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De algemene (zwarte) tekst is een coproductie van:
• Waterschap Groot Salland
• Waterschap Reest en Wieden
• Waterschap Regge en Dinkel
• Waterschap Rijn en IJssel
• Waterschap Velt en Vecht
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Het waterbeheerplan is opgebouwd uit drie delen:
een algemeen deel, een themadeel en een uitvoeringsdeel.
De zwarte tekst is voor alle vijf waterschappen dezelfde.
De gekleurde tekst (blauw of rood) is specifiek voor ieder van de
vijf waterschappen.
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V O O R W O O R D

D I J K G R AAF

Het waterschap staat aan het begin van een nieuwe planperiode waarin wij volop blijven werken aan
behoud, verbetering en ontwikkeling van het water in ons gebied. Dit werk doen we meer dan ooit
met een brede blik op wat er in de samenleving gebeurt. Ons nieuwe bestuur is door de wijzigingen
van de wet ingrijpend veranderd, hetgeen ook een andere wijze van werken en omgaan met de
omgeving betekent. Het bestuur bestaat sinds 2009 uit elf politieke en maatschappelijke fracties, die
samen het waterschapsbeleid voor de komende periode bepalen. Het bestuur doet dit ondermeer
door het vaststellen van het Waterbeheerplan 2010-2015 dat nu voor u ligt. Voor het eerst is dit plan in
samenwerking met de waterschappen in Rijn-Oost opgesteld.
In dit waterbeheerplan leggen we een stevige basis voor ons werk in de komende jaren. De 'brede
blik' tonen we bijvoorbeeld met onze innovatieve Water Wegen-projecten. In Eibergen-Oost werken
aan een moderne vorm van Marke-bestuur, waarbij 'boeren, burgers en buitenlui' zelf een deel van de
Berkel gaan beheren. Het tweede initiatief is het omvormen van het RWZI-terrein bij Dinxperlo tot een
openbaar, recreatief terrein. Dit willen we samen met naburige Duitse partners oppakken. Ook het in
2008 ingestelde innovatiefonds laat de wens tot vernieuwing van ons waterschap zien.
We zoeken steeds vaker de samenwerking met naburige Duitse partners op. Want wij hebben
gezamenlijk belang bij een goede waterkwaliteit in de 12 grensoverschrijdende beken. Deze dienen
op termijn allemaal aan de vereisten vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen.
Daarvoor is afstemming en samenwerking nodig. Vooral ook omdat de KRW in Duitsland anders
wordt ingevuld dan in ons land. Ons project met Duitse landbouwers en waterbeheerders in de regio
Winterswijk-Oeding is een eerste stap in de goede richting.
Samen met gemeenten boeken we vooruitgang in het besparen van kosten op investeringen in het
rioleringsstelsel. We werken aan een efficiënt beheer van de gehele waterketen en willen hiervoor met
alle gemeenten in de planperiode een akkoord sluiten. Maar natuurlijk hebben waterschap en
gemeenten elkaar ook nodig als het gaat om verbetering van de waterkwaliteit en het beleefbaar
maken van het water in de steden en dorpen in ons gebied. Mede op basis van gemeentelijke
waterplannen worden hiervoor concrete projecten uitgewerkt.
In het landelijk gebied willen we als waterschap zo goed mogelijk de verschillende belangen dienen,
door gebiedsgericht te werken en invulling te geven aan burgerparticipatie. Het uitvoeringsprogramma
voor de Baakse Beek-Veengoot is hier een goed voorbeeld van. In dit stroomgebied zijn wij de
komende jaren de trekker van een breed traject om de actuele maatschappelijke doelen zo goed
mogelijk met elkaar te verenigen. Dit doen we namens de provincie Gelderland, wat op zichzelf al een
unieke vorm van samenwerking is. Aan deze samenwerking ligt voor de komende jaren ook een
goede financiële overeenkomst ten grondslag.
Voor de komende jaren staat er veel op het programma. Dit waterbeheerplan geeft daarvan een goed
overzicht. Met een nieuw bestuur en met een actieve organisatie - werkend vanuit een nieuw, modern
kantoor in Doetinchem - kunnen wij deze opgave aan.
mr. Henk van Brink
dijkgraaf
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S AM E N V AT T I N G

Het waterbeheerplan 2010-2015 beschrijft het beleid voor alle taakgebieden van Waterschap Rijn en
IJssel. Het plan geeft aan welke doelen het waterschap nastreeft en met welke aanpak we deze willen
bereiken. De maatregelen die in de planperiode uitgevoerd gaan worden en de bijbehorende
financiële middelen zijn op hoofdlijnen aangegeven.
Drie elementen aan dit waterbeheerplan zijn nieuw in vergelijking met vorige plannen:
•

Een aanzienlijk deel van het plan is een gezamenlijke product van de vijf waterschappen in het
stroomgebied Rijn-Oost. Dit betreft de positionering van het waterschap in de samenleving en de
hoofdlijnen van het beleid.

•

Het plan bevat de uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water voor het beheergebied van het
waterschap, als uitkomst van een intensief overlegtraject van de afgelopen jaren met de collegawaterschappen in Rijn-Oost, de provincies, het rijk en de naburige Duitse waterbeheerders.

•

Het plan bevat een Duitse samenvatting en een vergelijkende analyse van de waterkwaliteit in de
grensbeken.

Samenvattend werkt Waterschap Rijn en IJssel in de planperiode aan:
Veiligheid
•

Het uitvoeren van verbeteringswerken aan de primaire en regionale waterkeringen, op basis van
de toetsingen van deze keringen aan de geldende veiligheidsnormen.

•

Een actieve rol vervullen in de landelijke wijziging in de veiligheidsbenadering (VNK) en de
planontwikkeling voor de lange termijn.

•
•

Een effectieve calamiteitenorganisatie in stand houden die in noodsituaties in werking treedt.
Op de dijken wordt gestreefd naar een soortenrijke vegetatie waarbij veiligheid voorop staat maar
de ecologie niet vergeten wordt. Waar mogelijk worden dijken opengesteld voor neven- of
dubbelfuncties zoals fiets- en wandelpaden.

•

Het uitvoeren van beheer en onderhoud aan alle waterkeringen, met inachtneming van de
gedragscode Flora- en faunawet en van de mogelijk aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden.

Watersysteembeheer
•

Werken aan de verbetering van de stroomgebieden van de 35 waterlichamen die op grond van de
Kaderrichtlijn Water zijn aangewezen. Voor elk waterlichaam is het 'gewenst ecologisch
potentieel' (GEP) bepaald, op basis van een bijbehorend hoog, midden of laag ambitieniveau.
De maatregelen om het GEP te bereiken bestaan voornamelijk uit inrichtingsmaatregelen.
Zie hiervoor bijlage 2.

•

Het realiseren van ecologische functies die aan watergangen met een (potentieel) hoge
ecologische waarde zijn toegekend, te weten: 'ecologische verbindingszone' (EVZ), 'hoogste
ecologische niveau' (HEN) en 'specifieke ecologische doelstelling' (SED).

•

Het opstellen van zwemwaterprofielen voor de aangewezen zwemwateren, in samenwerking met
de zwemwaterbeheerders en de provincie.
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•

Om een goed kwantiteitsbeheer (peilbeheer) te realiseren wordt voor het hele beheergebied het
'gewenst grond- en oppervlaktewaterregime' (GGOR) vastgesteld. In dit waterbeheerplan gebeurt
dit voor de Rijnstrangen, Havikerwaard en de niet-strategische actiegebieden.

•

In gebiedsprocessen wordt zo nodig een gebiedsnorm voor risico's op wateroverlast opgesteld,
waarbij de landelijke risiconormen als minimum beschermingsniveau gelden. Het beheergebied
als geheel wordt in 2012 opnieuw getoetst aan de landelijke risiconormen.

•

Het uitvoeren van maatregelen in de aangewezen verdroogde gebieden (TOP), in samenwerking
met de provincie (onder voorbehoud).

•

Het vasthouden van water in de 'haarvaten' van het watersysteem, waarbij kansen worden benut
op het ontkoppelen van drainage en het benutten van de bodem als voorraadvat van water.

•

Het uitvoeren van het waterakkoord 'blauw knooppunt' in samenwerking met Rijkswaterstaat OostNederland, met als prioriteit het ecologisch verbeteren van twee IJsselmondingen.

•

Het verlenen van vergunningen voor grondwateronttrekkingen kleiner dan 150.000 m³ per jaar op
basis van de beleidslijnen uit dit waterbeheerplan. Voor beregeningsmogelijkheden wordt het
gebruik van de beregeningsplanner geëvalueerd.

•

Het uitvoeren van beheer en onderhoud aan alle watergangen, met inachtneming van de
gedragscode Flora- en faunawet en van de mogelijk aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden.

•

Een nauwe samenwerking met gemeenten in het stedelijk waterbeheer, o.a. door samen te
werken in de watertoets en bij waterplannen, en door voorbereidingen te treffen voor een
gezamenlijk waterloket voor vergunningverlening.

•

Het maken van afspraken met gemeenten over samenwerking bij opslag, verwijdering en
toepassing van baggerslib en het uitvoeren van het opgestelde baggerprogramma voor landelijk
en stedelijk gebied.

•

Bijdragen aan de aanpak van diffuse watervervuiling, o.a. door het uitvoeren van onderzoek naar
hormoonverstorende stoffen en (dier)geneesmiddelen in afval- en oppervlaktewater, en door
stimuleren van vermindering van chemische onkruidbestrijding.

•

Het stimuleren van recreatief medegebruik van de watergangen en van de recreatieve vaart op de
Oude IJssel. Dit laatste door mee te werken aan de aanleg van recreatieve voorzieningen.

Waterketenbeheer
•

Samenwerken met gemeenten aan de verbetering van waterkwaliteit in stedelijke gebieden, door
uitvoeren van maatregelen in combinatie met verbeteringen in het rioolstelsel (overstorten).

•

Werken aan doelmatigheidsverbetering in de afvalwaterketen in samenwerking met gemeenten,
zodat beide partijen en burgers financieel profiteren.

•

Een actieve bijdrage leveren aan, door de gemeenten op te stellen, rioleringsplannen (GRP).

•

Doorvoeren van verbeteringen en innovaties op de rioolwaterzuiveringsinstallaties Haarlo en
Dinxperlo.

•

Het uitvoeren van een proef met de vergisting van maaisel op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

•

Inzetten op een energie-efficiënt zuiveringsbeheer op de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Uitvoering
•

Sterker inzetten op projectmatig en programmatisch werken, waarbij voldoende tijd voor de
'voorbereiding van de uitvoering' is geraamd.
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•

Stimuleren van een actief grondbeleid samen met de provincie, waarvan het opbouwen van een
strategische grondvoorraad deel uitmaakt.

•

Toepassen van vernieuwende manieren van gebiedsnabij werken, waardoor meer input wordt
verkregen van burgers, bedrijven, organisaties en medeoverheden.

•

Uitwisseling van kennis en vaardigheden in buitenlandse projecten, zowel in Europa als in
Suriname en Nicaragua.

•

Een sterk netwerk opbouwen met de naburige Duitse waterbeheerders, als basis voor
samenwerkingsprojecten.

•

Monitoren van waterkwaliteit en waterkwantiteit met behulp van een integraal meetnet.

•

Benutten van regionale, provinciale, landelijke en Europese subsidies waar mogelijk, voor de
uitvoering van projecten.

