
industrieën en de openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast blijft de provincie
bevoegd gezag voor koude-warmteopslag, het beheer van het grondwatermeetnet,
het register en de zorg voor de grondwaterkwaliteit.
Het operationele beleid van Waterschap Vallei & Eem wordt afgestemd op het
provinciale strategische beleid. Daarbij wordt ingezet, voor zover nodig, op integraal
beleid voor het watersysteem. De huidige beleidsregels voor de vergunningverlening
uit de provinciale verordening worden overgenomen. Daarbij streeft het waterschap
naar uniformiteit voor het Gelderse en Utrechtse deel van het beheersgebied.
De regelgeving voor vergunningverlening wordt vastgelegd in de keur en beleidsregels.
Het doel daarvan is de grondwateronttrekking dusdanig te reguleren dat sprake is van
duurzaam gebruik van het schaarse grondwater. Hierbij worden negatieve effecten als
dat kan zoveel mogelijk beperkt.
Ruimtelijke plannen
Het vaststellen van ruimtelijke plannen, vooral voor stedelijke ontwikkelingen, vraagt
een proactieve rol van het waterschap. Door in de planontwikkelingsfase al om tafel
te zitten met gemeenten, projectontwikkelaars en bouwpartijen is er voor het watersysteem veel te bereiken, zowel in nieuw stedelijk gebied als in bestaand stedelijk
gebied. Daarnaast adviseert het waterschap gemeenten via de watertoets. Dit vindt
plaats door communicatie over beleidsregels, instructie van gemeenten en ruimtelijkeplannenschrijvers via de watertoets en door het opnemen van een waterparagraaf in
ruimtelijke plannen. Op die manier willen we bereiken dat het waterbeheer goed in
bestemmingsplannen is verankerd.
Cultuurhistorie, recreatie en landschap
Waterschappen hebben in de loop der jaren een ander beeld ontwikkeld van de rol
van water en watersystemen in onze omgeving en in onze samenleving. Het gaat ze
niet meer alleen om het houden van droge voeten, het zorgen voor schoon water en
het bieden van veiligheid. Het inzicht is gegroeid dat mensen op allerlei manieren van
water en van de omgeving van water kunnen genieten. Water en daaraan gerelateerde
werken en landschapselementen vervullen vaak belangrijke cultuurhistorische,
recreatieve en landschappelijke functies.
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Kennis over het historisch functioneren van het watersysteem en cultuurhistorische
waarden bieden goede aanknopingspunten om tot gebiedsgerichte oplossingen te
komen bij bijvoorbeeld verdrogingsbestrijding, aanleg van ecologische verbindingszones en herstel van HEN- en SED-wateren.
Voor zover de belangen van het waterschap, van grondeigenaren of de natuur
(vooral weidevogels zijn kwetsbaar voor verstoring) niet in de knel komen,

Zwemwateren
In het gebied van Waterschap Vallei & Eem liggen zes zwemwateren: Zeumeren,
de Zanding, Midden-Veluwe, Overbosch, Arlerstrand en Henschotermeer.
Het waterschap zorgt voor de monitoring en voor het opstellen en actualiseren van
zwemwaterprofielen om inzicht te krijgen in noodzakelijke maatregelen. In 2015
moeten de zwemwateren ten minste voldoen aan de kwaliteitsklasse aanvaardbaar'.

ondersteunt het waterschap deze functies en bevordert het de toegankelijkheid en
het medegebruik van zijn eigendom om het plezier dat mensen eraan beleven te
vergroten. We stimuleren particuliere grondeigenaren om daar zoveel mogelijk in mee
te gaan. Het waterschap bevordert de toegankelijkheid door onder andere de aanleg
van fiets- en wandelpaden, bruggetjes, loopplanken, steigers en dergelijke, stelt

Het waterschap streeft naar een voortdurende verbetering van de zwemwaterkwaliteit
om zoveel mogelijk de klasse 'goed' of uitstekend' te bereiken. Gebleken is dat er
op dit moment geen grote problemen zijn. Wel zijn op de locaties Henschotermeer
en Zeumeren maatregelen nodig om toekomstige problemen voor te zijn. Het waterschap heeft voor deze locaties een beheersadvies gegeven aan de beheerder van de

financiële middelen beschikbaar en werkt samen met gemeenten, provincies,

locatie. Het advies voor het Henschotermeer was om periodiek - bijvoorbeeld elke vijf
jaar- het bodemslib weg te zuigen om zo eutrofiëring tegen te gaan en de groei van

particuliere grondeigenaren en VVV' s.
Goede voorbeelden zijn de Grebbelinie met zijn kades, bolwerken en inundatiekommen, en het Valleikanaal met zijn fietspaden, kano- en vissteigers. Verder zijn
er de landschappelijke waarden van de beken in de Vallei en de Zuid-Veluwe.
Kaart 9 geeft hiervan een overzicht.

}

blauwalgen te voorkomen. Voor Zeumeren heeft het waterschap geadviseerd om de
meeuwen te verjagen en het talud van de badzone steiler te maken, zodat het gebied
minder aantrekkelijk wordt als foerageerplaats voor meeuwen. De beheerder heeft de
maatregelen zo goed mogelijk uitgevoerd en ze lijken effect te hebben. Sinds 2004
vertoont de waterkwaliteit een zichtbare verbetering.

Doelen, maatregelen en prestatie-indicatoren operationeel beheer watersysteem op orde
Doelen
Goed functionerend watersysteem.

Maatregelen
Q De beheersmaatregelen opnemen in de jaarlijkse onderhoudsplannen.
In 2011 zijn voor alle stedelijk wateren kwaliteitsbeelden gereed.

De cultuurhistorische en landschappelijke waarden van water
en waterschapswerken komen maximaal tot hun recht en
zijn, waar mogelijk, toegankelijk voor recreatief medegebruik.

Uitvoeringsstrategie
Q,O,OenOniet van toepassing
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Prestatie-indicatoren
Gebiedsdekkende onderhoudsplannen.

Aantal gereedgekomen kwaliteitsbeelden.

Q In 2011 is voor de wateren in onderhoud bij waterschap,

Gereedgekomen plan van aanpak.

•

-

gemeenten en provincies een plan van aanpak gereed om te
komen tot kwaliteitsbeelden.
Jaarlijkse rapportage uitvoering activiteiten en bestede budget.

Kaart 9

-

Cultuurhistorie, recreatie en landschapswaarden
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Zuivering afvalwater

De inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater noemen we de
afvalwaterketen. Deze keten bestaat uit a. rioolstelsels met huisaansluitingen,
leidingen, putten, pompen, riooloverstorten, meet- en regeltechnieken,
b. transportsystemen met gemalen en persleidingen en c. een rioolwater zuiveringsinstallatie met een effluentlozing op oppervlaktewater. De onderdelen
zijn fysiek met elkaar verbonden en vormen met elkaar een zogenoemde zuiveringskring. Met acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzis) zijn er in het beheersgebied
van Waterschap Vallei & Eem ook acht zuiveringskringen waarin het afvalwater
wordt behandeld dat afkomstig is van verschillende gemeentelijke rioolstelsels.

Een overzicht van zuiveringsobjecten en zuiveringskringen staat op kaart 10.
Binnen de zuiveringskringen zijn de gemeenten eigenaar van de rioolstelsels,
het waterschap van de grotere gemalen, persleidingen en de rwzi's. Het waterschap
heeft een afnameplicht: het moet de overeengekomen normafvoer uit de gemeentelijke rioolstelsels afvoeren en verwerken. De normafvoer is het volume afvalwater en
regenwater dat hoort bij het aantal inwoners en bedrijven en het op de riolering
afwaterende verhard oppervlak.
Naast het huishoudelijke afvalwater van huishoudens en woongebieden, hebben we
aandacht voor de lozingen van bedrijven en bedrijfsterreinen. Als gevolg van bedrijfsprocessen en lozingen van proceswater kan het afvalwater van bedrijven een heel
andere samenstelling hebben dan huishoudelijk afvalwater. Verder kunnen grote
verharde oppervlakken van gebouwen en bedrijfsterreinen leiden tot de afvoer van
onevenredig grote hoeveelheden regenwater. Een heel ander gegeven is dat bij
bedrijven soms specifieke deskundigheid voorhanden is over de samenstelling en
behandeling van hun proces- en afvalwater. Ons uitgangspunt is dat geen ongewenste
verontreinigingen en onnodig grote debieten vanuit bedrijven in de afvalwaterketen
terecht mogen komen. In goed onderling overleg stimuleren wij bedrijven tot het
nemen van interne maatregelen om ongewenste en onnodige lozingen te voorkomen.
Wij gaan er daarbij van uit dat veel van die maatregelen zowel voor de bedrijven
als binnen de afvalwaterketen uiteindelijk tot kostenbesparingen kunnen leiden.