•

Uitvoeren van een professionele vergunningverlening en handhaving gericht op de
waterkwaliteitseisen, op basis van gestelde prioriteiten.
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Z U S AM M E N F AS S U N G

Der Wasserbewirtschaftungsplan 2010-2015 (WBP) beschreibt die Richtlinien für alle Aufgabengebiete der Waterschap Rijn en IJssel. Der Plan nennt die Ziele der Waterschap sowie die Mittel,
mit denen diese erreicht werden sollen. Die im Planungszeitraum beabsichtigten Maßnahmen und
die entsprechenden finanziellen Mittel werden umrissen.
Im Vergleich zu früheren Wasserbewirtschaftungsplänen gibt es drei neue Elemente:
•

Ein beträchtlicher Teil des Plans ist ein Gemeinschaftsprodukt der fünf Waterschappen im
Einzugsgebiet Rhein-Ost: Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en
Velt en Vecht. Dabei geht es um die Positionierung der Waterschap in der Gemeinschaft und
die Grundzüge der Politik.

•

Der Plan umfasst die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für das
Verwaltungsgebiet der Waterschap als Ergebnis eines in den vergangenen Jahren mit den
Waterschappen im Gebiet Rhein-Ost, den Provinzen, dem Staat und den benachbarten
deutschen Wasserbehörden durchgeführten intensiven Beratungsverfahrens.

•

Der Plan umfasst eine Zusammenfassung auf Deutsch und eine vergleichender Analyse von
die Gewässergütequalität in die Grenzgewässer.

Die Waterschap Rijn en IJssel arbeitet im Planungszeitraum an:
Sicherheit
•

Ausführen von Verbesserungsarbeiten an den primären und regionalen Wehren ins Gebiet,
auf Grundlage der Überprüfung dieser Wehre anhand geltender Sicherheitsnormen.

•

Einnehmen einer aktiven Rolle in der ländlichen Entwicklung unter Berücksichtigung des
Sicherheitsaspekts ("VNK") und die langfristige Planentwicklung.

•

Instandhalten einer effektiven Katastrophenorganisation, die in Notsituationen die Arbeit
aufnimmt.

Verwaltung des Wassersystems
•

Arbeiten an der Verbesserung der Einzugsgebiete der 35 in der Wasserrahmenrichtlinie
ausgewiesenen Wasserkörper. Für jeden Wasserkörper ist auf Grundlage eines entsprechenden
hohen, mittleren oder niedrigen Ambitionsniveaus ein angestrebtes ökologisches Potential (ndl.
„gewenst ecologisch potentieel“ -GEP) festgelegt. Die zur Erreichung des GEP ergriffenen
Maßnahmen bestehen hauptsächlich aus Einrichtungsmaßnahmen der Wasserkörper. Sehe
Anlage 2.

•

Realisierung ökologischer Funktionen von Wasserläufen mit (potentiell) hohem ökologischem
Wert, im Einzelnen: ökologische Verbindungszone (ndl. „ecologische verbindingszone“ -EVZ),
höchstes ökologisches Niveau (ndl. „hoogste ecologische niveau“ -HEN) und spezielle
ökologische Zielsetzung (ndl. „specifieke ecologische doelstelling“ -SED).

•

Aufstellen von Badegewässerprofilen für die ausgewiesenen Badegewässer in Zusammenarbeit
mit der Badegewässerverwaltung und der Provinz.
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•

Um eine gute quantitative Bewirtschaftung (Wasserstandskontrolle) umzusetzen, wird für das
gesamte Verwaltungsgebiet das „gewogene Regime für das Grund- und Oberflächenwasser“
(ndl. „gewenst grond- en oppervlaktewaterregime“ -GGOR) festgelegt. In diesem Wasserbewirtschaftungsplan geschieht dies für Rijnstrangen, Havikerwaard und die s.g. nicht-strategischen
Aktionsgebiete.

•

In Gebietsprozessen wird ggf. eine Gebietsnorm für Überschwemmungsrisiken festgelegt, wobei
die nationalen Risikonormen als minimales Schutzniveau gelten. Das Verwaltungsgebiet wird als
Ganzes im Jahre 2012 erneut anhand der nationalen Risikonormen geprüft.

•

Durchführung von Maßnahmen in den ausgewiesenen Trockengebieten (TOP) in Zusammenarbeit mit der Provinz.

•

Festhalten von Wasser in den „Kapillaren“ des Wassersystems, wobei Chancen zur Entkopplung
von Drainage und der Nutzung des Bodens als Wasserspeicher genutzt werden.

•

Umsetzung der Wasservereinbarung „Blauw Knooppunt“ in Zusammenarbeit mit Rijkswaterstaat
Oost-Nederland, mit Priorität für öcologische verbesserung von zwei Isselmündungen.

•

Erteilen von Genehmigungen für Grundwasserentnahmen unterhalb von 150.000 m³ pro Jahr auf
Grundlage der Richtlinien im Wasserbewirtschaftungsplan. Für Beregnungsmöglichkeiten wird der
Einsatz eines Beregnungsplaners evaluiert.

•

Umsetzen von Bewirtschaftung und Instandhaltung aller Wasserläufe unter Beachtung des
Verhaltenskodex des Flora- und Faunagesetzes sowie der evtl. vorhandenen kultur-historischen
und archäologischen Werte.

•

Enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden beim städtischen Gewässerschutz, u. a. durch
Zusammenarbeit bei Wasserprüfung und Wasserplänen sowie durch Treffen von Vorbereitungen
für eine gemeinsame Genehmigungsstelle.

•

Treffen von Vereinbarungen mit Gemeinden über die Zusammenarbeit bei der Lagerung,
Entfernung und Verwendung von Baggerschlick.

•

Beitragen zur Lösung des Problems diffuser Wasserverschmutzung, u. a. durch Durchführung von
Untersuchungen auf den Hormonhaushalt störende Stoffe sowie (Veterinär-)Medikamente in
Abwasser und Oberflächenwasser und durch Unterstützung bei der Senkung des Einsatzes
chemischer Unkrautbekämpfungsmittel.

•

Anregen der Mitnutzung der Wasserläufe zur Erholung und der Freizeitschifffahrt auf der Oude
IJssel durch Mitarbeit an der Anlage von Erholungseinrichtungen.

Siedlungswasserwirtschaft
•

Zusammenarbeit mit den Gemeinden an der Verbesserung der Wasserqualität in städtischen
Gebieten durch Ergreifen von Maßnahmen in Kombination mit Verbesserungen an der
Kanalisation (Überlastungen).

•

Arbeiten an der Effizienzverbesserung des Abwasserkreislaufs in Zusammenarbeit mit den
Gemeinden, so dass beide Parteien und die Bürger finanziell profitieren.

•

Aktiv Beiträge liefern zur Aufstellung von Abwasserplänen (GRP) durch die Gemeinden.

•

Durchführen von Verbesserungen und Umsetzung von Innovationen an den Kläranlagen Haarlo
und Dinxperlo.

•

Durchführen von Versuchen zur Vergärung von Mahd in einer Kläranlage.

•

Anstreben einer energieeffizienten Abwasserreinigung.
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Ausführung
•

Stärkere Orientierung auf projektbezogenes und programmatisches Arbeiten, wobei ausreichend
Zeit für die Vorbereitung der Ausführung zur Verfügung steht.

•

Orientierung auf eine aktive Flächennutzungspolitik mit Aufbau einer strategischen Flächenbevorratung.

•

Anwendung neuer Methoden zur Unterstützung des ‚gebietsnahen Ansatzes’, wodurch mehr
„Input“ für Bürger, Betriebe, Organisationen und Behörden erreicht wird.

•

Austausch von Kenntnis und Fertigkeiten in Auslandsprojekten in Europa, Surinam und
Nicaragua.

•

Aufbau eines starken Netzwerks mit den benachbarten deutschen untere und obere
Wasserbehörden als Grundlage für Projekte in zusammenarbeit.

•

Überwachen der Wasserqualität und -quantität mit hilfe einem integralen Messnetz.

•

Nutzen regionaler, provinzieller, nationaler und europäischer Subventionen für die Ausführung
von Projekten, wo dies möglich ist.

•

Umsetzen einer professionellen Genehmigungspolitik mit Augenmerk auf Wasserqualität auf
Grundlage festgelegter Prioritäten.
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D E E L

1 . 1

I

AL G E M E E N

D E E L

I N L E I D I N G
Alle waterbeheerders in Nederland stellen nieuwe waterbeheerplannen op voor de periode 20102015. Deze plannen treden op 1 januari 2010 in werking.
Op grond van de Waterwet (2009) hebben de waterbeheerplannen een looptijd van zes jaar.
Deze wet kent een beleidsvormende rol toe aan de provincies. Voor Rijn-Oost is het provinciale beleid
is beschreven in omgevingsplannen (Drenthe en Overijssel) en een waterplan (provincie Gelderland).
De provinciale plannen worden gelijktijdig met de waterbeheerplannen opgesteld en ter visie gelegd
en zijn kaderstellend voor de waterschappen. In provinciale verordeningen zijn eisen gesteld aan de
voorbereiding, opzet en vaststelling van de waterbeheerplannen.
Samenwerking in Rijn-Oost
Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden.
Het deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Groot Salland, Reest en
Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht. Om te voldoen aan de eisen van de
Kaderrichtlijn Water hebben deze waterschappen de afgelopen jaren intensief samengewerkt met
elkaar en met andere partners. Ook het waterbeheerplan is een resultaat van deze samenwerking. De
opzet en grote delen van dit waterbeheerplan zijn inhoudelijk gelijk aan die van de andere
waterschappen in Rijn-Oost.
De vijf waterbeheerplannen zijn ingedeeld naar de volgende hoofdthema’s: het waarborgen van
veiligheid, het watersysteembeheer en het ontwikkelen van de afvalwaterketen. Ook opgenomen zijn
e

de maatregelen voor het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21 eeuw.
De waterschappen hebben voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen een resultaatsverplichting.
Ook omvatten de plannen een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen voor de periode tot en met 2015.
Wij willen de plannen verder vormgeven en uitvoeren in dialoog en in samenwerking met alle
betrokken partijen.
De waterschappen in Rijn-Oost hebben gezamenlijk onderzocht of voor de waterbeheerplannen
een planMER moet worden opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet noodzakelijk is.
Een samenvatting van het onderzoek staat in bijlage 7. De onderzoeksrapportages zelf staan op
de website van de waterschappen. Verder is een terugblik op de uitvoering van de vigerende
waterbeheerplannen toegevoegd.
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1 . 2

M I S S I E ,

V I S I E

E N

S T R A T E G I E

De Nederlandse waterschappen hebben in 2007 gezamenlijk een strategische visie geformuleerd over
het waterschap van de toekomst. Deze visie is vastgelegd in het document Water Wegen. Hierin laten
de waterschappen zien hoe ze de wateropgaven willen oppakken in een maatschappelijke omgeving
die voortdurend verandert. Onderstaande missie, visie en strategie zijn op Water Wegen gebaseerd.
Missie
De opdracht van de waterschappen in Rijn-Oost is te zorgen voor voldoende water, schoon water en
voor veilig wonen en werken (taakvelden: watersysteem, waterketen en veiligheid). We voeren deze
taken uit voor én samen met de maatschappij. Dit gebeurt vanuit een brede kijk en tegen
aanvaardbare kosten. We houden daarbij rekening met agrarische, economische, ecologische en
recreatieve belangen. Ons werk draagt ertoe bij dat iedereen op een veilige, gezonde, prettige en
duurzame manier met water kan leven.
Als waterschap willen we professioneel, betrouwbaar en deskundig werken en zo onze positie als
lokale en regionale waterautoriteit waar maken.
Met onze middelen en mogelijkheden werken we aan een duurzame ontwikkeling van het stedelijk en
landelijk gebied. Samen met partners in binnen- en buitenland zoeken en ontwikkelen we hiervoor
nieuwe en betere methoden en technieken.
Visie
Het verder ontwikkelen van de veiligheid in het watersysteem en in de afvalwaterketen, is een
belangrijke opgave voor de waterschappen in Rijn-Oost. We houden daarbij rekening met het
veranderende klimaat. De klimaatsverandering heeft gevolgen voor de manier waarop we onze
gebieden beveiligen, het water vasthouden en beheren. We bevorderen de samenhang en
afstemming in de afvalwaterketen; hierdoor is een betere waterkwaliteit mogelijk tegen lagere kosten.
Samenwerking met gemeenten is een voorwaarde.
Zowel in stedelijk als in landelijk gebied geven we water steeds meer ruimte. Dat kan door de
instrumenten van de ruimtelijke ordening op een juiste manier toe te passen. We benutten kansen om
de wateropgaven te combineren met plannen en initiatieven voor landbouw, natuur en recreatie.
Samen met onder andere Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en
burgers zoeken we naar de beste oplossingen.
Strategie
Om het gewenste waterbeleid te realiseren, willen we als waterschappen in Rijn-Oost onze
kernkwaliteiten uitbouwen. Dit gebeurt in nauwe relatie met de omgeving. De belangrijkste elementen
uit strategie zijn hieronder beschreven.
Water als basis
Water blijft in al zijn aspecten de basis van ons werk. Door de klimaatverandering wordt de
wateropgave groter en complexer; hierdoor ontstaat een grotere verwevenheid met andere
taakgebieden. Een flexibele houding is nodig om op deze ontwikkeling te anticiperen en te reageren.
Werken vanuit drie kerntaken
Waterschappen moeten ook in de toekomst zorgen voor veiligheid, watersysteembeheer en beheer
van de afvalwaterketen. Populair gezegd gaat het om voldoende schoon water en veilig wonen en
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werken. Deze kerntaken worden zoveel mogelijk in samenhang uitgevoerd. Ook integratie met wonen,
recreatie, plattelandsontwikkeling en stadsvernieuwing is hierbij noodzakelijk.
Verantwoordelijk voor veiligheid
Het waarborgen van veiligheid is een belangrijke kerntaak van de waterschappen. We zorgen voor
'droge voeten', het voorkomen van overstromingen en het opvangen van calamiteiten. Vanuit deze
kerntaak werken we aan een grotere collectieve bewustwording en verantwoordelijkheid bij andere
overheden en burgers.
Verantwoordelijk voor het watersysteem
We zijn verantwoordelijk voor het grond- en oppervlaktewater in landelijk gebied. In het stedelijk
gebied zijn we verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. Inrichting en beheer stemmen we af op de
toegekende functies. We werken volgens een integrale aanpak en betrekken daarbij ook recreatieve,
landschappelijke en cultuurhistorische aspecten.
Verantwoordelijk voor zuiveren van afvalwater
We zuiveren het afvalwater zo goed mogelijk. De functie-eisen vanuit het oppervlaktewater zijn
belangrijk, maar bij het realiseren daarvan verliezen we haalbaar en betaalbaar niet uit het oog.
Om de vuilbelasting vanuit de waterketen naar het oppervlaktewater te beperken en om kosten te
besparen, stemmen we ons beleid zo goed mogelijk af met gemeenten.
Ruimtelijke ordening en stedelijk water
Ruimtelijke ordening en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is meer ruimte nodig voor
het waterbeheer. Ook op andere terreinen, zoals recreatie, wonen en landbouw speelt water een
centrale rol. We zijn daarom betrokken bij stadsontwikkeling, herinrichting van het landelijk gebied en
andere watergebonden projecten. Waar nodig zijn we niet alleen partner in gebiedsprocessen, maar
nemen we ook het initiatief.
Deel van een netwerkorganisatie
Waterbeheer speelt zich af op verschillende niveaus, lokaal en voor een volledig stroomgebied.
Op het gebied van planvorming en uitvoering ontwikkelen we ons tot sterke netwerkorganisaties.
Afhankelijk van het taakgebied en de doelstellingen werken we in wisselende rollen samen met
wisselende partners. Logische partners zijn gemeenten, provincies en rijk, maar ook samenwerking
met maatschappelijke organisaties en bedrijven wordt belangrijker.
Verbonden met de maatschappij
Waterschappen staan midden in de maatschappij. De besturen worden grotendeels rechtstreeks door
de burgers gekozen. De waterschapsbesturen zijn transparant en communicatief in hun optreden.
Ze verwerven draagvlak en leggen maatschappelijke verantwoording af. Hierdoor ontstaat een goede
relatie met de kiezer en weet de kiezer steeds beter wat het waterschap voor hem/haar kan
betekenen.
Internationaal actief
De Kaderrichtlijn Water bevordert de samenwerking tussen de waterschappen en Duitse
waterbeheerders. Voor een goed beheer van de grensoverschrijdende watergangen wordt deze
samenwerking verder uitgebreid. Ook mondiale samenwerking wordt meer en meer vanzelfsprekend.
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Daarbij zoeken we naar partners van wie we kunnen leren en die we kunnen ondersteunen in hun
ontwikkeling.
Een passende organisatie en financiering
De samenleving vraagt van de waterschappen een efficiënt, bedrijfsmatig en kostenbewust optreden.
We gaan zuinig om met het geïnde belastinggeld door tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten
te werken. Investeringen buiten het eigen gebied zijn mogelijk als dit tot financieel voordeel leidt. Om
dezelfde reden kunnen taken uitgevoerd worden door externe marktpartijen of in samenwerking met
andere overheden. We werken aan slanke, daadkrachtige organisaties met procesgeoriënteerde en
communicatief ingestelde medewerkers.
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1 . 3

G E B I E D S B E S C H R I J V I N G
De beheergebieden van de waterschappen in Rijn-Oost omvatten Midden- en Zuid-Drenthe,
Overijssel, de Achterhoek en het zuidelijk deel van de Veluwe. De IJssel is de westgrens van het
gebied. Het gezamenlijke beheergebied loopt van oost naar west af. Daarom wateren alle
afzonderlijke delen uiteindelijk af op de IJssel en het Zwarte Meer.
Het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel is gelegen in het oostelijk deel van Gelderland en
het zuidelijk deel van Overijssel. Het behoort tot het stroomgebied van de rivieren de IJssel en de Rijn.
De oostkant van het beheergebied grenst aan Nordrhein-Westfalen, Duitsland.
Geologie en bodemopbouw
Het beheergebied van het waterschap bestaat uit drie deelgebieden met eigen geologische en
geografische kenmerken:


Het Oost-Nederlands plateau: een relatief hoog gelegen en hellend gebied.



Het dekzandlandschap: een zwak golvend landschap met hoogteverschillen van maximaal enkele
meters. Dit valt in drie delen uiteen: een middengebied tussen het Oost-Nederlands plateau en
het rivierlandschap, het gebied van Montferland en omgeving, en het gebied ten westen van de
IJssel (Zuid-Oost Veluwe).



Het rivierenlandschap, het IJssel- en Rijndal: Een relatief laaggelegen gebied met kleiige
rivierafzettingen en oeverwallen. De Veluwezoom is een relatief hoog gelegen deel, door ijs
opgestuwd. Kenmerkend hier is de zandige ondergrond met diverse beken en sprengen.

Beheergebied
Waterschap Rijn
en IJssel
Grondgebruik
In het grootste deel van het beheergebied bestaat het grondgebruik uit landbouw. De belangrijkste
productierichting is de melkveehouderij. Daarnaast wordt veel intensieve veehouderij en
rundveehouderij aangetroffen in de Liemers, Montferland en de Graafschap. Akkerbouw komt
verspreid in het hele beheergebied voor. Tussen Westervoort en Zevenaar is tuinbouw ontwikkeld.
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In het beheergebied liggen een groot aantal natuurgebieden en landschappelijk waardevolle
gebieden. Belangrijk zijn het Rijnstrangengebied, gebieden langs de Oude IJssel, de Berkel,
Baakse Beek, de Graafschap, omgeving Winterswijk en omgeving Vorden.
Stedelijk gebied is geconcentreerd op de lijn Arnhem-Doetinchem en bij Zutphen. Verder liggen er
verspreid in het beheergebied vele dorpen. De Oude IJssel wordt ook gebruikt voor de pleziervaart.
Grondwater
De Oost-Gelderse wateren worden gevoed door regenwater maar daarnaast ook door water dat
ondergronds of vanuit Duitsland komt. Ten oosten van de IJssel is de grondwaterstroming
hoofdzakelijk oost-west. Ten westen van de IJssel is de grondwaterstroming gericht van noord-west
naar zuid-oost. Het diepe grondwater vanuit de Veluwe kwelt zowel ten oosten als ten westen van de
IJssel op. Infiltratie treedt vooral op in gebieden met goed doorlatende zandgronden met diepe
grondwaterstanden.
Het grootste gedeelte van het neerslagwater wordt afgevoerd via het oppervlaktewater.
Slechts circa 10% van het neerslagoverschot stroomt via grondwater naar de IJssel.
Oppervlaktewater
De afvoer van water vindt hoofdzakelijk plaats via een stelsel van rivieren en laaglandbeken.
De belangrijkste zijn: de Buurserbeek-Schipbeek, de Berkel, de Baakse Beek, de Veengoot, de
Bielheimerbeek/Boven Slinge, de Groenlose Slinge, de Aastrang, de Oude IJssel en de Oude Rijn.
Neerslag komt in het hele gebied snel tot afvoer waardoor zeer hoge afvoerintensiteiten kunnen
optreden. Als gevolg van hoge waterstanden in rivieren en/of door hoge afvoer van water in de
zijwateren kunnen, naast de uiterwaarden, ook andere gebieden inunderen. Dit zijn geen calamiteuze
overstromingen, maar locaties waar overtollig water zich verzamelt totdat het afgevoerd kan worden.
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1 . 4

B E L E I D S K A D E R S
Wetten, plannen en verordeningen van de Europese Commissie, het Rijk en de provincies bepalen
mede onze doelen, planning, instrumenten en activiteiten. Bijlage 4 geeft een overzicht van de
belangrijkste beleidskaders. Onderstaande tabel biedt een samenvatting van de beleidskaders en de
gevolgen voor de waterschappen.
Beleidskader

Acties

Planning

Europese wet- en regelgeving
Kaderrichtlijn Water

Opnemen doelen en maatregelen voor de

Ontwerpplan 2008

waterlichamen in waterbeheerplan

Definitief plan 2009

Uitvoeren maatregelen

Voor 2015 resp. 2021 resp.
2027

Opstellen en uitvoering meetnet monitoring

Opstellen meetplan en

Richtlijn

Beoordelen overstromingsrisico's

Eind 2010

Overstromingsrisico’s

Opstellen overstromingsrisicokaarten, met 6-

December 2013

monitoring

jaarlijkse herziening
Opstellen overstromingsrisicobeheerplannen per

December 2015

stroomgebied, ook met 6-jaarlijkse herziening
Richtlijn Stedelijk afvalwater

Doorvoeren voorschriften voor opvangen,

Continu

behandelen en lozen afvalwater door waterschap en
gemeente
Zwemwaterrichtlijn

Opstellen zwemwaterprofiel per zwemwater

Voor 2011

Uitvoeren monitoringsonderzoek en maatregelen

Jaarlijks

Vogelrichtlijn en

Bijdragen aan beheerplannen Natura2000-gebieden Voor 2010

Habitatrichtlijn en Natura-

Uitvoeren van of bijdragen aan maatregelen in

2000-gebieden

‘sense of urgency’ gebieden
Uitvoeren van of bijdrage aan maatregelen in

Voor 2013
Geen termijn

overige gebieden
Landelijk wetten
Waterwet

Opstellen beleid voor grondwaterbeheer

In 2009

Vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen

December 2009

deels naar waterschappen
Waterschapswet

Wijzigen tariefstelsel

Doorgevoerd

Wijzigen bestuursstructuur

Doorgevoerd

Wet algemene bepalingen

Afspraken met gemeenten en provincie over

Continu

omgevingsrecht

opnemen waterhuishoudkundige aspecten in
omgevingsvergunning

Wet verankering en

Primair taak van gemeenten, goede afstemming

bekostiging van

met waterschappen

gemeentelijke watertaken
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Continu