Het waterschap, maar soms ook Rijkswaterstaat, heeft het beheer over het
oppervlaktewater waarop het gezuiverde afvalwater, het effluent, en het
zogenoemde overstortwater worden geloosd. Bij elke zuiveringskring zijn ten
minste twee en soms meer partijen betrokken met elk eigen verantwoordelijkheden en belangen. De lozing van overstortwater en de hoeveelheid en kwaliteit
van het rioolwater dat gemeenten aanbieden aan de rwzi's. regelen waterschap
en gemeenten in vergunningen.
De gescheiden verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in de afvalwaterketen leiden makkelijk tot suboptimalisatie binnen de verschillende deelsystemen van
een zuiveringskring. Waterschap Vallei & Eem is van mening dat een zuiveringskring
als één systeem moet worden geoptimaliseerd. De manier waarop het ontvangende
watersysteem het best tegen verontreiniging kan worden beschermd, moet daarbij
het uitgangspunt zijn. Andere uitgangspunten zijn kostenbesparing, het streven naar
duurzame en klimaatbestendige systemen en besparing van energie en grondstoffen.
Om deze ambitie te verwezenlijken moeten de infrastructuur en het operationeel
beheer op orde zijn en is er een optimale samenwerking tussen de partijen in de
keten gewenst. Wij zijn ons er daarbij van bewust dat de afvalwaterketen het tweede
deel is van de totale waterketen en voorafgegaan wordt door de drinkwaterketen.
De belangen in beide delen van de keten zijn nauw met elkaar verweven. Een goede
samenwerking met het in ons beheersgebied actieve drinkwaterbedrijf Vitens is voor
het waterschap dan ook een speerpunt. Drinkwaterwinning en het veiligstellen daarvan blijft echter de verantwoordelijkheid van Vitens en niet van het waterschap.
In de afgelopen planperiode is er veel aandacht besteed aan het afkoppelen van
verhard oppervlak. Omdat we hiermee inmiddels de grenzen benaderen van wat
haalbaar is, geven we hieraan niet meer dezelfde prioriteit als in het verleden.
We hebben de stimuleringsregeling hiervoor beëindigd en nemen sinds 2007
geen nieuwe aanvragen hiervoor meer in behandeling.
Hoewel onjuist of ondoordacht afkoppelen negatieve gevolgen kan hebben, heeft
het afkoppelen van verhard oppervlak in het algemeen positieve effecten op de
waterkwaliteit en waterkwantiteit. Daarom zal het waterschap de komende jaren het
afkoppelen van verhard oppervlak, en vooral het niet aankoppelen van nieuwbouw
blijven bevorderen, maar daarbij het risico van bodem- en (grond)waterverontreiniging
meewegen. Dit geldt ook voor het terugdringen van riooloverstorten.
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7.1

1

Infrastructuur op orde

Ons doel is een technische infrastructuur die in staat is de normafvoer te verwerken.

Anticiperen op klimaatverandering In de afvalwaterketen
Ook de afvalwaterketen krijgt te maken met de gevolgen van verwachte klimaatveranderingen. Daarmee zullen de gemiddelde neerslaghoeveelheden en ook de

Door de normafvoer te garanderen kunnen onze ketenpartners, de gemeenten, hun
rioolstelsel hierop inrichten en zal de vuilemissie vanuit de gemeentelijke rioolstelsels
via de riooloverstorten en hemelwaterriolen conform de afspraken zijn.

afvoerpieken toenemen. Daarnaast zullen meer en langere perioden van hitte en
droogte voorkomen. Rioolstelsels zullen vaker grotere buien te verwerken krijgen,

Zuiveringscapaciteit op orde
De rwzi's moeten de effluentkwaliteit kunnen leveren die wordt vereist volgens
de Waterwet en die nodig is om de gewenste kwaliteit van de ontvangende watersystemen te kunnen waarborgen. Het hele systeem moet daarbij ook voldoen aan de
eisen van de Wet milieubeheer, bijvoorbeeld op het gebied van geur- en geluidhinder.
Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van waterschap en gemeenten.

moeten werken. Ook zal er door de langere perioden met droogte daarna vaker een
zeer grote vuillast op de rwzi's aankomen (die tijdens de droogte in de rioolstelsels

riooloverstorten zullen vaker en intensiever afvalwater lozen op het oppervlaktewater.
Ook onze rwzis zullen vaker gedurende langere perioden op maximale capaciteit

zijn opgehoopt).
Kllmaatstrategle
Waterschap Vallei & Eem wil inzicht krijgen in de effecten die de klimaatverandering
op de langere termijn (2050-2100) kan hebben op de afvalwaterketen. Samenwerking
met gebiedspartners en andere partijen op (boven)regionaal niveau is hierbij van

Bovendien moet het systeem stroken met onze eigen en landelijke ambities en met
gemaakte afspraken over duurzaamheid, het gebruik van energie en additieven en
de uitstoot van bijvoorbeeld CO 2 . Wij zullen hier gericht een plan voor opstellen.

groot belang.

Een goede benutting van de infrastructuur binnen de afvalwaterketen is een eerste
voorwaarde om aan onze doelstelling te kunnen voldoen.

van de volksgezondheid (water op straat) en de beperking van vuilemissie naar het

Samen met de gemeenten ontwikkelen wij een klimaatvisie waarin het waarborgen
oppervlaktewater centraal staan.

Voor de verbetering van de effluentkwaliteit van de rwzi's, in het bijzonder de
vermindering van de fosfaatbelasting op de Randmeren, krijgen onze rwzi's een
effluentfiltratie in de vorm van zandfilters. In 2013 zullen al onze rwzi's (behalve
de rwzi Renkum, die op de Neder-Rijn loost) een dergelijk filter hebben. Om deze
filters optimaal te benutten is een goed ingericht zuiveringsproces noodzakelijk.
Samenwerking tussen de ketenpartners is hiervoor onontbeerlijk.
Door het maken van een centrale processturing en het inrichten van een netwerk
waarbinnen de rioolgemalen en rwzis continu met elkaar in verbinding staan, zal
het mogelijk worden voor gemeenten om aan te sluiten op dit netwerk. Zodoende
kan de afvalwaterketen daadwerkelijk als één systeem worden beheerd.
Naast deze vernieuwingen zullen wij ook andere innovaties op de voet volgen en
waar mogelijk toepassen.
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Kaart 10

-

Zuiveringsobjecten en zuiveringskringen
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Doelen. maatregelen en prestatie-indicatoren infrastructuur afvalwater
Doelen

Maatregelen
Hydraulische capaciteit aanpassen aan geprognosticeerde aanvoer.

Er wordt voldaan aan de afnameverplichting

van regionale wateren en de Randmeren.

Wij hebben al onze plannen verwerkt in een tactisch
plan om de uitvoering en samenhang van maatregelen.
Inzicht in de effecten van klimaatverandering.

Uitvoeringsstrategie
O,Q,Q,OenOnet van toepassing
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De hydraulische capaciteit van de
zuiverinstallaties is op orde.

per aansluitpunt.
Onze effluentkwaliteit, in het bijzonder het fosfaatgehalte, voldoet aan de normen voor de belasting

Prestatie-indicatoren

Q De zuiveringscapaciteit aanpassen aan geprognosticeerde
aanvoer,
.
Q Realiseren van extra zuiveringstrap bij de rwzi s (behalve Renkum).

•

De zuiveringscapaciteit van de zuiveringsinstallaties is op orde.
Effluentkwaliteit voldoet aan de normen
voor lozing op de lokale wateren.

Opstellen van een integraal zuiveringsplan en het opstellen

Er is een actueel integraal zuiveringsplan en

van basiszuiveringsplannen.

er zijn basiszuiveringsplannen voor alle rwzi's

Opstellen van een klimaatvisie v5ôr 2012.

Gereedgekomen klimaatvisie.

7.2

Operationeel beheer afvalwaterketen op orde

Beheer en onderhoud zijn gericht op het inzetbaar hebben en houden van de
aanwezige zuiveringscapaciteit.
Beheer
Het beheer van de afvalwaterketen met zijn transportstelsels en zuiveringsinstallaties wordt steeds meer geautomatiseerd door middel van metingen en regelingen.
Daardoor kunnen de installaties voor een deel op afstand worden bestuurd en wordt
de personele inzet bij het beheer van de installaties minder. Door het verbeteren van
de processturing op rwzi's en het vernieuwen van installatieonderdelen vermindert het
energiegebruik en het gebruik van chemicaliën. Naast de milieuwinst die dit oplevert,
is het doel van deze maatregelen tevens het reduceren van de kosten.
Voor de hele afvalwaterketen neemt het waterschap initiatieven om met behulp van
neerslagvoorspellende meteorologische modellen de in de keten aanwezige infrastructuur optimaal in te zetten. Het doel is een zo laag mogelijke vuilemissie uit de
keten en een zo goed mogelijke verdeling van die vuilemissie over het ontvangende
oppervlaktewater.

Onderhoud
Bedrijfszekerheid is een cruciale voorwaarde om te kunnen voldoen aan de gestelde
eisen en om schade aan het milieu te voorkomen. Het is daarom van belang dat de
installaties zo weinig mogelijk uitval hebben, bijvoorbeeld door storingen of noodzakelijk onderhoud. Bij cruciale onderdelen installeert het waterschap reservecapaciteit (zoals drie pompen waarvan er twee gezamenlijk de gewenste capaciteit
kunnen leveren). Daarnaast kan de bedrijfszekerheid worden verhoogd door een
goed onderhoudsbeheerssysteem.
Het onderhoudsbeheerssysteem van het waterschap is gebaseerd op het onderscheid tussen preventief en correctief onderhoud. Het preventieve onderhoud wordt
toegepast voor essentiële bedrijfsonderdelen, die in geen geval onverwacht mogen
uitvallen. Correctief onderhoud wordt toegepast bij de onderdelen waarvan uitval
voor langere tijd de primaire processen niet negatief beïnvloedt.
Met een op risicomanagement gebaseerd onderhoudsinformatiesysteem bekijkt
het waterschap geregeld hoe het onderhoud geoptimaliseerd kan worden.

Er worden steeds meer eisen gesteld aan de effluentkwaliteit, slibproductie,
energieverbruik en dergelijke. Dit werkt door in hogere eisen aan het personeel
en in de complexiteit van installaties en besturing.

Doelen, maatregelen en prestatie-indicatoren beheer en onderhoud afvalwaterketen
Doelen
Een op risicomanagement gebaseerde onderhoudsstrategie
is geïmplementeerd.

Maatregelen
QOntwikkelen van een adequaat onderhoudsplan dat
past binnen de doelen van de Organisatie.

Prestatie-Indicatoren
Er is een uitgewerkt onderhoudsplan
op basis van risicomanagement.

Uitvoeringsstrategie
niet van toepassing
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7.3

1 Organisatie optimale waterketen

Ons doel is een afvalwaterketen die in staat is om met de beschikbare middelen
op de maatschappelijk meest gewenste manier het afvalwater te verwerken.
Behalve een goede fysieke infrastructuur is daarvoor ook een goede afstemming
tussen de verschillende onderdelen nodig. Het transportsysteem en de rioolwaterzuivering staan niet op zichzelf, ze ontvangen water uit de gemeentelijke rioolstelsels.
Die relatie is de laatste jaren onderbelicht en zal in de komende jaren meer vanuit de
ketengedachte worden uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de afvalwaterketen één fysiek
systeem is dat als één geheel wordt ontwikkeld en beheerd. Dit moet vorm krijgen
door de bestaande, vooral projectmatige samenwerking tussen waterketenpartijen
om te zetten in een continue, vooral procesmatige samenwerking.

De samenwerking, waarover in het Nationaal Bestuursakkoord waterketen 2007
(zie paragraaf 4.2) afspraken zijn gemaakt, krijgt vorm in afvalwaterteams die voor
elke zuiveringskring worden ingesteld. Hun werkterrein omvat ook de gemeentelijke
taak van het inzamelen van afvalwater. Initiatieven hiertoe zullen in de komende jaren
worden ontplooid in het Platform Water Vallei en Eem. Daarbij kan worden gedacht
aan nieuwe beheersvormen voor de afvalwaterketen en ondersteunende diensten
die in het beheersgebied van het waterschap beheerstaken zullen clusteren. Het is
belangrijk te onderkennen dat deze initiatieven alleen kunnen plaatsvinden als er
sprake is van een breed gedragen gevoel van nut en noodzaak.
Naast het intensiveren van de samenwerking neemt het waterschap in de planperiode tevens initiatieven op het gebied van innovatie. Belangrijke ontwikkelingen
zijn gescheiden sanitatie, zuiveren bij de bron, (her)gebruik van (grijswater)effluent
en reststoffen en optimalisatie en beperking van het energieverbruik. Mogelijkheden
en ambities zullen vorm krijgen in het op te stellen Integraal Zuiveringsplan.

Doelen, maatregelen en prestatie-indicatoren organisatie afvalwaterketen
Maatregelen

Doelen
Partijen in de afvalwaterketen werken procesmatig samen.

Q De procesmatige samenwerking met gemeenten versterken in

Prestatie-Indicatoren
Aantal operationele afvalwaterteams.

afvalwaterteams per zuiveringskring.

In overleg met partijen zoeken naar nieuwe organisatievormen.
Het initiëren van innovatie.

Uitvoeringsstrategie
en
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Q niet van toepassing

Q Nemen van nieuwe initiatieven op het gebied van innovatie.

Gerealiseerde organisatievormen.
Genomen initiatieven.
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Organisatorische onderwerpen

Om als Organisatie te kunnen functioneren, kan het waterschap niet zonder
randvoorwaarden, spelregels en procedures.
Met ingang van 2007 is de ambtelijke organisatie ingrijpend gereorganiseerd.
De nieuwe Organisatie is platter (minder hiërarchisch), werkt procesgericht
(op basis van het INK-managementmodel) en gaat meer uit van de taakvolwassenheid van medewerkers. De nieuwe opzet en werkwijze van de Organisatie zijn vastgelegd in het Bestuurs- en managementconcept (BMC) van Waterschap Vallei & Eem
De organisatie werkt vanaf 2007 in drie jaar toe naar het invoeren van het BMC.
Andere belangrijke onderwerpen zijn de communicatie en de samenwerking met
anderen. Randvoorwaarden zijn onder andere de rechten en plichten die vastliggen
n wet- en regelgeving, keur, legger, peilbesluit en schaderegeling. Partijen die
activiteiten in het beheersgebied ondernemen kunnen te maken krijgen met de
spelregels van vergunningverlening, handhaving en schouw en met de eventueel
daaraan verbonden sancties. Terugkoppeling van de effecten van wat er in het
beheersgebied gebeurt en gedaan wordt, vindt plaats via meet- en monitoringproce-dures en voor bijzondere omstandigheden zijn er procedures voorbereid in
een calamiteitenzorgsysteem.

8.1

1

Juridische instrumenten

Rechten en plichten van het waterschap in relatie tot andere partijen in het
beheersgebied zijn gebaseerd op een aantal wettelijke regelingen. In het bijzonder
zijn dat de Waterwet, de Waterschapswet, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Algemene wet bestuursrecht, de provinciale Waterverordening
en de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei & Eem.
De keur, het peilbesluit, de legger en de schouw zijn specifieke juridische
instrumenten in handen van het waterschap.

Peilbesluit
In een peilbesluit wordt formeel vastgelegd welk peil in een gebied wordt gevoerd om
daarmee aan belanghebbenden duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden. Daarnaast
geeft het peilbesluit aan met welke belangen bij het voorbereiden van het peilbesluit
rekening is gehouden en hoe deze zijn afgewogen. Periodiek moet worden bekeken of
aanpassing van een peilbesluit aan actuele ontwikkelingen gewenst is.
Legger watergangen
De ligging en afmetingen van de bij het waterschap in beheer zijnde watergangen en
aanwezige kunstwerken zijn vastgelegd in leggers. In de legger wordt aangegeven wie
onderhoudsplichtig is en waaruit de onderhoudsverplichting bestaat. Tevens zijn de
begrenzingen van de waterstaatswerken aangegeven. De legger is een onderdeel van
de keur. Wijziging van de legger betekent feitelijk een wijziging in de inrichting en de
toepassing van de keur.
Legger waterkeringen
In de legger waterkeringen liggen van alle waterkeringen de minimaal benodigde
profielen van de waterkeringen en aanwezige kunstwerken vast, alsmede de noodzakelijke ruimtelijke reserveringen voor toekomstige versterkingen. Bij de herziening
van de keur geven we in een Nota begrenzingen de ruimte aan die voor de dijken
nodig is om toekomstvast te zijn. Van alle waterkeringen die gereconstrueerd worden,
komen de ontwerpprofielen in de legger.
Technisch beheerregister
Een operationeel beheerregister bevat de actuele gegevens van de onderhoudstoestand en geometrie van de waterkeringen. In het beheerregister worden de
gegevens genoteerd over uitgevoerd onderhoud, de gevoerde schouw en handhavi ngs resultaten.
We digitaliseren historische onderzoeksgegevens en ontsluiten gemaakte
pacht- en onderhoudsafspraken en afgegeven ontheffingen digitaal op basis
van locatie. De dossierinrichting, kwaliteitseisen daaraan en verantwoordelijkheden daarover borgen we.

Keur

Schouw

In de keur (verordening) zijn gebods- en verbodsbepalingen opgenomen waarmee
lozingen op het watersysteem en ongewenste ontwikkelingen voor de waterstaatkundige infrastructuur worden tegengegaan. Het waterschap heeft in 2009 de keur
aangepast aan de nieuwe Waterwet.

Door schouw te voeren wordt controle uitgevoerd op de situatie en het onderhoud
van waterstaatswerken ten opzichte van de keur en de legger. Daarnaast wordt bij
de schouw gelet op eventuele overtreding van verbodsbepalingen.
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8.2 ¶ Vergunningverlening, handhaving

Hoewel de watervergunning en de omgevingsvergunning niet gecombineerd kunnen
worden, is de gemeente het loket waar de gebruiker voor beide vergunningen terecht

Vergunningveriening
Dijkgraaf en Heemraden kunnen ontheffing verlenen van de bepalingen in de keur.

kan. In de planperiode worden met de gemeenten en provincies afspraken gemaakt
over samenwerking op het gebied van vergunningverlenïng en wellicht ook controle

Dit gebeurt in de vorm van een vergunning waaraan voorschriften worden verbonden
ter bescherming van het watersysteem en de waterstaatkundige infrastructuur.
De criteria die het waterschap hanteert bij het verlenen van ontheffingen voor
handelingen, gedragingen en werken in en nabij waterstaatswerken, zijn opgenomen
in beleidsregels. Het waterschap heeft beleidsregels voor waterkeringen en watergangen. Daarnaast kan het dagelijks bestuur uit oogpunt van deregulering en
efficiëntie bij algemene regels bepalen voor welke handelingen en werkzaamheden
geen vergunning nodig is. Dit vindt plaats in de vorm van vrijstellingen (met of zonder
meldplicht).

en handhaving.

We gaan een verbeterslag maken in het verlenen van ontheffingen omdat de
Waterwet nieuwe afhandelingstermijnen voorschrijft. De behandelingsprocedure zal
worden versneld en er worden voorwaarden voor (financiering van) toekomstig onderhoud opgesteld. Bij grote projecten en initiatieven van derden zullen we vroegtijdig
onze voorwaarden en eisen inbrengen en meer toezicht op de uitvoering houden.

Ook op andere gebieden zal samenwerking en afstemming met gemeenten op het
gebied van vergunningverlening en handhaving aandacht moeten krijgen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater, waarmee
de gemeenten op grond van de Wet bodembescherming aan de slag moeten.
Handhaving
Handhaving betekent dat het waterschap controleert of gebods- en verbodsbepalingen van de keur of van wettelijke regelingen in het beheersgebied worden
nageleefd. De jaarlijkse schouw, waarbij gecontroleerd wordt of het onderhoud van
watergangen en waterkering voldoende heeft plaatsgevonden, is een bijzonder en
geformaliseerd onderdeel van het handhavingsproces. Daarbij kan het waterschap
zo nodig sancties opleggen, dwang uitoefenen, kosten verhalen op overtreders of
aangifte doen. In sommige gevallen kan het waterschap ook een schikkingsvoorstel
doen om strafvervolging te voorkomen.