Wet ruimtelijke ordening

Watertoets en waterparagraaf bij bestemmings-

Continu

plannen goed invullen
Flora- en faunawet en

Hanteren gedragscode bij beheer en onderhoud

Continu

Opstellen bestuursakkoorden waterbodem door

In 2009

Natuurbeschermingswet
Besluit Bodemkwaliteit

gemeenten en waterschappen in Rijn-Oost
Wet Inrichting Landelijk

Maatregelen en financiering afspreken in bestuurs-

Gebied (WILG)

overeenkomsten met provincies

Nationaal Bestuursakkoord

Uitvoeren maatregelen om wateroverlast in water-

Water 2008

systeem te voorkomen

Bestuursakkoord Waterketen

Met gemeenten werken aan kostenbeheersing en

2007

afsluiten afvalwaterakkoorden

In 2009
Voor 2015
Tot 2011

Provinciale verordeningen
Provincies

In de nieuwe verordeningen o.b.v. de Waterwet stelt
de provincie voorschriften vast voor het waterbeheer, in aanvulling op de Waterwet
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T O E S T A N D B E S C H R I J V I N G
De waterschappen in Rijn-Oost verzamelen via meetnetten en onderzoek gegevens over de toestand
van het watersysteem. Deze gegevens worden gebruikt bij het uitvoeren en zo nodig bijstellen van het
waterbeheer en beleid.
Waterschap Rijn en IJssel vat eens per twee jaren alle gegevens samen in een waterrapport. Recent
is het waterrapport 2006-2008 uitgebracht, waarin de toestand van het watersysteem uitgebreid is
beschreven. Onderstaande is een beknopte samenvatting van dit rapport.
De toestand van het oppervlaktewater is hier weergegeven aan de hand van chemische stoffen en
biologische kwaliteitselementen volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), zowel voor de waterlichamen
als voor andere onderzochte kleinere wateren. Zie par. 2.2.2 voor een overzicht van de
waterlichamen.
Chemische toestand
Voor ruim 41 chemische stoffen (prioritaire stoffen) in het oppervlaktewater geldt een Europese norm,
die op grond van de KRW in 2015 moet zijn bereikt. Als voor alle prioritaire stoffen de norm wordt
gehaald, is de 'goede chemische toestand' bereikt. Uit het monitoringsprogramma voor de KRW blijkt
dat in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel in 2007 geen normoverschrijdingen voor deze stoffen
zijn aangetoond.
Voor een drietal stofgroepen is echter nog onzeker of de gestelde normen worden gehaald. Het betreft
de stoffen endosulfan, de stofgroep van de drins en de stofgroep PAK's (benzoghiperyleen en
indenopyreen). Voor deze stoffen ligt de norm onder de detectiegrens. Het niet kunnen aantonen van
deze stoffen wil daarom nog niet zeggen dat ze geen probleem voor de oppervlaktewaterkwaliteit
vormen.
Uit het totale meetnet van het waterschap blijkt dat lokaal wel enkele normoverschrijdingen optreden
van prioritaire stoffen. Het gaat om lindaan, dat in de Schipbeek normoverschrijdend werd
aangetroffen en om isoproturon, dat normoverschrijdend werd aangetroffen in het Grenskanaal.
Ecologische beoordeling
Voor de waterlichamen is de afgelopen jaren zoveel mogelijk gemonitord in welke mate de
ecologische doelen (het 'goed ecologisch potentieel') voor de volgende biologische groepen al dan
niet gehaald worden. Uit het KRW monitoringsprogramma 2009 komen de volgende resultaten naar
voren:
 Voor macrofauna blijkt 46% van de waterlichamen het ecologisch doel te halen en 54% niet.


Voor waterflora blijkt 66% van de waterlichamen het ecologisch doel te halen en 34% niet.



Voor vissen blijkt 40% van de waterlichamen het ecologisch doel te halen en 60% niet.

In slechts 1 waterlichaam wordt voor alle drie de biologische groepen het ecologisch doel gehaald. In
de overige gemonitorde waterlichamen is het 'goed ecologisch potentieel' nog niet bereikt.
Overigens is dit op basis van het principe 'one out - all out', omdat minimaal 1 groep het ecologisch
doel nog niet heeft bereikt.
De kleine stromende wateren in het beheergebied zijn beoordeeld met de KRW-maatlatten voor
bovenlopen en laten voor het voorkomen van biologische groepen een vergelijkbaar beeld zien als de
waterlichamen.
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Stikstof en fosfaat
Voor stikstof en fosfaat geldt dat de concentraties zodanig moeten zijn, dat ze het bereiken van de
gestelde ecologische doelen niet in de weg staan. Het waterschap volgt hiertoe de getalswaarden
voor de klasse 'goed' (ecologisch potentieel ) uit de 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke
watertypen voor de Kaderrichtlijn Water' (Stowa 2008). Zie ook bijlage 3.
De trend over de afgelopen decennia voor fosfaat en stikstof in het beheergebied laat een dalende lijn
zien. Wel is het zo dat de gunstige trend voor fosfaat sinds het midden van de jaren negentig
stagneert. Met name stikstof vormt nog een aanzienlijk probleem in het gebied, vooral in het oostelijk
deel. Van de onderzochte locaties voldoet ruim 75% aan de fosfaatnorm en ruim 30% aan de
stikstofnorm.
Overige stoffen
Op rijksniveau is voor een grote groep van stoffen een milieukwaliteitseis opgenomen in het (ontwerp)
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (2009). Tot deze groep behoren onder andere de
probleemstoffen in het stroomgebied van de Rijn, de zogenoemde Rijnrelevante stoffen, waaronder
koper en zink. In het gebied van Rijn en IJssel komen vooral koper en in mindere mate zink
normoverschrijdend voor. Uit een gezamenlijk Rijn-Oost onderzoek in 2007 is gebleken dat de
biobeschikbaarheid van beide stoffen in het oppervlaktewater zo laag is, dat deze geen knelpunt
vormen voor de ecologie van het water.
Toestand grensoverschrijdende beken
De waterkwaliteitstoestand van de grensoverschrijdende beken in het beheergebied is als volgt
samen te vatten:
Chemische stoffen: Aan Duitse zijde van grensbeken komt diuron in normoverschrijdende
concentraties voor. Dit betreft de Ahauser Aa, de bovenloop van de Buurserbeek en de Bovenslinge.
Diuron is in het verleden ook normoverschrijdend aangetroffen aan Nederlandse zijde in de
Buurserbeek, dus dit blijft een aandachtsstof.
Biologische groepen: De biologische beoordeling voor de meeste groepen organismen in de
grensbeken is aan de kant van het waterschap beter dan aan die van Nordrhein-Westfalen. Dit is te
verklaren doordat de beken in het grensgebied aan Nederlandse zijde een natuurlijker karakter
hebben dan aan Duitse zijde. De beoordelingsmethoden in Nederland en Duitsland zijn ook met
elkaar vergeleken, waarbij opvalt dat de Nederlandse maatlat voor macrofauna een gunstiger
beoordeling laat zien dan de Duitse maatlat. Ook dit kan een deel van het verschil ten gunste van de
waterkwaliteit aan Nederlandse kant verklaren. Gezien de kenmerkende vispopulaties aan
Nederlandse zijde in de Bovenslinge, Ratumse Beek en Willinkbeek, zal de verbetering van
vispasseerbaarheid aan Nederlandse zijde lokaal direct effectief zijn en biedt het de mogelijkheid ook
de populaties in Duitsland te versterken.
Stikstof en fosfaat: In ongeveer de helft van de grensoverschrijdende beken wordt de norm
voor fosfaat overschreden. Wanneer aan Nederlandse zijde een fosfaatprobleem optreedt, is dit ook
aan Duitse zijde meestal het geval omdat de Duitse fosfaatnorm, afhankelijk van het watertype, iets
strenger is dan de Nederlandse norm en de concentraties vergelijkbaar zijn. Voor stikstof ligt dit echter
anders. In bijna alle grensoverschrijdende beken treedt aan Nederlandse zijde een overschrijding van
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de stikstofnorm op (voor stikstof totaal). In Duitsland is er alleen een norm voor ammonium, die
nauwelijks overschreden wordt. Omdat Duitsland geen norm heeft voor stikstof totaal, worden de hoge
stikstof concentraties daar ook niet als probleem gesignaleerd.
Overige stoffen: Onlangs zijn nieuwe normen voor Rijnrelevante stoffen vastgesteld door de
internationale Rijncommissie. Duitsland heeft aangegeven de nationale normen voorlopig nog te
gebruiken, Nederland gaat wel over op de nieuwe normen. Omdat de nieuwe normen voor de
opgeloste vorm van stoffen gelden, wordt de monitoring van het waterschap hierop aangepast.
Toestand waterkwantiteit
Het waterschap heeft in 2006 voor de stroomgebieden van de Schipbeek, Berkel en Oude IJssel de
gewenste maximum- en minimumpeilen in peilbesluiten vastgelegd. Het gaat in totaal om 61
peilregulerende werken. Uit meetgegevens blijkt dat de waterstanden op de meeste locaties binnen de
grenzen van het peilbesluit blijven. Uitzondering treden op in vaak kortdurende situaties van extreme
droogte of extreme neerslag. De situatie in de rest van het beheergebied is vergelijkbaar met die in de
genoemde stroomgebieden.
Verder blijkt uit onderzoek dat 99% van het beheergebied voldoet aan de landelijke normen voor
wateroverlast (zie par. 2.2.3). De effectieve bescherming tegen wateroverlast is vooral te danken aan
de ruime dimensionering van watergangen. Deze ruime dimensionering heeft echter ook een
keerzijde. Door het water snel af te voeren is er in tijden van weinig neerslag sprake van droogte voor
de landbouw en verdroging van (natte) natuur.
Toestand waterkeringen
In 2006 is de tweede toetsingsronde van de primaire waterkeringen afgesloten. In deze
toetsingsronde is de stabiliteit en de hoogte van de dijken beoordeeld. De toetsing heeft geleid tot
verbeterprojecten aan dijkringen 47, 49, 50 en 51, in beheer bij het waterschap. De verbeteringen
bestaan uit het aanbrengen van steunbermen, pipingbermen, taludverflauwingen en uit
kruinverbetering. De verbeterprojecten zijn grotendeels uitgevoerd. Werkzaamheden aan de
Westervoortsedijk te Arnhem en de dijkverlegging in de Hondsbroekse Pley te Westervoort lopen nog
door, als onderdeel van het rijksproject 'ruimte voor de rivier'.
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I I

T H E M AD E E L

V E I L I G H E I D

2.1.1 Veilige waterkeringen
Het gebied Rijn-Oost wordt door rivierdijken (primaire waterkeringen) beschermd tegen
overstromingen vanuit de Rijn, de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water, het Zwarte Meer en het
IJsselmeer. Deze primaire waterkeringen zijn opgedeeld in dijkringgebieden, waarvan de grenzen zijn
vastgelegd in de Waterwet. Regionale keringen en overige keringen beschermen het gebied tegen
overstromingen uit kleinere watergangen. Ook zorgen de regionale keringen voor het beperken van
overstromingen bij dijkdoorbraken en overstromingen vanuit de grote rivieren (Tuindorp).
De provincie beslist welke keringen aangemerkt worden als regionale kering; het waterschap beslist
wat overige keringen zijn. Voor beide soorten keringen gelden specifieke veiligheidsnormen. De
waterschappen treden voor alle waterkeringen op als beheerder. Een uitzondering zijn de keringen
langs de provinciale Drentse en Overijsselse scheepvaartkanalen.
Aantal kilometers waterkering Rijn-Oost
Primaire keringen

Waterschap Reest en Wieden

Regionale keringen

34

Waterschap Velt en Vecht
Waterschap Groot Salland

200

Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Rijn en IJssel

140

Overige keringen

19

375

174

126

115

200

61

86

41

89

Als beheerders van waterkeringen doen de waterschappen in Rijn-Oost volop mee aan landelijke
discussies en projecten op het gebied van waterveiligheid. Op het advies van de commissie Vellinga
(financiering primaire keringen) hebben de waterschappen een gezamenlijke, positieve reactie
gegeven. Ook wordt een inbreng geleverd in de discussie over de veiligheid van Nederland op de
(zeer) lange termijn, op basis van het advies van de commissie Veerman.
Doelstelling
Onze doelstelling voor de waterkeringen is: het realiseren en handhaven van het wettelijk vereiste
veiligheidsniveau.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij het werken aan de waterkeringen de volgende
uitgangspunten en aanpak:
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Het handhaven en realiseren van het vereiste veiligheidsniveau vraagt in de komende jaren grote
financiële investeringen. De waterschappen positioneren zich in de discussie over de
lastenverdeling tussen rijk, provincie en waterschappen.