Watervergunning en afstemming met gemeenten
Op grond van de Waterwet worden de vroegere Wvo-vergunning en keurvergunning
gebundeld in één vergunning, de watervergunning.
Onder de Wvo (Wet verontreiniging oppervlaktewateren, nu opgegaan in de Waterwet)
gaf het waterschap ook vergunningen af voor indirecte lozingen. Dit zijn lozingen
die via de riolering op een rwzi uitkomen. Nu ligt die bevoegdheid bij gemeente of
provincie. Het waterschap krijgt hierin een adviserende taak. Het advies van het
waterschap is bindend als de goede werking van de rwzi en het halen van de
grenswaarden voor oppervlaktewater in het geding zijn. In de overige gevallen
mag de gemeente of de provincie afwijken van het advies van het waterschap.

Watergangen en waterkeringen kunnen voor derden heel aantrekkelijk zijn voor
(mede)gebruik voor andere doeleinden. Zolang het veilig en doelmatig functioneren
hiervan niet in gevaar komt, is er geen bezwaar tegen het afgeven van vergunningen.
Het waterschap zal erop toezien dat het waterhuishoudkundig belang te allen tijde
voorop staat en maakt daarbij zo nodig gebruik van zijn bevoegdheden.
Wat wel en niet kan op en nabij de waterkeringen blijkt uit de keur. Voorschriften
waaraan voldaan moet worden, staan in ontheffingen. Er zijn in de praktijk vergunningplichtige situaties waarvoor geen ontheffing is verleend. Via handhaving zal
daarin verandering worden gebracht. We verbeteren controles tijdens de uitvoering
van ingrijpende werkzaamheden en saneren voorafgaand daaraan ongewenste zaken.

Een aantal processen in de omgevingsvergunning heeft een overlap met de watervergunning, waarvoor de waterbeheerder bevoegd gezag is. Er is een wettelijke
coördinatieplicht tussen beide vergunningen.
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Als houvast voor onze aanpak stellen we een meerjarenplan keurhandhaving op.

1

8.3

Calamiteitenzorg

Het waterschap moet te allen tijde voorbereid zijn op bijzondere situaties die zich,
al dan niet voorzien, kunnen voordoen en die niet binnen de normale bedrijfsvoering
afgehandeld kunnen worden. Dat kunnen ernstige storingen zijn waardoor systemen
niet meer functioneren, maar ook ongelukken en rampen die een bedreiging vormen
voor het leven of de gezondheid van mens en dier of voor het milieu, of die kunnen
leiden tot grote schade en overlast. Vanuit de verantwoordelijkheid van het water schap zijn dat bijvoorbeeld hoogwater, wateroverlast, watertekort, verontreiniging
of vergiftiging van grond- en oppervlaktewateren, verstoring van de werking van
zuiveringstechnische werken of falen van de waterkering.

8.3.1

1

Calamiteltenzorgsysteem

In het verleden heeft het waterschap ter voorbereiding op bijzondere situaties een
calamiteïtenzorgsysteem ingevoerd. Het zorgsysteem omvat plannen en maatregelen
voor situaties die zich voor kunnen doen, een continu opleidingsproces om de benodigde kennis en vaardigheden in de Organisatie op peil te houden en oefeningen om
ervaring op te doen en het systeem op zijn doelmatigheid te testen.
Het calamiteitenzorgsysteem wordt elk jaar op zijn actualiteit gecontroleerd en door
het bestuur vastgesteld. Continue aandacht voor plannen, opleidingen en oefeningen
is nodig vanwege steeds veranderende omstandigheden en het altijd optredende
personeelsverloop.
Samenwerking
De waterschappen Groot Salland, Rivierenland, Rijn en IJssel. Vallei & Eem,
Veluwe en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken samen in de
Taskforce Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland. Hun doel is om
goed en gelijkwaardig geoefende organisaties te krijgen, die in staat zijn om onder
bijzondere omstandigheden adequaat op te treden en met andere partijen samen
te werken.

Naast het opdoen van ervaringen en het vaststellen van leerdoelen, is van
groot belang dat organisaties en personen elkaar leren kennen en vertrouwen.
Daarom willen de waterschappen die samenwerken in de Taskforce, meer ervaring
opdoen met de in hun gebied opererende gemeenten en veiligheidsregio's.
Daar zijn multidisciplinaire oefeningen op zowel bestuurlijk als operationeel niveau
een probaat middel voor gebleken. Nu de veiligheidsregio's ook hun organisaties
hebben neergezet en uitvoerige oefenprogramma's doorlopen, pleiten wij ervoor daar
de waterbeheerders ook in toenemende mate bij te betrekken. Elkaar op alle niveaus
leren kennen en daarop ook concreet samenwerken, zal leiden tot meer op elkaar
ingespeelde organisaties die elkaar kennen en vertrouwen.

8,3.2

1

Waterkeringen

Het hebben en in stand houden van waterkeringen met voldoende afmetingen
en sterkte is niet genoeg. Wanneer de waterkering belast wordt door hoogwater
en storm, moet er een Organisatie zijn die het functioneren van de waterkeringen
bewaakt en die in staat is om handelend op te treden als er toch iets mis gaat.
Waterschap Vallei & Eem maakt gebruik van een overstromingsmanagementinformatiesysteem dat jaarlijks wordt geactualiseerd en houdt de kennis van zijn
bestuur en medewerkers over het gebruik van het systeem met opleidingen en
trainingen op peil. De calamiteitenorganisatie wordt afgestemd op andere partijen
die bij crisisbeheer betrokken zijn.
Signalering
Hoogwater op de Nederrijn wordt veroorzaakt door het smelten van sneeuw en
langdurige neerslag in het stroomgebied van de Rijn. Dit komt niet onverwacht,
maar kan wel één tot enkele weken aanhouden. Bij deze langdurige periodes krijgt
het grondwater de gelegenheid de hoge rivierstand te volgen. Daardoor kan verweking
van het dijklichaam optreden. Daarom wordt voor de Grebbedijk een signaleringssysteem opgezet. Dit houdt in dat de Grebbedijk wordt voorzien van een meetnet om
de grondwaterstanden in het dijklichaam te volgen. Hoogwater in de Randmeren wordt
veroorzaakt door storm. Het kan snel opkomen en duurt niet lang. Een meetnet voor
grondwaterstanden in de dijken langs de Randmeren en de Eem is daarom niet nodig.
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Afstemming en communicatie

Het meetplan is opgesteld aan de hand van de onderdelen uit de monitoringscyclus

Kennis van de overstromingsrisico's vormt de basis voor de draaiboeken en
bestrijdingsplannen die Waterschap Vallei & Eem opstelt, In samenwerking met de

(zie figuur). De cyclus is een structuur, een raamwerk voor het effectief verzamelen

gemeenten en provincies worden de burgers ingelicht over de overstromingsrisico's
en over de manier waarop de taken bij het waterschap en bij andere autoriteiten bij
overstromingsbescherming zijn georganiseerd. Dit vindt plaats via een communicatieplan. De vluchtplaatsen worden in beeld gebracht en instructies worden gegeven
over hoe te handelen bij overstroming.

8.4

1

Monitoring (meetplan)

van (beleids)informatie.
Naast het jaarlijks rapporteren over de voortgang van het beleid via de prestatieindicatoren (deze zitten op het niveau van maatregelen), rapporteert het waterschap
ook over het uiteindelijke doel van de maatregelen: de (maatschappelijke) effecten.
Dit is een uitgebreide toetsronde die één keer in de zes jaar plaatsvindt, 2 â 3 jaar
voorafgaand aan het eerstvolgende waterbeheersplan. De resultaten van deze
toetsing worden dan meegenomen in het nieuwe waterbeheersplan. Bij deze toetsing
worden in het bijzonder de waterkeringen, de wateroverlastnormen, het GGOR en de
effecten van het KRW-programma uitgebreid getoetst.

Monitoring is een van de kernactiviteiten in de check' van de Deming-cirkel
(Plan-Do-Check-Act) zoals wordt toegepast binnen het waterschap. Monitoring maakt
het mogelijk om te analyseren of wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen, beleidskeuzes en richtlijnen. Gestelde doelen en de wijze van monitoren moeten dus goed
op elkaar afgestemd worden. Bij het bewaken van de hoofdlijnen van beleid en waterbeheer die in dit waterbeheersplan aan de orde komen, volgen we een jaarcyclus.

WATERBELEID EN - BEHEER 1

1

Aan de doelen die we in dit waterbeheersplan geformuleerd hebben, zijn prestatieindicatoren verbonden. Deze prestatie-indicatoren zijn parameters die aangeven of en
hoever we gevorderd zijn in het bereiken van onze doelen. Op het abstractieniveau
van het waterbeheersplan is ons meetplan erop gericht om jaarlijks de waarde van
de benoemde prestatie-indicatoren in te kunnen vullen.

1

INFORMATIEOVERDRACHT

Het meetplan vormt de basis voor een jaarlijks op te stellen meet- en bemonsteringsprogramma. Dit is geheel afgestemd op de eisen die vanuit de KRW worden gesteld.
Het meetplan geeft naast inzicht in de uitgevoerde activiteiten ook invulling aan verbetering in de communicatie tussen informatievragers en aanbieders van informatie.

INFORMATIEBEHOEFTE

1

MONITORNGSSTRATEGIE

1

1

monitoringsclrkel

1 BEWERKEN VAN GEGEVENS 1

1
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1

1

GEGEVENSINWINNING

1

8.5

Samenwerking

Een goede uitoefening van de opgedragen taken staat sinds jaar en dag centraal
bij Waterschap Vallei & Eem. Maar de omgeving en de maatschappij veranderen.
Ze verwachten dat het waterschap ook openstaat voor invloeden van buiten en
daarmee rekening houdt in beleidsvoorstellen en bij de uitvoering van werken.
Samenwerking is nodig om onze doelen en die van anderen te realiseren, voor
vergroting van doelmatigheid en draagvlakverbreding. We werken intensief samen
met provincies en gemeenten, onder andere aan gemeentelijke waterplannen en
in het Platform Water Vallei en Eem. We doen mee aan de reconstructie Gelderse
Vallei/Utrecht Oost, aan landinrichting en aan gebiedsplannen. Behalve andere
overheden treffen we daar ook natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties,
het bedrijfsleven en particulieren. We maken graag gebruik van hun kennis en ervaring
en van hun mogelijkheden om in onderling overleg taken in het water- en landschapsbeheer uit te voeren.

8.6

1

Communicatie

Communicatie draagt bij aan de realisatie van beleidsdoelstellingen en aan het
creëren van draagvlak voor de uitvoering van plannen. Het waterschap werkt
transparant, milieu- en kostenbewust, is gericht op samenwerking en presenteert
zich als regionale waterautoriteit. Goede interne en externe communicatie is
hierbij een belangrijk beleidsinstrument.
Het communicatiebeleid van Waterschap Vallei & Eem is vastgelegd in
het Beleidsplan Communicatie. De belangrijkste onderwerpen zijn:
Relatiegericht communiceren om draagvlak voor het werk te behouden en te
versterken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van transparante en interactieve
communicatie met verschillende instrumenten en boodschappen voor de
verschillende doelgroepen.
Belevingsgericht en resultaatgericht werken om de taakbekendheid te verhogen
en inwoners en bedrijven bewust te maken van het veranderend waterbeheer.

Dat doen we door:
- de samenhang te laten zien tussen taken/projecten en de bijdrage ervan
aan een gezond watersysteem
- inwoners en bedrijven proactief te benaderen met voor hen relevante
informatie over de resultaten van het werk bij hen in de buurt
- inwoners en bedrijven kennis te laten maken met het werk van het
waterschap met behulp van recreatieve en informatieve voorzieningen
- op een duidelijke wijze verantwoording af te leggen over de prestaties
en te relateren aan de visie van het waterschap.
Verbetering van de bedrijfsvoering door op efficiënte en effectieve wijze samen
te werken, onder andere met buurwaterschappen in de regio Rijn-Midden.
Maatregelen planperlode
De communicatie met de omgeving is van groot belang, zowel met functionele
relaties als met inwoners en bedrijven.
Waterschap Vallei & Eem
stemt plannen en projecten af met betrokken functionele relaties
(Platform Water Vallei en Eem, binnen de afvalwaterketen, met landbouw- en
natuurorganisaties, grondeigenaren, recreatieschappen en bedrijfsleven) en
zoekt naar win-winmogelijkheden in gebiedsprocessen;
• informeert functionele relaties over plannen en projecten via (digitale)
informatiebrieven, (digitale) nieuwsbrieven en bijeenkomsten en inventariseert
percepties over plannen via klankbordgroepen;
• informeert functionele relaties, inwoners en bedrijven en inventariseert
reacties op plannen en projecten via internet, bijeenkomsten, persberichten
en (digitale) nieuwsbrieven en andere voorlichtingsmiddelen;
• informeert functionele relaties, inwoners en bedrijven door projectcommunicatie
en educatieve activiteiten zoals rondleidingen, informatiemarkten, lezingen,
excursies, gastlessen op scholen en leskisten;
• voert overleg met de provincies Gelderland en Utrecht als toezichthouders,
op bestuurlijk en directieniveau, over de waterkeringen en het waterbeheer.
Hierbij gaat het over de voortgang, de financiering en de toetsing.
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9.1

1

Financiën
BBP-cyclus

Dit financiële hoofdstuk geeft een beeld op hoofdlijnen van de financiële
consequenties van het beleid en van de effecten daarvan op de tarieven.
Gedetailleerde uitwerking vindt plaats, samen met de voortgangsrapportage
en tussentijdse bijsturing, via de Visie-Effectrapportage (VER) en de meerjarenraming. Deze is samen met onder andere de begroting en de jaarrekening onderdeel
van de jaarcyclus van het beleids- en beheersproces (BBP). Concrete doorvertaling
vindt plaats via de begroting. Om deze reden is de indeling van het waterbeheerspian
afgestemd met de systematiek van de begroting, onder andere met de indeling in de
drie programma's veilige dijken, voldoende en schoon water en zuivering afvalwater.
Met de toezichthouders op het waterschap (gedeputeerde staten van Gelderland
en Utrecht) hebben wij de afspraak gemaakt dat we twee maal per jaar een gesprek
hebben. In het eerste gesprek wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar aan de
hand van de Visie Effectrapportage en met de provincies nader af te stemmen
ndicatoren. De VER is het instrument waarmee wordt beoordeeld of de doelstellingen
zoals opgenomen in het waterbeheerspian worden gehaald. In dat gesprek worden de
onderwerpen geïdentificeerd waar bijsturing of intensivering noodzakelijk is.

9.2

Kosten per programma

In dit hoofdstuk worden alle gevolgen van investeringen en andere maatregelen
op basis van de laatst bekende financiële gegevens verantwoord.
Deze investerings- en kostenontwikkelingen richten zich op de programma's:
Veilige Dijken
Voldoende en schoon water
Zuivering afvalwater
De visie-effectrapporage kent nog een 4e programma, Bestuur en Belastingen.
Dit betreft voornamelijk de ondersteuning van de drie programma's die in dit
waterbeheerspian gepresenteerd worden. Het programma Bestuur en Belastingen
beslaat ongeveer 13 procent van de begroting en wordt bekostigd uit de belastingheffing. Het programma zelf wordt hier niet verder toegelicht.
In de planperiode van het dit waterbeheersplan worden de totale kosten,
€ 392 miljoen, verdeeld over de programma's zoals hiernaast weergegeven.
Per programma wordt op de volgende pagina de kostenontwikkeling geschetst in
deze planperiode. De gepresenteerde cijfers zijn de netto kosten per € 1.000 per
programma. De jaarlijkse ontwikkeling wordt in een percentage weergegeven.
De cijfers zijn voorzien van een korte toelichting.

In het tweede gesprek wordt vooruit gekeken aan de hand van de jaarbegroting.
Hierin wordt beoordeeld of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Voor beide
gesprekken geldt dat het waterbeheerspian het leidende document is.

VOLDOENDE EN
SCHOON WATER

VEILIGE DIJKEN
€ 11 - 3 .

BESTUUR EN
BELASTINGEN
€ 50 - 13%

ZUIVEREN
FVALWATER
€ 226 - 57%
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Veilige dijken
Deze taak zal vanaf 2013 duurder worden in verband met het gereed
komen van het dijkverbeteringproject. Deze investeringen op het gebied
van de verbetering van de primaire waterkeringen worden hoofdzakelijk
door het Rijk betaald.
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Voldoende en Schoon water
Na 2011 zullen de kosten stijgen omdat dan de eerste projecten voor
de ecologische verbindingszones en verdrogingsbestrijding gereed zijn.
Vanaf die periode veroorzaken vooral de kapitaallasten de stijging van
de kosten.
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Zuivering Afvalwater
In 2011 stijgen de kosten vooral door de ingebruikname van de
nabehandelingsinstallaties op de rioolwaterzuiveringsinstallaties
van Veenendaal en Amersfoort. Naast kapitaallasten wordt rekening
gehouden met stijging van onderhoud en beheerkosten voor deze
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3%

2%

2%

.5%

2015

1

18.358

1

3%

50.000-.- ------------------------------------------------20%
40.000
30.000

''__
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-
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installaties. Begin 2012 worden de laatste twee installaties Soest
en Ede in gebruik genomen.

- Programma kostenlijn
M—~ Procramma % ciroeifiin
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A

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

32.712

34.851

36.561

38.492

38.784

38.716

38.811

7%

5%

5%

1%

0%

0%

10%

o

9.3

Investeringen per programma

In de grafieken hiernaast zijn de financiële consequenties van de projectenkalender
(lopende en toekomstige uit te voeren werkzaamheden) weergegeven. Bij elkaar is
er voor de drie programma's een investering voorzien van C 164,5 miljoen (bovenste
figuur). Hiervan wordt bijna 40 procent gesubsidieerd door derden, hoofdzakelijk de
provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk. Het waterschap financiert zelf zon

€ 105 miljoen (onderste figuur).
Veilige Dijken, € 20 miljoen
De investeringen van dit programma worden voor 85 procent gesubsidieerd door
het Rijk. Deze investeringen hebben als doel te voldoen aan de veiligheidsnormen
voor zowel de primaire als regionale waterkeringen per 2015. Grootste opgave
betreft het project MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren.

VOLDOENDE EN
SCHOON WATER

VEILIGE DIJ
€ 20 - 12

€3- 2

Voldoende en schoon water, € 53 miljoen.
Binnen dit programma wordt ongeveer 50 procent geïnvesteerd in het aanleggen
van ecologische verbindingszones en het bestrijden van verdroging. Deze investeringen worden gerealiseerd door medefinanciering (60 procent) van de provincies en
het Rijk. Daarnaast ligt er een investeringsopgave van € 10 miljoen ter verbetering
van waterlopen.
Zuiveren Afvalwater, € 91 miljoen
De bouw van de nabehandelinginstallaties op al onze rioolwaterzuiveringsinstallaties
(behalve Renkum) gaat ongeveer € 45 miljoen kosten. Eind 2012 zijn alle installaties
klaar. Van deze opgave wordt € 21 miljoen gefinancierd door de provincies en
het Rijk.