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



als mede-ontwikkelaar en toepasser van de nieuwe veiligheidsbenadering.
De waterschappen gaan samen met de provincies in de planperiode onderzoeken hoe de
normering van de regionale waterkeringen kan worden geoptimaliseerd en gezorgd kan worden
voor goede afstemming met de methode voor de primaire keringen.



De waterschappen in Rijn-Oost vinden het belangrijk om burgers goed te informeren over de
risico’s van wateroverlast die samenhangen met het dijkbeheer.

Advies Deltacommissie
De regering heeft in 2008 de Deltacommissie (Commissie Veerman) gevraagd advies uit te brengen
over hoe Nederland beschermd kan worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. De opdracht
was breder te kijken dan naar (water)veiligheid alleen. De belangrijkste conclusie uit het advies is dat
de zeespiegelstijging mogelijk groter wordt dan verwacht. De commissie meent dat het verstandig is
rekening te houden met mogelijke bovengrenzen, opdat besluiten en maatregelen voor lange tijd
houdbaar zijn. De veiligheidsopgave is urgent en de huidige normering te laag.
De Deltacommissie heeft een deltaprogramma ontworpen. Hierin wordt geschetst welke ingrepen op
de lange termijn noodzakelijk zijn. De Deltacommissie stelt verder dat klimaatverandering en
zeespiegelstijging een feit zijn en dat Nederland vanaf vandaag aan de slag moet met het verbeteren
van de waterveiligheid. Dit betekent bescherming tegen overstromingen, veiligstellen van
zoetwatervoorziening en behoud van estuaria. Ook moet het veiligheidsniveau achter de dijken
minimaal met een factor 10 worden verhoogd.

Situatie Rijn en IJssel
Het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel wordt door 140 kilometer primaire waterkeringen
tegen rivierwater beschermd. Daarnaast heeft de provincie keringen langs regionale wateren en heeft
de provincie compartimenterende waterkeringen aangewezen. Deze waterkeringen hebben een
lengte van 41 kilometer. Ook de kade rond Tuindorp, die buiten de primaire waterkering bij Tolkamer
ligt, is als regionale waterkering aangewezen. Verder beheert het waterschap 89 kilometer
zomerkades langs de grote rivieren en het Oude Rijn-gebied.
Toetsing en normering
De wettelijke risiconorm voor de primaire waterkeringen die bij het waterschap in beheer zijn, is dat
e

deze een waterstand die met een kans van 1/1250 per jaar voorkomt moet kunnen keren. Om welke
waterstand het dan gaat, is per dijkring vastgelegd in het landelijke hydraulische randvoorwaarden3

boek, dat elke vijf jaar wordt herzien. In dit boek is de afvoernorm bij Lobith gesteld op 16.000 m /sec
en is recent een hoogwaterlijn voor de Oude IJssel opgenomen.
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Het waterschap toetst elke vijf jaar of de primaire keringen aan de gestelde norm voldoen. Tot en met
e

2010 voert het waterschap de 3 toetsingronde uit. In deze ronde wordt extra aandacht besteed aan
“niet-waterkerende objecten”, zoals kabels, leidingen en bomen die de waterkering kunnen
verzwakken. Verder wordt voor het eerst op de hoogwaterlijn voor de Oude IJssel getoetst. De
resultaten van de toetsing worden ter beoordeling en vaststelling naar de provincie gestuurd.
Noodzakelijke dijkverbeteringen voor dijktrajecten die 'onvoldoende' scoren worden opgenomen in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma van de rijksoverheid.
Voor de regionale waterkeringen stelt de provincie de veiligheidsnormen vast, op voorstel van het
waterschap. De regionale keringen in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel hebben als norm
1/100 per jaar. Voor de kering rond Tuindorp is dat 1/1250 per jaar. Voor de compartimenterende
keringen wordt nog een norm bepaald met als basis de handhaving van het huidige profiel. Het
waterschap toetst ook de regionale keringen op veiligheid. De eerste toetsingsronde vindt plaats in de
periode 2008 t/m 2010. Daarna zal het waterschap een overzicht van verbeteringsplannen vaststellen.
De zomerkades die het waterschap beheert worden opgenomen op de overzichtskaart van de Legger
van Waterkeringen. Het waterschap hanteert voor de kades het uitgangspunt dat de huidige situatie
niet mag verslechteren.
Beheersplan Waterkeringen
Het beheersplan waterkeringen 2004-2007 van Waterschap Rijn en IJssel is in 2007 voor wat betreft
het uitvoeringsgedeelte geactualiseerd. Er is besloten geen nieuw beheersplan waterkeringen te
maken, maar dit te integreren in dit waterbeheerplan 2010-2015. Wel blijft het waterschap werken met
een uitvoeringsprogramma voor de waterkeringen.

Plannen en maatregelen
In de periode 2010-2015 worden de volgende plannen en maatregelen uitgevoerd:
Verbeterprojecten waterkeringen:



Afronden laatste verbeterprojecten primaire keringen uit de tweede toetsingsronde per 2011.
Afronden derde toetsingsronde primaire keringen; maatregelen die hieruit voorkomen uitvoeren
per 2016.



Uitvoeren veiligheidstoetsing regionale keringen; vervolgens verbeteringsplannen opstellen en
uitvoeren.

Beheer en onderhoud:


Op orde hebben van de Legger voor primaire en regionale waterkeringen per 2010.



Actualiseren Keur voor primaire en regionale waterkeringen per 2010.



Uitvoeren regulier onderhoud op basis van het Onderhoudsplan 2007, waarin o.a. voorschriften uit
Gedragscode Flora-en faunawet zijn opgenomen en waarin aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit.



Uitvoeren jaarlijkse Schouw en continueren grondverwerving van primaire keringen.



Uitvoeren onderhoudsprogramma voor kunstwerken en waterkerende objecten.
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Vergunningverlening en handhaving:


Opstellen en actualiseren uitgangspunten voor vergunningverlening waterkeringen.



Uitvoeren controle in het kader van handhaving.

Medegebruik waterkeringen:


Evaluatie recreatief medegebruik van waterkeringen.

Toekomstgericht beheer:


Deelnemen aan het landelijk proces Veiligheid Nederland in Kaart.



Deelname aan het landelijke implementatietraject van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.



Deelnemen aan en/of betrokken zijn bij de 'ruimte voor de rivier' projecten Westervoortse dijk en
IJsselsprong.



Uitvoeren dijkverbetering Westervoortse dijk fase 3 te Arnhem in het kader van ‘ruimte voor de
rivier’.



Ecolgische herinrichten van uitmondingen regionale watergangen op Pannerdens kanaal en
IJssel.



Deelname aan studie naar grensoverschrijdende overstromingsrisico’s in samenwerking met
provincie en Deichverband.



Opstellen beleidsuitgangspunten voor het gebruik van buitendijkse gebieden.

Prestatie-indicator
Km's primaire waterkering (totaal 140 km) dat voldoet aan wettelijke

01-01-2010

31-12-2015

136

140

26

41

normen
Km's regionale waterkering (totaal 41 km) dat voldoet aan provinciale
normen

2.1.2 Calamiteitenzorg
Na de landelijke hoogwatercalamiteiten in de jaren negentig is de aandacht voor het voorkomen en
bestrijden van calamiteiten bij alle waterschappen sterk toegenomen. Extreme situaties zijn
bijvoorbeeld hoogwater met kans op dijkdoorbraken, ernstige wateroverlast, grote droogte, vervuiling
van oppervlaktewater en verstoring van zuiveringsinstallaties.
Bij de waterschappen in Rijn-Oost is de calamiteitenzorg vastgelegd in een calamiteitenzorgsysteem.
Dit systeem beschrijft hoe de waterschappen zich voorbereiden op incidenten en calamiteiten en hoe
het waterschap in dat soort situaties moet handelen. Het calamiteitenzorgsysteem bestaat uit
verschillende bestrijdingsplannen. Daarnaast bevat het onder andere een plan voor opleiding en
training, een oefenbeleidsplan, een netwerkoverzicht en een beschrijving van het noodmaterieel.
Alle waterschappen in Rijn-Oost hebben hun calamiteitenorganisatie de afgelopen jaren sterk
geprofessionaliseerd. Op het gebied van calamiteitenzorg wordt onderling informatie en ervaring
uitgewisseld. Daarnaast maken de meeste waterschappen deel uit van veiligheidsregio’s (regionale
organisaties voor crisisbeheersing). In de veiligheidsregio’s wordt samengewerkt aan het voorkomen
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en bestrijden van alle mogelijke calamiteiten in een regio. Ook wordt grensoverschrijdend
samengewerkt op het gebied van calamiteitenbestrijding.
Doelstelling
Onze doelstelling voor calamiteitenzorg is: een organisatie die optimaal is voorbereid op calamiteiten.
De waterschappen willen bestuurlijk, ambtelijk en bestrijdingstechnisch een herkenbare rol vervullen
bij de rampenbestrijding. De waterschappen in Rijn-Oost doen daarom regelmatig mee aan lokale,
regionale en landelijke oefeningen. Daarnaast blijft er aandacht voor het verbeteren van de interne
calamiteitenzorg. Een belangrijk punt is het werken aan meer risicobewustzijn bij instellingen en
burgers. Daarbij wordt een beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
Wij gaan de communicatie op dit punt uitbreiden, samen met de gemeenten.
Uitleg veiligheidsregio
In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten, politie, gemeenten en
waterschappen samen aan de hulpverlening aan burgers bij een ramp of een crisis. Dit gebeurt o.a.
door het instellen van een gezamenlijke meldkamer en door het afstemmen van rampen /
calamiteitenplannen.

Situatie Rijn en IJssel
Voor calamiteiten op het gebied van waterbeheer werkt Waterschap Rijn en IJssel samen met de
waterschappen Groot Salland, Rivierenland, Vallei & Eem, Veluwe en de Stichtse Rijnlanden. Elk van
deze waterschappen heeft een calamiteitencoördinator benoemd. Samen vormen zij de Taskforce
crisisbeheersing waterschappen Midden-Nederland. De coördinatoren zorgen voor de instandhouding
van het calamiteitenzorgsysteem, voor opleidingen in crisisbeheersing en voor het houden van
jaarlijkse oefeningen.
Ook is het waterschap partner in het Euregionale samenwerkingsverband Viking, waar o.a. de
provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, drie veiligheidsregio’s en enkele Duitse waterbeheerders langs
de Rijn en de Waal aan deelnemen. In dit verband is een gezamenlijk informatiesysteem ontwikkeld
(Fliwas) en worden grensoverschrijdende oefeningen gehouden.
Het waterschap werkt met een calamiteitenplan dat alle organisatorische en operationele informatie
bevat om aan een calamiteit het hoofd te kunnen bieden. Het plan is in 2008 volledig herzien. Het
calamiteitenplan bestaat uit deelplannen voor de volgende calamiteiten:


bedreiging van de waterkeringen (hoog buitenwater)



dreiging van (regionale) wateroverlast



dreiging van watertekorten door droogte



verstoring van waterzuiveringsinstallaties



verstoring van de waterkwaliteit (verontreiniging)

Op basis van het oefenbeleidsplan 2005-2009 worden met regelmaat oefeningen uitgevoerd, waarbij
een groot aantal medewerkers van het waterschap is betrokken. In 2008 is deelgenomen aan drie
oefeningen vanuit het samenwerkingsverband Viking. Hierbij ging het om het oefenen van de
samenwerking tussen alle deelnemende partijen en om het verbeteren van de informatie-uitwisseling
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met Duitse waterbeheerders langs de Rijn en de Waal. Ook heeft het waterschap deelgenomen aan
een bovenregionale rampenoefening nabij de A18 te Didam en aan een grote landelijke hoogwateroefening, georganiseerd door de Taskforce Management Overstromingen.
Plannen en maatregelen
In de periode 2010-2015 worden de volgende plannen en maatregelen uitgevoerd:
Calamiteitenplannen en oefeningen:


Verbeteren externe samenwerking door deelname aan regionale en bovenregionale oefeningen.



Organiseren van eigen (monodisciplinaire) oefeningen.



Actueel houden van het calamiteitenplan en de bestrijdingsplannen.

Toekomstgerichte calamiteitenzorg:


Betrokken blijven bij algemeen crisisbeheer in de veiligheidsregio's.



Versterken van het netwerk met andere (hulpverlenings)organisaties, overheden en instanties.



Uitvoeren van risico-inventarisaties op eigen installaties en voorzieningen.



Optimaliseren van communicatieve voorzieningen met behulp van nieuwe technische
mogelijkheden.



Onderlinge afstemming crisisbeheer door waterschappen Rijn-Oost, in het verlengde van de
samenwerking in Midden-Nederland.
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2 . 2

W A T E R S Y S T E M E N

Het watersysteem in Rijn-Oost is zeer gevarieerd. De samenhang tussen grondwater en oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door hoogteliggingen, de bodemstructuur en het grondgebruik.
Bij het beheer van het watersysteem wordt uitgegaan van de gestelde doelen voor waterkwantiteit,
waterkwaliteit en grondwater. Hierbij wordt rekening gehouden met de functies die door de provincies
aan de wateren zijn toegekend. Ook nevenfuncties, zoals recreatief medegebruik en cultuurhistorie
worden daarbij zo goed mogelijk bediend.
2.2.1 Functies in het waterbeheer
De provincies hebben op een ruimtelijke functiekaart aangegeven welke functie leidend is voor de
inrichting en het beheer van het watersysteem in een gebied. Hierbij kan sprake zijn van een
dubbelfunctie. Landbouwgebied bijvoorbeeld kan ook waterbergingsgebied zijn. Voor elke functie zijn
beschermingsvoorwaarden vastgesteld in de provinciale plannen. De waterschappen hanteren de
ruimtelijke functies als kader voor het waterbeheer en werken deze verder uit voor het beheer en het
onderhoud.
De functiekaart is een beschermings- en ontwikkelingskaart. De waterschappen en provincies zien
erop toe dat de inrichting en het beheer volgens de aangegeven functies plaatsvinden. Voor zover die
nog niet gerealiseerd zijn, geeft de functiekaart een streefbeeld weer. Voor het beheer geldt in die
gevallen het stand-still-beginsel; de huidige situatie mag niet verslechteren.
De provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe hanteren verschillende termen voor hun functies.
De basisfuncties voor gebieden zijn wel grotendeels dezelfde: landbouw, natuur, stedelijk gebied en
combinaties daarvan. Voor wateren zijn bijzondere functies opgenomen, zoals zwemwateren,
ecologische verbindingszones en kwaliteitswateren.
Vergelijking provinciale functies kwantitatief waterbeheer
Aanduiding waterbeheer

Overijssel

Gelderland

Drenthe

Natuurgerichte

Aaneengesloten structuur van

HEN en SED functie

POP-zones IV, V en VI

waterhuishouding

natuurgebieden

Natte landnatuur

Landbouwgerichte

Beekdalen

Basis-

waterhuishouding met

Laagten

beschermingsniveau aanduiding beekdal

ontwatering gericht op

Veenweidegebieden

POP-zones I, II en III met

grasland
Overige landbouwgerichte

Buitengebied met accent

waterhuishouding

'productie'

Functie Landbouw

Overige POP-zones I, II en
III

De waterschappen willen in een vroegtijdig stadium op een pro-actieve wijze betrokken zijn bij ruimtelijke planvorming om de waterbelangen te waarborgen. Het gaat daarbij niet alleen om provinciale
structuurvisies en gemeentelijke bestemmingsplannen, maar ook om landschapsontwikkelingsplannen
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en andere planvormen van mede-overheden. De ruimtelijke functies die door de provincies aan
watergangen en gebieden zijn toegewezen, in het waterplan of omgevingsvisie, worden door de RijnOost waterschappen vertaald in de uitvoeringspraktijk. Ook door de toepassing van de watertoets zijn
de waterschappen bij de ruimtelijke planvorming betrokken.
Waterschap Rijn en IJssel heeft de 'functiekaart' van de provincies Gelderland en Overijssel vertaald
in beleidsdoelen en maatregelen. In bijlage 5 wordt dit nader toegelicht.

2.2.2 Waterkwaliteitsbeheer (KRW)
Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is dat de wateren in de Europese Unie een
goede ecologische en chemische kwaliteit hebben. Om dat te bereiken zijn maatregelen nodig. De
afgelopen jaren hebben alle waterbeheerders in de Europese Unie gewerkt aan het opstellen van
specifieke doelen per waterlichaam, het vaststellen van maatregelen en het berekenen van de kosten
daarvan. Ook de waterschappen in Rijn-Oost hebben dit gedaan, zowel gezamenlijk als individueel.
De gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat Oost-Nederland waren hierbij intensief betrokken.
Het voorgenomen beleid is in 2008 beschreven in de Regionota Rijn-Oost en in rapportages van de
verschillende waterschappen. De werkwijze om de KRW in te voeren wordt hierna samengevat. Ook
de doelen en maatregelen per waterlichaam worden kort getypeerd (zie bijlage 2).
Doelstelling
Onze doelstelling voor de waterkwaliteit conform de KRW is: de waterlichamen en overige
watergangen voldoen in 2015 aan de gewenste chemische toestand en aan de gewenste ecologische
kwaliteit door het uitvoeren van maatregelen; uitstel is mogelijk tot 2021 of 2027.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hebben bij de invoering van de KRW onderstaande uitgangspunten en
aanpak gehanteerd:
Type en status van waterlichamen
In Rijn-Oost zijn 128 oppervlaktewaterlichamen en 2 grondwaterlichamen benoemd. De oppervlaktewaterlichamen zijn verdeeld in verschillende typen (R, M). Deze typetoekenning is gebaseerd op
kenmerkende en voor organismen relevante eigenschappen, zoals stroming, diepte, breedte en
inrichting. Alle oppervlaktewaterlichamen hebben een status die informatie geeft over het ontstaan of
de ontwikkelingsmogelijkheden. De sloten, kanalen en meren hebben de status ‘kunstmatig’; alle
beken en rivieren hebben de status ‘sterk veranderd’. Van oorsprong zijn dit natuurlijke wateren, maar
ze zijn ingrijpend aangepast aan functies als landbouw, wonen en werken en scheepvaart.
Inrichtingsmaatregelen om de natuurlijke toestand te herstellen, zouden significante schade
aanrichten aan deze functies. Het is daarom niet mogelijk de doelstelling van ‘natuurlijke wateren’ te
realiseren voor de beken en rivieren in het gebied Rijn-Oost.
De provincies leggen de typen, status en ecologische doelen van de oppervlaktewaterlichamen
formeel vast in hun plannen en verordeningen. De waterschappen nemen deze op in de
waterbeheerplannen.
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Kleine wateren
Bij het opstellen en uitvoeren van maatregelen voor een waterlichaam gaan we uit van een
stroomgebiedsbenadering. Dit betekent dat niet alleen de waterlichamen maar ook andere
oppervlaktewateren in de aanpak worden betrokken. Dit kunnen bijvoorbeeld bovenlopen, sloten of
petgaten zijn. De maatregelen worden beoordeeld op hun effect voor het benedenstrooms gelegen
waterlichaam. Bij de programmering van de uitvoering wordt aangesloten bij voorgenomen
gebiedsprojecten (GGOR, landinrichting, realisatie EHS e.d).
Milieukwaliteitseisen voor (chemische) stoffen
De Gewenste Chemische Toestand (GCT) is bereikt als de waterkwaliteit voldoet aan de milieukwaliteitseisen voor 'prioritaire stoffen'. De milieukwaliteitseisen voor de prioritaire stoffen zijn
opgenomen in het (ontwerp) Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water.
Voor het behalen van het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) zijn de 'overige verontreinigende stoffen'
en de 'biologie-ondersteunende stoffen' van belang. De milieukwaliteitseisen voor de overige
verontreinigende stoffen zijn ook opgenomen in het (ontwerp) Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring
Water. Voor de biologie-ondersteunende stoffen gelden de kwaliteitseisen voor het goed (ecologisch
potentieel) uit de 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen', aangevuld met enkele
stoffen en de groep overige wateren. Zie ook bijlage 3.
Het (ontwerp) Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water is landelijk van toepassing op alle
waterlichamen. Het waterschap hanteert de milieukwaliteitseisen voor deze drie groepen stoffen ook
voor de oppervlaktewateren die geen waterlichaam zijn. Hiermee geniet al het oppervlaktewater
beleidsmatig bescherming.
Groep stoffen

Groep oppervlaktewater

Welke doelen gelden: milieukwaliteitseisen of

Prioritaire stoffen

Alle oppervlaktewater

Milieukwaliteitseisen uit het (ontwerp) Besluit

getalswaarden
kwaliteitseisen en monitoring water
Overige

Alle oppervlaktewater

Verontreinigende

Milieukwaliteitseisen uit het (ontwerp) Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water

Stoffen
Biologie

Waterlichamen

Ondersteunende

Kwaliteitseisen uit de 'Referenties en maatlatten voor
natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn water',

Stoffen

Stowa, oktober 2008.
Overige wateren

Kwaliteitseisen uit de 'Referenties en maatlatten voor
natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn water'
Stowa, oktober 2008.

Bepalen ecologische doelen
Bij het bepalen van de ecologische doelen voor de waterlichamen, is gekozen voor de Praagse
Methode. De bestaande ecologische toestand wordt dan als vertrekpunt genomen. Het ecologische
doel wordt bepaald door de mogelijke verbeteringen bij elkaar op te tellen. Het gaat daarbij om
maatregelen die realistisch zijn en tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten uitgevoerd kunnen
worden. Het doel wordt in drie stappen bepaald:


Eerst wordt een lijst opgesteld van alle denkbare maatregelen.