ZUIVEREN
AFVALWATER
€ 91 - 54%

BESTUUR
BELASTIN

VOLDOENDE EN
SCHOON WATER
€ 29 - 27%

VEILIGE DIJK]
€ 3 - 3%
BESTUUR
BELASTIN

ZUIVEREN
FVALWATER
€ 71 - 67%
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9.4

1

Tariefsontwikkelingen

Watersysteemheffingen (omslag)

In grafieken hiernaast en op de volgende pagina zijn de ontwikkelingen van de
waterschapslasten tot en met 2015 weergegeven, na inzet van de tariefsegalisatie-

Ingezetenen

reserves. Deze reserves bestaan om schommelingen in het tarief te dempen om zo
een stabiele trend te kunnen geven). De blauwe lijn geeft het tarief in euro's weer,

50-

10.0°o

38

7.5%

25

5.0%

13

2.5%

de groene lijn laat de stijging ten opzichte van het voorgaande jaar procentueel zien.
De drie programma's plus het programma Bestuur en Belastingen worden
samengevoegd tot de twee taken van het waterschap op basis waarvan de
belastingheffingen worden bepaald:
Watersystemen: alle kosten van de programma's Veilige dijken en Voldoende
en schoon water plus 48 procent van het programma Bestuur en Belastingen.
Zuiveringen: alle kosten van het programma Zuivering afvalwater plus
52 procent van het programma Bestuur en Belastingen.

0•

Op basis van de kosten van deze twee taken worden de heffingen bepaald.
—Tarief in Euro's

De kosten van Watersystemen worden omgeslagen naar ingezetenen, ongebouwd,
gebouwd en natuur en voor de kosten van zuiveringen bestaan twee heffingen
namelijk de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing (beide gelijk tarief per
vervuilingeenheid). Dit alles is vastgelegd in speciale verordeningen die op te
vragen zijn bij het waterschap.

2010

2011

2012

2013

2014

35.86

37.03

38.19
3%

38.36
0%

38.82

3%

- % groei per 'aar . 3%

201571

0.0%

39.2
1%

Ongebouwd
40

lo - oc o

30

7.5%

20-

5.0%

10-

2.5%

-

2010

F—Tanef in Euro's

29.07
._% groei per jaar , 5%

84

1%

1

2013

-

2011

2012

30.62

33.01
32.22
5% J 2% -

5%

2014

2015

35.19
34.08
3% - 3%

Zulverings- en verontreInIgingsheffIng

Zuiveringsheffing tarief

Gebouwd
0016%

10.000

60

o.oi

7.5%

45

o.00

5.0%

30

10000

7.5%

EE

is

0.004%

:

:

::

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

—Tarief in Euros

0.0128%

0.0134%

0.0138%

0.0138%

0.014%

0.014%

—Tarief in Euro's

45.21

47.48

49.92

51.09

51.09

51.09

- % groei per jaar

0%

4%

3%

0%

1%

1%

—% groei per jaar

5%

5%

5%

2%

0%

0%

Natuur
2.00

10.0%

1.50

7.5%

1.00

5.0%

0.50

2.5%

-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

—Tarief in Euro's

1.25

1.30

1.36

1.38

1.41

1.44

—%groeiperjaar

4%

4%

5%

1%

2%

2%

00%

85

Doelen, maatregelen en prestaties

Provinciale
doelen
Utrecht

Provinciale
do~_______ Programma
Gelderland
Veilige
Dijken

Doelen
Al onze dijken voldoen
aan de wettelijke normen

Maatregelen
1

De dijken die in de tweede toetsronde (gerapporteerd in 2006) niet aan de normen voldoen
(24 kilometer) worden vôôr 2013 verbeterd.
Zowel de afgekeurde regionale dijken (toetsrapportage in 2009) als de primaire waterkeringen die niet voldoen in de derde toetsronde worden uiterlijk 2015 verbeterd.

Veilige
Dijken

Beheersen van risico's
bij overstroming

2

VÔÔr 2013 worden gevaar - en risicokaarten
opgesteld. V56r 2015 worden overstromings-

Prootatie~katoren

Eenheid

Het aantal kilometerdijk
dat aan de normen voldoet
ten opzichte van het totaal

kilometer

24 kilometer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De Richtlijn overstromingsrisico's is geïmplementeerd

realleeren
prestatie

risicobeheerplannen gemaakt
Veilige
Dijken

Anticiperen op

3

klimaatverandering

-

Veilige
Dijken

Al onze dijken verkeren
in een goede staat van
onderhoud

4

Veilige

In ruimtelijke plannen

Dijken

wordt rekening
gehouden met

Opstellen van een klimaatstrategie vöôr 2012

Gereedgekomen klimaatstrategie

Het opstellen van een jaarlijkse rapportage
over de onderhoudstoestand van de waterkeringen.

Het oplossen van gecon
Veilige Dijken stateerde
gebreken conform planning

5

Beïnvloeden van ruimtelijke plannen op het
gebied van overstromingsrisico

Geen

6

Uitvoeren van een inventarisatie naar Cultuurhistorische, recreatieve en landschappelijke
waarden vô& 2015

Gereedgekomen
inventarisatie

7

Opstellen van een beleidsplan over hoe om te
gaan met cultuurhistorische, recreatieve en
landschappelijke waarden vôôr 2015

Gereedgekomen
beleidsplan

-

overstromingsrisico's
Veilige
Dijken

Veilige
Dijken

De cultuurhistorische,
recreatieve en landschappelijke waarden van onze
dijken zijn versterkt
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Voldoende

Aiie peiibesuten en

en schoon
water

peilenplannen zijn

In 2014 is voor alle
Utrechtse en voor
de door de provincie
Gelderland aangegeven
TOP-gebieden het GGOR
bereikt

10

Voldoende
en schoon
water

In 2015 zijn in de
SUBTOP-gebieden maatregelen uitgevoerd die de
verdroging verminderen

11

Voldoende
en schoon
water

(2015)

88

Voldoende
en schoon
water

actueel peilbesluit en
de gereedgekomen
peilbesluiten

Het actualiseren van alle peilenplannen

Aantal gebieden zonder
actueel peilenplan en
gereedgekomen peilenplannen

vÔÔr 2012

Voldoende
en schoon
water

(2015)

Gerealiseerde
waterberging

9

In 2015 zijn de waterhuishoudkundige knelpunten van de Natura
2000-gebieden opgelost
In 2015 voldoet het
beheersgebied aan de
in de waterverordening
vastgelegde normen voor
wateroverlast

Het uitvoeren van de maatregelen voor
TOP-gebieden in Utrecht en de door de
provincie Gelderland aangegeven
TOP-gebieden vôôr het einde van 2014

Het in deze planperiode uitvoeren van
maatregelen voor een aantal
SUBTOP-gebieden

anabel

getreden zonuer

Het actuiI5een van ue pe!ti)ebluitL-ri
conform de waterverordening

actueel

Voldoende
en schoon
water
Gerealiseerde
GGOR in TOPlijst gebieden

8

stuks

Variabel

100

Het percentage

percen-

gerealiseerde hectares

tage

-

-

Het percentage
gerealiseerde hectares

percen-

nog niet

tage

bekend

Het percentage

percen-

100

gerealiseerde hectares

tage

-

-

12

Het uitvoeren van de maatregelen voorkomend
uit de Natura 2000-beheerplannen in de daarin voorgestelde tijdvakken, met prioriteit voor

-

13

de sense of urgency-gebieden
VÔÔr 2015 nemen van de maatregelen die
nodig zijn om te voldoen aan de normen voor
wateroverlast

Provinciale
do~
ut.re~

Provinciale
doelen
Gelderland

Doelen

Programma
Voldoende
en schoon
water

Voldoende
en schoon
water
Voldoende
en schoon
water
Voldoende
en schoon
water
Voldoende
en schoon

'

In 2015 zijn met de
waterpartners goede
afspraken gemaakt over
de toedeling van water
vanuit de Nederrijn

14

Participeren in de totstandkoming van
een regionale verdringingsreeks voor
Midden Nederland en het tot stand komen
van een akkoord met Rijkswaterstaat voor
de waterinlaat uit de Nederrijn

Gerealiseerde verdringingsreeks en waterakkoord met
Rijkswaterstaat

15

Uitvoeren van een klimaatknelpuntenstudie
v55r 2011

Gereedgekomen klimaatknelpuntenstudie

beheersgebied op de
langere termijn

16

Ontwikkelen van een klimaatstrategie vÔÔr
2012

Gereedgekomen klimaatstrategie

Het handhaven van een

17

Er zijn geen knelpunten, dus ook geen
maatregelen. Wel wordt het monitoringsplan
uitgevoerd,

Aantal prioritaire stoffen
met een concentratie die
voldoet aan de normwaarde

We hebben inzicht in de
gevolgen van klimaatverandering voor ons

goede chemische toestand (GCT)

-

-

18

water

Het behalen van de
goede ecologische
toestand (GET)

Realiseren
natte EVZ in
actie- (lees
TOP-lijst)
gebieden

Voldoende
en schoon
water

We hebben functionerende natte ecologische
verbindingen

19

Uitgevoerde
maatregelen
HEN-wateren
in actie(lees
TOP-lijst)
gebieden

Voldoende
en schoon
water

Behoud van natuur- en
cultuurhistorische waarden in HEN- en SEDwateren.