Dan worden de maatregelen weggelaten die leiden tot significante schade aan bestaande
functies. Dit leidt tot het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP).
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Tot slot worden maatregelen geschrapt die geen aantoonbaar effect hebben op de KRWdoelstellingen. Dit leidt tot het Goed Ecologisch Potentieel (GEP).

De optelsom van de ecologische effecten van deze maatregelen, is het ecologische einddoel of in
KRW-termen: het Goede Ecologisch Potentieel (GEP).
Bepalen significante schade
Er is een landelijke richtlijn ontwikkeld om te bepalen wat significante schade is (V&W, augustus
2007). Deze is ook in Rijn-Oost toegepast. Met een afwegingskader is bepaald welke negatieve
effecten een voorgenomen maatregel heeft op de bestaande functies, zoals landbouw, scheepvaart
en infrastructuur.
Maatregelen die effect hebben op veiligheid en/of beroepsscheepvaart leveren in de praktijk altijd
significant schade op. Hetzelfde geldt voor maatregelen die leiden tot gedwongen functiewijzigingen.
Andere maatregelen met mogelijke significante schade in agrarisch en stedelijk gebied zijn: het
instellen van een natuurlijk peil, opheffen van drainage, verwijderen van stuwen en sluizen en het
hermeanderen van beken en kreken. De definitieve vaststelling van significante schade kan alleen
plaatsvinden voor een waterlichaam of voor groepen gelijksoortige waterlichamen. Maatregelen met
duidelijk aantoonbare schade aan huidige functies zijn niet opgenomen in het maatregelenpakket van
de Rijn-Oost waterschappen.
Bepalen effectiviteit maatregelen
Van verschillende maatregelen is de effectiviteit afgewogen. Maatregelen met een lage effectiviteit op
de waterlichamen zijn niet opgenomen als KRW-maatregel. Een voorbeeld hiervan is de extra
zuiveringstrap bij een RWZI.
Wel is afgesproken dat voor enkele waterlichamen onderzoek wordt uitgevoerd naar extra zuivering
op de aanliggende RWZI’s. Het betreft RWZI’s in Oldenzaal, Glanerbrug, Tubbergen en Winterswijk.
Als dat effectief blijkt, wordt alsnog een extra zuiveringstrap gerealiseerd als KRW-maatregel. Het
onderzoek is opgenomen als KRW-maatregel.
Overige (regionale) emissiereducerende maatregelen, zoals afkoppelen van regenwater, voorkomen
van overstorten, herstel van lekkende riolen en foutieve aansluitingen, sanering vuilstorten en
dergelijke, hebben alleen een lokaal effect. Ze gelden daarom niet als KRW-maatregel. Voor het
terugdringen van prioritaire chemische stoffen in de waterlichamen wordt het meeste effect verwacht
van het Rijksbeleid.
Bepalen ambitieniveaus
Bij het vaststellen van de ambitieniveaus voor de waterlichamen is zoveel mogelijk aangesloten bij
de provinciale functietoekenning voor gebieden en watergangen. Wateren in gebieden met de
hoofdfunctie natuur, hebben verdergaande doelen (ambitieniveau hoog) dan wateren in gebieden met
de hoofdfunctie landbouw (ambitieniveau laag). Bij de hoofdfunctie landbouw is eerder sprake van
significante schade dan bij maatregelen in gebieden met de hoofdfunctie natuur. De ambitieniveau's
zijn vervolgens afgestemd op de geselecteerde maatregelen in het kader van het GEP.
Relatie met beschermde gebieden
De KRW heeft een sterke relatie met andere Europese richtlijnen, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn
(Natura2000), de Zwemwaterrichtlijn en de Drinkwaterrichtlijn. De gebieden waar deze richtlijnen van
kracht zijn, worden beschermde gebieden genoemd. Er is een begin gemaakt met het afstemmen van
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het KRW-beleid op het beleid dat voortvloeit uit andere richtlijnen. Dat heeft gevolgen voor enkele
specifieke gebieden:
 Zwemwater. Er komen voorlopig geen extra KRW-maatregelen voor de zwemwateren in RijnOost. De zwemwateren in onze regio hebben een goede kwaliteit. Wel doen zich incidenteel


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



maatregelen af met de waterbeheerder.
Natura2000-gebieden. De minimumeis van de KRW voor Natura2000-gebieden is ‘geen
achteruitgang’. Natura2000-gebieden in Rijn-Oost zijn vooral de grondwaterafhankelijke
natuurgebieden op de hogere zandgronden, plus de Wieden en de Weerribben.
De grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden komen ook voor op de TOP-lijst van verdroogde
gebieden. De TOP-lijst gebieden waar watermaatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn,
worden (in Overijssel) aangeduid als sense-of-urgency-gebieden.

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


De lange doorlooptijd van gebiedsprocessen: Inrichtingsmaatregelen vragen een gebiedsgerichte
aanpak. Het creëren van voldoende draagvlak duurt vaak lang, hetzelfde geldt voor het verwerven
van gronden.



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



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



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

De resultaatverplichting op grond van de KRW betreft de in de waterbeheerplannen opgenomen
maatregelen: deze dienen voor eind 2015 uitgevoerd te zijn.
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Ecologische doelen Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel heeft de KRW doelen, maatregelen en kosten in 2008 opgenomen in een
hoofdrapport en een gebiedsrapport met 'factsheets' per waterlichaam. In het beheergebied zijn 35
waterlichamen aangewezen (zie tabel). Alle waterlichamen hebben de status 'kunstmatig' danwel
'sterk veranderd' gekregen. De kunstmatige waterlichamen zijn de Bolksbeek, de Didamse Wetering
en de Wijdewetering-Zevenaarse Wetering. De overige waterlichamen zijn sterk veranderd.
In dit waterbeheerplan zijn per waterlichaam de ecologische doelen (GEP), de maatregelen en de
fasering daarvan opgenomen (zie bijlage 2).
Code

Waterlichaam

Type beek*

NL07_0014

Baakse Beek

R5

sterk veranderd

hoog

NL07_0024

Barchemse Veengoot

R5

sterk veranderd

laag

NL07_0008

Bergerslagbeek

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0016

Berkel

R6

sterk veranderd

midden

NL07_0035

Bielheimerbeek vanaf Miste

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0018

Bolksbeek

M3

kunstmatig

laag

NL07_0009

Boven Slinge, grens tot Miste

R5

sterk veranderd

hoog

NL07_0029

Buurserbeek, voor H'bergerstr.

R5

sterk veranderd

hoog

NL07_0004

Didamse Wetering

M3

kunstmatig

laag

NL07_0027

Dommerbeek

R5

sterk veranderd

laag

NL07_0034

Dortherbeek

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0032

Dortherbeek-Oost

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0025

Eefse Beek en Molenbeek

R5

sterk veranderd

laag

NL07_00

Elsbeek

R5

sterk veranderd

laag

NL07_0001

Grenskanaal

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0020

Groenlose Slinge

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0011

Grote Beek

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0023

Grote Waterleiding

R5

sterk veranderd

laag

NL07_0007

Keizersbeek

R5

sterk veranderd

laag

NL07_0019

Leerinkbeek

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0022

Meibeek / Nieuwe Waterleiding

R5

sterk veranderd

laag

NL07_0012

Oosterwijkse Vloed

R5

sterk veranderd

laag

NL07_0006

Oude IJssel

R6

sterk veranderd

laag

NL07_0002

Oude Rijn

M3

sterk veranderd

hoog

NL07_0033

Oude Schipbeek

R5

sterk veranderd

laag

NL07_0017

Ramsbeek

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0021

Ratumse Beek en Willinkbeek

R5

sterk veranderd

hoog

NL07_0028

Schipbeek, vanaf H'bergerstr.

R6

sterk veranderd

midden

NL07_0013

Veengoot

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0015

Vierakkerselaak

R5

sterk veranderd

laag

NL07_0010

Waalse Water

R5

sterk veranderd

midden
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Status beek

Ambitieniveau

NL07_0005

Wehlse Beek

R5

sterk veranderd

laag

NL07_0003

Wijde Wetering en Zevenaarse

M3

kunstmatig

laag

Wetering
NL07_0030

Zoddebeek

R5

sterk veranderd

midden

NL07_0026

Zuidelijk Afwateringskanaal

R5

sterk veranderd

laag

* Definities: R5= langzaam stromende midden- en benedenloop op zand; R6= langzaam stromend riviertje op
zand/klei; M3= gebufferde (regionale) kanalen.

Het waterschap heeft voor de waterlichamen ecologische doelen bepaald in termen van ambitieniveaus met bijbehorende maatregelen. Deze zijn gebaseerd op de provinciale functies voor
watergangen. Het gaat om:
Ambitie laag
Aan de waterlichamen met de status 'kunstmatig' is het ecologisch ambitieniveau 'laag' toegekend.
Ook voor 'sterk veranderde' waterlichamen geldt dit ambitieniveau als vanuit de gebruiksfuncties,
bijvoorbeeld landbouw of scheepvaart, de mogelijkheden voor de ecologie sterk beperkt zijn.


Ecologisch doel: Sterk afgestemd op de omliggende landbouwfunctie, de scheepvaartfunctie of de
stedelijke functie. Van verschillende biologische groepen komen alleen de generalisten voor.



Maatregelen: Alleen regulier beheer en onderhoud.

Ambitie midden
Ambitieniveau 'midden' is vastgesteld voor watergangen in landbouwgebieden waar gezien de
inrichting verbetering voor de ecologie doorgevoerd kan worden, maar de waterhuishouding nu
optimaal op de landbouw is afgestemd. Dit geldt voor alle watergangen waaraan in het vorige
waterbeheerplan het EVZ-model 'winde' is toegewezen.


Ecologisch doel: In verschillende biologische groepen zijn minder kenmerkende soorten van
stromend water en minder soorten die afhankelijk zijn van lokale slibafzettingen en peildynamiek.
Wel is er (enige) ruimte voor ecologische ontwikkeling en is de beek volledig vispasseerbaar.



Maatregelen: Herinrichting / beekherstel, binnen de grenzen van de ecologische hoofdstructuur en
vispasseerbaar maken van stuwen.

Ambitie hoog
Ambitieniveau 'hoog' is toegekend aan waterlichamen in gebieden met een natuurfunctie, waar zowel
de inrichting als de waterhuishouding optimaal op de ecologie is of wordt afgestemd.


Ecologisch doel: Een zeer diverse macrofauna-gemeenschap. Het water is volledig migreerbaar
voor vissen en er komen behalve algemene soorten ook typisch stromingsminnende soorten voor
zoals het bermpje, rivierdonderpad en serpeling.



Maatregelen: Herinrichting / beekherstel en vispasseerbaar maken van stuwen.
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Effectiviteit vispassages
Tussen 2004 en 2006 hebben het waterschap en sportvissers bij 16 vispassages geteld hoeveel
vissen van iedere soort bovenstrooms van de barrière wist te komen. Beste oplossing is om de stuw
weg te halen en te vervangen door extra meanders. In een integrale aanpak worden de mogelijkheden
hiervoor vastgesteld. Als ruimte voor hermeandering ontbreekt heeft een cascadebekkentrap van
grove breuksteen de voorkeur.
Van de 212 stuwen in waterlichamen en wateren met een bijzondere ecologische functie zijn er
inmiddels 47 (ca. 22 %) passeerbaar gemaakt. Daarnaast zijn er nog vier gemalen die een barrière
vormen tussen de Gelderse IJssel en de voor vis geschikte beken in het beheergebied.