Voldoende

Terugdringen belasting
diffuse bronnen (fosfaat
en overige stoffen)

en schoon
water

Verbeteren van effluentkwaliteit rwzi's.
realiseren van ecologische verbindingszones,
aanpak diffuse bronnen (zie maatregel 19.
21 en 30; zie bijlage 3)

Te

rr'r(

Maatregelen

(zie maatregel 19, 21 en

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utrecht

30)

Realiseren ecologische verbindingszones
conform inrichtingsbeelden

Aantal hectare
gerealiseerde ecologische
verbindingszones

hectares

20

Uitvoeren maatregelen in uiterwaarden i.s.m.
Rijkswaterstaat.

Aantal HEN. en
SED-wateren waarin
de maatregelen
uitgevoerd zijn

stuks

3 beken

21

Uitvoeren maatregelen conform
uitvoeringsplan diffuse bronnen

Percentage gerealiseerde
maatregelen conform

percentage

nog niet
bekend

-

104
Gelderland
24

planning

89

•

'rr.doelen

do~
utre~

TTkfii

T;1;yf;

1ii

pro~
Voldoende
en schoon
water

Verbeteren samenwerking met gemeenten

22

Voldoende
en schoon
water

Inzicht in waterkwaliteit

23

Voldoende
en schoon
water

Goed functionerend

Sluiten van afvalwaterakkoorden met ten
minste 80 procent van de gemeenten

Percentage gemeenten
met afvalwaterakkoord

Uitvoeren van screening in ten minste

Uitgevoerde screening

24

De beheersmaatregelen opnemen in de
jaarlijkse onderhoudsplannen

Gebiedsdekkende
onderhoudsplannen

Voldoende
en schoon
water

25

In 2011 zijn voor alle stedelijke wateren
kwaliteitsbeelden gereed

Aantal kwaliteitsbeelden

Voldoende

26

In 2011 is voor de wateren in onderhoud bij
waterschap, gemeenten en provincies een
plan van aanpak gereed om te komen tot
kwaliteitsbeelden

Gereedgekomen plan

Jaarlijkse rapportage over uitvoering van
activiteiten en besteed budget

-

watersysteem

Voldoende
en schoon
water

De cultuurhistorische en
landschappelijke waarden van water en waterschapswerken komen
maximaal tot hun recht
en zijn, waar mogelijk,
toegankelijk voor recreatief medegebruik.

27

percen-

80 procent

tage
percen-

60 procent

tage

60 procent van het detailwatersysteem

in detailwatersysteem

en schoon
water

90

malleeren

Gelderland

-

-

percentage

100
procent

-

-

-

-

van aanpak

LiPii ii
'"

1

)

Afvalwater

Er wordt voldaan aan de
afnameverplichting per
aansluitpunt

Afvalwater

Onze effluentkwaliteit, in
het bijzonder het fosfaatgehalte, voldoet aan de
normen voor de belasting
van regionale wateren en
de Randmeren

29

30

Realiseren van extra zuiveringstrap bij de
rwzi ' s (behalve Renkum)

Wij hebben al onze
plannen verwerkt in

31

Opstellen van een integraal zuiveringsplan en
het opstellen van basiszuiveringsplannen

32

Opstellen van een klimaatvisie vôôr 2012

Afvalwater

Afvalwater

28

Hydraulische capaciteit aanpassen aan
geprognosticeerde aanvoer

-

De zuiveringscapaciteit aanpassen aan
geprognosticeerde aanvoer

een tactisch plan om de
uitvoering en samenhang
van maatregelen te
verbeteren
Afvalwater

Inzicht in de effecten van
klimaatverandering

-

Afvalwater

Een op risicomanagement gebaseerde
onderhoudsstragie is
geïmplementeerd

33

Afvalwater

Partijen in de afvalwaterketen werken procesmatig samen

34

Afvalwater

35
-

Afvalwater

Het initiëren van
innovatie

36
-

Ontwikkelen van een adequaat onderhoudsplan dat past binnen de doelen van de
Organisatie
De procesmatige samenwerking met
gemeenten versterken in afvalwaterketens
per zuiveringskring

De hydraulische capaciteit
van de zuiveringsinstallaties is op orde
De zuiveringscapaciteit van

-

de zuiveringsinstallaties is
op orde
Effiuentkwaliteit voldoet
aan de normen voor lozing
op de locale wateren

-

Er is een actueel integraal
zuiveringsplan en er zijn
basiszuiveringsplannen
voor alle rwzis

-

Gereedgekomen klimaatvisie

-

Er is een uitgewerkt onderhoudsplan op basis van
risicomanagement

-

[Aantal operationele afvalaterteams

In overleg met partijen zoeken naar
nieuwe organisatievormen

erealiseerde
organisatievormen

Nemen van nieuwe initiatieven op het
gebied van innovatie

Genomen initiatieven

-

-
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Huidige toestand KRW waterlichamen

De waterlichamen zijn weergegeven op kaart 8.

Waterlichamen
Nr Naam

Fysisch
chemisch

type

Overige verontreinigende
stoffen

1
1
1
1

Overige
waterflora

Macrofauna

Fytoplankton

1

Heelsumse Beek

R4

n.v.t.

2

Valleikanaal

R6

n.v.t.

3
4

Zijdewetering

R5

n.v.t.

Lunterse Beek

R5

n.v.t.

5

Heiligenbergerbeek

R5

n.v.t.

6

Modderbeek

R4

n.v.t.

7

Valkse Beken

R4

n.v.t.

8
9

Kleine Barneveldse Beek

R4

n.v.t.

Barneveldse Beek middenloop

R5

ri.v.t.

10 Barneveidse Beek benedenloop

R6

n.v.t.

11 Esvelderbeek

R5

n.v.t.

12 Moorsterbeek

R4

n.v.t.

13 Hoevelakense Beek

R5

n.v.t.

l4Eem

R7

n.v.t.

15 Wiel

M3

16 Eemnesservaart

M3

17 Noorderwetering

M3

18 Haarsche Wetering

M3

19 Arkervaart

M7b
voldoet niet

Pldoet niet j voldoet niet

Vissen

BIOLT
(Ecologische
toestand)

-

slecht
o 20% van de GEP
ontoereikend 20 • 40% van de GEP
40 - 60% van de GEP
matig
goed
60 - 80% van de GEP
80 - 100% van de GEP
zeer goed

1
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Bijlage 3

Overzicht KRW-maatregelen per waterlichaam

In de tabellen op de volgende pagina's is per waterlichaam de omvang van de door
het waterschap uit te voeren maatregelen weergegeven in te realiseren hectares,
kilometers of aantallen. De eerste tabel betreft de periode tot en met 2015, de
tweede de periode daarna.
De verdeling van de maatregelen over de twee tijdvakken is gebaseerd op een
inschatting van met name de voortgang van grondverwerving, die bij de meeste
maatregelen noodzakelijk is. Gedurende de periode kunnen zich omstandigheden
voordoen die aanpassing van de verdeling noodzakelijk of mogelijk maken.

Puntbronnen (art 11-3g)
Diffuse bronnen (art 11-3h)
Regulering waterbeweging en hydromorfologie (art 11-3i)

Aanvullende maatregelen (art 11-4)
Extra maatregelen (art 11-5)

Naast de hier genoemde maatregelen dienen ook twee gemeentes en de provincies
~-maatregelen te nemen. In de gemeente Veenendaal gaat het om het saneren
van een aantal overstorten op het Valleikanaal, in de gemeente Amersfoort om het
natuurvriendelijk inrichten van een deel van de Heiligenbergerbeek. De maatregelen
van de provincies richten zich vooral op bestrijding van diffuse bronnen (duurzaam
bodembeheer en inrichten van mestvrje zones).
Het hier gepresenteerde uitvoeringsprogramma is in meer detail opgenomen
in daarvoor ingerichte landelijke databases, en in geaggregeerde vorm in het
Stroomgebiedbeheerplan Rijn-Delta. In onderstaand overzicht is weergegeven
onder welke categorie en codering onze maatregelen vallen.

Maat regel

€Îi

Eenheid

1

aanleg slibvang

1m12

stuks/ha

2

verminderen belasting RWZI

ImOl

stuks

3

verminderen afspoelen erven

BrOl

stuks

4

verwijderen verontreinigde bagger

Be04

stuks

5

verbreden watersysteem, aansluitend wetland/verlagen uiterwaard

lnlO

ha

6

verwijderen stuw

1n16

stuks

7

vispasseerbaar maken kunstwerk

lnl5

stuks

8

inrichting Schammer en waterberging

ln09

ha

9

verbreden/nvo; langzaam stromend/stilstaand water

ln08

km

10

verbreden/hermeanderen/nvo; (snel) stromend water

1n05

km

11

uitvoeren actief vegetatie-/waterkwaliteitsbeheer

Be03

km

12

aanpassen begroeiing langs water

Be06

km

13

uitvoeren onderzoek

sol

stuks

Uitvoeringsprogramma KRW,
tijdvak 2010 - 2015
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Heesumse Beek

NL10-0002

Valleikanaal

NL10-0003

Zijdewetering

>

>

(t3

o'
--

5

6

7

8

stuks

stuks

stuks

stuks

ha

stuks

stuks

ha

1

9

10

km

krn

3

31

NL10-0007

Grote Valkse Beek

NL10-0008

Kleine Barneveidse Beek

6

NL10-0009

Middenloop Barneveidse Beek

7

NL10-0010

Benedenloop Barnevelcise Beek

2

6,3

3

2.6

km

km

stuks

3.7

4

5

9,8

5,6

9,5

5.5

2

3,2

3,2

4,2

20

3,8

1,1
1,5

1
1

7,5

0,2

NL10-0011

Esvelderbeek

20

NL10-0012

Moorsterbeek

13

1,2

NL10-0013

Hoevelakense Beek

13,6
5,3

2,5
8,2

Eemnesservaart

13

4,8

1

Modderbeek

NL10-0016

12

35.9

8,3

NL10-0006

Eem

11
2,1

0,6

3

Heiligenbergerbeek

Wiel

...
5

>

(1)

4

NL10-0005

NL10-0015

.

c

(J)

3

1

0

(t-

E

cl

2

Lunterse Beek

NL10-0014

>

c

(t

1

NL10-0004

2

13,4
3,2
4,8

6

2

1

6.3
19

10,2

1
1
1

NL10-0017

Noorderwetering

10,2

NL10-0018

Haarse Wetering

5.5

NL10-0019

Arkervaart

Totaal
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Toelichting GGOR analyse
In de periode maart-juni 2008 is met het Waternood-instrumentarium (van Stowa)
een GGOR-analyse uitgevoerd voor het hele beheersgebied. De resultaten van deze
studie zijn vastgelegd in de rapportage GGOR-analyse Waterschap Vallei & Eem.
In deze bijlage is een samenvatting van deze rapportage opgenomen.
Bij de analyse zijn de volgende stappen doorlopen:
Huidige situatie In beeld brengen
Actuele grondwaterstanden zijn bepaald met behulp van bestaande
grondwatermodellen, die gezamenlijk de grondwatersituatie in het hele
beheersgebied beschrijven. Deze modellen zijn getoetst aan en afgeregeld
op zoveel mogelijk beschikbare grondwater- en afvoermetingen van de
afgelopen jaren. Hiermee geven zij een zo accuraat mogelijk beeld van
de grond- en opper-vlaktewatersituatie in het beheersgebied.
Ondanks alle inspanningen blijven er kleine gebieden waar de modellen
aantoonbaar de werkelijkheid onjuist beschrijven. In deze gebieden heeft de
gebiedskennis zwaarder gewogen dan de modeluitkomsten bij het bepalen
van de knelpunten. Wij blijven werken aan verbetering van de modellen, om
daarmee de huidige situatie in het hele gebied voldoende nauwkeurig te
kunnen beschrijven.

De provincies stellen in hun natuurgebiedsplannen - sinds 2009 natuurbeheerplannen geheten - voor alle bestaande en nieuwe natuur doelen vast.
Deze natuurdoelen volgen doorgaans een van de landelijke systematieken die
op dit gebied in omloop zijn. In het Waternood-instrumentarium zijn aan deze
voorgedefinieerde natuurdoelen grenzen gekoppeld waarbinnen de grondwaterstand optimaal is. Ook is er een overgangsgebied gedefinieerd. Als de grondwaterstand buiten deze grenzen ligt, is dat natuurdoel op die plek niet mogelijk,
of - andersom - moeten er maatregelen getroffen worden om dat natuurdoel toch
mogelijk te maken.
Toetsing en knelpunten
In Waternood worden de actuele grondwaterstanden getoetst aan de doelen
voor natuur en landbouw. De mate waarin een bepaalde locatie voldoet aan
de doelen die de landbouw of het natuurdoeltype stelt wordt weergegeven in
zogenaamde doelrealisatiekaarten', waarbij 100 procent optimaal is en nul
procent zeer ongeschikt.

Grondwaterstanden

Landgebruikskaart
De kaartbeelden voor de gemiddeld hoogste, laagste en voorjaarsgrondwaterstanden zijn opgenomen aan het eind van deze bijlage.
Optimale situatie per functie
Voor landbouw volgen optimale grondwaterstanden enerzijds uit de grenzen
waarbinnen een gewas, gegeven de bodemkenmerken, maximale opbrengst
oplevert, anderzijds uit de vraag in welke periode van het jaar de draagkracht
van de grond voldoende is voor machinale bewerking.

Bodemkaart

Doelrealisatie

t t-Pl

Knelpunten

Kennistabellen
Provinciale

Als gevolg van natuurlijke variatie in het landschap (hoogteligging, bodem) en
De hierover aanwezige kennis is in het Waternood-instrumentarium omgezet in
rekentabellen, waarmee droogte- en natschade kan worden berekend. De grondwaterstand waarbij de som van nat- en droogteschade minimaal is, is optimaal.

onzekerheid in de berekening wordt een doelrealisatie van 90 procent of meer
als optimaal beschouwd, en een score van 75 procent als voldoende. Als de
doelrealisatie onder dit percentage komt, is er in principe sprake van een knelpunt.

99

Toetsing landbouw
Omgeving Vathorst/Laak: volgens de berekening is de situatie hier zeer droog.
Deze situatie wordt door het waterschap niet herkend. Waarschijnlijk betreft het
hier een foutieve berekening. In het kader van het peilbesluit Arkemheen zal dit

In nevenstaande figuur staat weergegeven in welke mate het waterbeheer volgens
de hiervoor geschetste methode is afgestemd op de landbouw. De groene en gele
kleuren, optimaal respectievelijk voldoende, overheersen. Verspreid door de Vallei
komen enkele rode pixels voor, waar de berekening aangeeft dat de situatie

gebied aan een nader onderzoek onderworpen worden.
De flank van de Utrechtse Heuvelrug wordt door het model te nat beoordeeld.

onvoldoende is.

Hiervan is vastgesteld dat het model voor dit gebied te hoge grondwaterstanden
berekent. Peilbuisgegevens en de gebiedsbeheerders geven aan dat de situatie

Het kaartbeeld laat enkele opvallende zaken zien
(de vier omcirkelde gebieden in de figuur):

hier niet anders is dan in de rest van het centrale deel van de Vallei.

In Eemland is de situatie landbouwkundig grotendeels optimaal.
In de Noordpolder en de Maatpolder te Eemnes liggen gronden die
minder geschikt blijken voor landbouw. In de Noordpolder betreft
dit het vogelreservaat. Het waterbeheer is hier bewust afgestemd
op de weidevogels, en dus minder geschikt - te nat - voor landbouw.
In het noorden van de Maatpolder wordt ook natschade berekend.
In de berekeningen is geen rekening gehouden met de onderbemaling,
die precies in dit gedeelte van de polder bestaat. Hierdoor is de
situatie in werkelijkheid gunstiger dan uit deze analyse blijkt.
In Arkemheen, vooral de Nijkerkerpolder, is de situatie minder goed
dan in Eemland, soms zelfs slecht. Dit betreft het beoogd natuurgebied,
waar het waterpeil afgestemd wordt op weidevogels. In de berekeningen
is er vanuit gegaan dat het hoge waterpeil in het reservaat is ingesteld.

Doelrealisatie landbouw bij AGOR
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stedelijk gebied
Ruim onvoldoende (<30%)
Onvoldoende (30- 60%)
Matig voldoende (60- 75%
Voldoende (75- 90%)
- Optimaal (90- 100%)
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Toetsing natuur

In nevenstaande figuur is de doelrealisatie voor natuur weergegeven. Deze kaart
wordt samengesteld op basis van een toets aan drie parameters: de voorjaarsgrondwaterstand, de laagste grondwaterstand en de duur van de laagste grondwaterstand
(droogtestress). De doelrealisatie op een locatie is gelijk aan het minimum van de
drie afzonderlijke scores. Mede hierdoor is de doelrealisatie natuur zeer gevoelig voor
relatief kleine afwijkingen van het optimale. Zoals in de figuur te zien is, scoort de
meeste natuur c5f optimaal, ôf ruim onvoldoende.

Delen van de stuwwallen scoren slecht, omdat volgens de berekeningen de
grondwaterstand te lang laag is. De hier aanwezige natuur, voornamelijk loof- en
naaldbos, is echter voor de vochtvoorziening niet afhankelijk van de grondwaterstand. Daarmee vormt de grondwatersituatie op deze plekken geen knelpunt.
Ook in het Binnenveld is de score slecht. De resultaten van deze analyse zijn in
overeenstemming met eerdere onderzoeken in dit gebied. Voor dit deel van het
gebied is al in 2006 een waterhuishoudkundig inrichtingsplan opgesteld, met
maatregelen voor realisatie van de natuurdoelstellingen. Momenteel wordt
gewerkt aan uitvoering van dit plan.

Een aantal zaken in het kaartbeeld verdient nadere toelichting
(de omcirkelde delen in de figuur):
1. Voor de gehele polder Arkemheen geldt een weidevogeldoel.
Om deze reden is het hele gebied getoetst aan het natuurdoel kritische
weidevogels, terwijl het peil in een deel van de polder - alles buiten
de reservaten - ook afgestemd is op landbouw.
Dit gebied vormt het Gelderse deel van de Robuuste Ecologische
Verbindingszone (REVZ). Voor het hele gebied, ook in de
'zoekgebieden natuur', zijn natuurdoelen gedefinieerd.
In delen van dit gebied is het waterbeheer nog volledig

Verspreid door het gebied komen daarnaast nog andere kleinere
natuurgebieden voor, die in meerderheid ook ruim onvoldoende scoren.

afgestemd op landbouw en zal ook nooit natuur gerealiseerd
worden. Deze kaart geeft op die locaties de geschiktheid van
de huidige inrichting voor het gedefinieerde natuurdoel weer.
Overigens is in de figuur te zien dat in Utrecht alleen aan
bestaande natuur een natuurdoel is toegekend.

Doelrealisatie natuur
obv provinciale natuurgebiedspiannen
Ruim onvoldoende (< 30%)
Onvoldoende (30 - 60 %)
Matig voldoende (60-75%)
Voldoende (76 - 90 %)
-

optimaal (90 - 100%)
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Gemiddeld hoogste grondwaterstand
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Gemiddeld laagste grondwaterstand
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Waterschappen zijn overheidsorganisaties die zorgen voor veilige dijken, optimale waterstanden en schoon water in sloten, beten, kanalen en plassen.
Waterschap Vallei & Eem doet dit in het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug, de Randmeren, de Veluwe en de Nederrjn.
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