Zwemwateren Rijn en IJssel
De provincie wijst jaarlijks in overleg met het waterschap zwemwateren aan, waarop de regels uit de
Europese Zwemwaterrichtlijn van toepassing zijn. In het beheergebied liggen 13 zwemwateren (zie
tabel). Deze wateren moeten regelmatig gecontroleerd worden. Op basis van de waterkwaliteitsbeoordeling wordt een zwemwater volgens de richtlijn ingedeeld in de klassen: slecht, aanvaardbaar,
goed of uitstekend. Het waterschap streeft naar tenminste de klasse 'aanvaardbaar' en zomogelijk
naar de klasse 'goed' of 'uitstekend'.
Voor elk zwemwater stelt het waterschap uiterlijk in 2011 een zwemwaterprofiel op. Daarna is te
bepalen of er maatregelen nodig zijn van de kant van de beheerder en/of door het waterschap. Deze
maatregelen worden uiterlijk in 2015 uitgevoerd.
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Zwemwater

Plaats

Type zwemwater

Het Blauwe Meer

Dinxperlo

Natuurzwemwater

De Waay

Westervoort

Natuurzwemwater

Bronsbergermeer

Zutphen

Recreatiestrand

De Nevelhorst

Didam

Recreatiestrand

De Fontein

Eibergen

Zwemwater bij camping

Scholtenhof

Etten

Zwemwater bij camping

Slootermeer

Etten

Zwemwater bij camping

De Vrolijk

Laren

Zwemwater bij camping

Kempersplas

Vethuizen

Zwemwater bij camping

Hambroekplas

Borculo

Dagrecreatiegebied

‘t Hilgelo

Winterswijk

Dagrecreatiegebied

Stroombroek

Braamt

Dagrecreatiegebied

Slingeplas

Bredevoort

Dagrecreatiegebied

Plannen en maatregelen
Voor de periode 2010-2015 faseert het waterschap de uitvoering van de maatregelen voor de
waterlichamen. Daarbij is prioriteit gegeven aan maatregelen voor de waterlichamen in de zgn.
strategische actiegebieden. Dit zijn zones in het beheergebied waarin een stapeling van beleidsdoelen
voorkomt voor beken of deelgebieden, waaronder het hoogste KRW ambitieniveau, ecologische
verbindingszones (EVZ), HEN, SED, TOP-gebieden en Natura2000 gebieden. Dit leidt tot de volgende
fasering:


Tot en met 2015: uitvoering maatregelen aan waterlichamen die tevens EVZ zijn.



Tot en met 2027: uitvoeren KRW-maatregelen alle overige waterlichamen.



Tot en met 2015: opstellen profielen en uitvoeren maatregelen voor zwemwateren.

Behalve de KRW-maatregelen voor waterlichamen, voert het waterschap ook herinrichtingswerken uit
aan beken die niet als waterlichaam zijn aangewezen en wordt verder gewerkt aan projecten die al in
uitvoering zijn.
Prestatie-indicator

01-01-2010

Aantal waterlichamen (totaal 35) dat volgens beschikbare monitoringsgegevens

31-12-2015

35

35

1

1

2

2

voldoet aan normen voor chemische stoffen
Aantal waterlichamen (totaal 35) dat voldoet aan de doelen voor 'biologische
groepen', als onderdeel van het GEP
Aantal waterlichamen (totaal 35) dat voldoet aan de eisen voor de 'overige
verontreinigende stoffen' en 'biologie-ondersteunende stoffen', als onderdeel van
het GEP
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2.2.3 Waterkwantiteitsbeheer
De waterschappen in Rijn-Oost zorgen ervoor dat extreem natte en extreem droge situaties zo goed
mogelijk worden opgevangen. Extreme situaties gaan door de klimaatsverandering vaker voorkomen.
Er is gericht beleid en beheer nodig om het watersysteem daarop voor te bereiden. Voor het overgrote
deel van het jaar geldt een gemiddelde beheersituatie.
a. Waterbeheer in de beheersituatie (GGOR)
De oppervlaktewater- en grondwaterpeilen zijn in het grootste deel van het jaar zo goed mogelijk
afgestemd op de geldende functies en het bestaande grondgebruik.
Het toekomstige waterkwantiteitsbeheer wordt gebaseerd op het ‘gewenst grondwater- en
oppervlaktewaterregime’ (GGOR). De waterschappen nemen uiterlijk 2010 een GGOR-besluit voor
hun beheergebieden. In een GGOR-besluit worden de gewenste streefpeilen vastgelegd (zie kader).
Het opstellen van het GGOR is een afspraak uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
De provincies hebben hiertoe een beleidskader opgesteld.
Een GGOR-besluit bestaat uit:
De grond- en oppervlaktewatersituatie (verdeeld naar ruimte en tijd) die in een gebied wordt
nagestreefd. Deze situatie wordt uitgedrukt in:


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



De te hanteren streefpeilen.



De termijn van realisatie.

In een achtergronddocument nemen de waterschappen de volgende zaken op:


De afwegingen die ten grondslag liggen aan het GGOR en verslag van het doorlopen proces.



Beschrijving van de maatregelen om tot het GGOR te komen, raming van de kosten en een
globaal plan van aanpak.



Indien relevant; de inrichting van de watergangen, de (grond)waterkwaliteit en de benodigde aanen afvoer van water.

Het GGOR is ook een procesinstrument. In een gebiedsproces wordt duidelijk welke afwegingen een
rol spelen bij het vaststellen van het gewenste waterpeil.
De waterschappen hebben meer instrumenten om te sturen op het waterpeil in gemiddelde situaties.
Dat zijn onder andere de waterkansenkaarten en de watertoets. Een waterkansenkaart geeft aan waar
kansen en beperkingen liggen voor de ontwikkeling van ruimtelijke functies vanuit waterhuishoudkundig oogpunt. De watertoets maakt invloed mogelijk op de inhoud van alle ruimtelijke plannen.
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Doelstelling
Onze doelstelling voor het waterbeheer in gemiddelde situaties is: het realiseren van een duurzaam
en veerkrachtig ingericht watersysteem, dat de geldende waterfuncties ondersteunt.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost voeren het opstellen van het GGOR gefaseerd uit. De prioriteit ligt bij
Natura2000-gebieden, (verdroogde) TOP-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Natura2000- en TOP-gebieden
De provincie en het rijk stellen beheerplannen op voor de Natura2000-gebieden. Binnen drie jaar na
aanwijzing van een Natura2000-gebied moeten deze plannen afgerond zijn. In deze periode stelt het
waterschap het GGOR voor deze gebieden vast. Deze werkwijze wordt ook gevolgd voor TOPgebieden, voor zover die Natura2000-gebieden overlappen. Dit geldt voor de TOP-gebieden in
Overijssel, voor de TOP-gebieden in Gelderland maakt het waterschap een voorbehoud.
Overig beheergebied
In de overige delen van het (landelijke) beheergebied zijn de verschillen tussen het gewenst
(grond)waterregime en het huidig (grond)waterregime klein. Er is geen reden daar een GGOR-proces
te starten. In deze gebieden wordt de actuele situatie vooralsnog vastgesteld als het GGOR. Voor
Waterschap Rijn en IJssel gaat het om ca. 70% van het beheergebied.
Stedelijk gebied
Het realiseren van de gewenste grondwatersituatie in stedelijk gebied is een taak van de gemeenten
en de perceeleigenaren. Gemeenten streven hierbij naar het voorkomen van natte kruipruimtes,
vochtproblemen in huizen en wateroverlast in tuinen en plantsoenen. Het waterschap stemt het
stedelijk oppervlaktewaterbeheer daarop af en zorgt voor voldoende afwateringsmogelijkheden.
Voor het stedelijk gebied wordt geen GGOR opgesteld.
Prioritering GGOR Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel geeft in de uitvoering van herinrichtingsprojecten prioriteit aan de
strategische actiegebieden in Gelderland. Dit zijn zones in het beheergebied waarin een stapeling van
beleidsdoelen voorkomt voor beken of deelgebieden, waaronder het hoogste KRW ambitieniveau,
ecologische verbindingszones (EVZ), HEN, SED, TOP-gebieden en Natura2000-gebieden.
In deze gebieden vindt daarom het opstellen van het GGOR met prioriteit plaats, waarbij in 2007
een nadere prioritering per deelgebied is vastgesteld. Voor de Rijnstrangen, de Havikerwaard en
het beheergebied buiten de strategische actiegebieden is inmiddels het GGOR uitgewerkt
(zie samenvatting in bijlage 6). Hier zijn ook al verschillende maatregelen uitgevoerd. De resterende
maatregelen voor deze gebieden zijn geprogrammeerd.
Voor het in Overijssel gelegen Natura2000-gebied Haaksbergerveen/ Buurserzand wordt in
samenwerking met Waterschap Regge en Dinkel het GGOR opgesteld.
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Overlap tussen TOP-gebieden, Natura2000-gebieden en GGOR-gebieden
GGOR deelgebied

TOP gebied

Natura 2000 gebied

Rijnstrangen

Rijnstrangen

Gelderse Poort

Havikerwaard

Faisantenbos

Uiterwaarden IJssel

Baakse Beek: Landgoederen zone,

Baakse Beek, BB Hackfort,

Lindese en Hallerlaak, Bovenloop

BB Vorden, BB Medler, Wilden-

Baakse Beek, Bovenloop Veengoot

borch, Hagenbeek, Lindese Laak

Benedenloop Berkel

Groote Veld

Stelkampsveld

Stelkampsveld

Stelkampsveld

Winterswijk-Oost

Boven Slinge, Wooldse veen,

Bekendelle, Wooldse veen, Willinks

Willinks Weust

Weust

Winterswijk-West
Bovenloop Buurserbeek

Korenburgerveen
Haaksbergerveen / Buurserzand

Haaksbergerveen / Buurserzand

Witte veen

Witte veen

Planning GGOR


Voor de Natura2000-gebieden en TOP-gebieden in de strategische actiegebieden en in
Overijssel, wordt in 2009 het GGOR bestuurlijk vastgesteld.



Voor het overige strategisch actiegebied gebeurt dit in 2010.



Voor de niet-strategische actiegebieden wordt het actuele grond- en oppervlaktewater regime
(AGOR) vooralsnog vastgesteld als het GGOR.



Over de fasering van het opstellen van het GGOR in de ecologische hoofdstructuur (EHS) in
Overijssel worden met de provincie afspraken gemaakt.
Prestatie-indicator
Omvang beheergebied waarvoor het GGOR is vastgesteld (in %)
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01-01-2010

31-12-2015

70%

100%

b. Waterbeheer in situaties van wateroverlast
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2008) is door de waterbeheerders bevestigd dat zij in 2015
hun watersysteem op orde hebben. Bestaande situaties van wateroverlast zijn dan opgeheven en het
watersysteem als geheel voldoet aan de landelijke risiconormen voor wateroverlast (zie tabel).
Op voorstel van de waterschappen kan de provincie voor bepaalde gebieden een aangepaste norm
vaststellen.
Landelijke normen voor regionale wateroverlast
Grondgebruik

Toelaatbare overschrijdingskans

Maaiveldcriterium

Grasland

1:10 jaar

5%

Akkerbouw

1:25 jaar

1%

Hoogwaardige land- en tuinbouw

1:50 jaar

1%

Glastuinbouw

1:50 jaar

1%

1:100 jaar

0%

Bebouwd gebied

Maaiveldcriterium: bij de agrarische functies mag een klein percentage van percelen regelmatig inunderen, vanuit
oppervlaktewater, zonder dat sprake is van overschrijding van de norm. Bijvoorbeeld bij grasland mag maximaal
5% van de oppervlakte van het maaiveld vaker inunderen. Het maaiveldcriterium omvat niet de plassen die op
het land blijven staan door stagnerend regenwater.

De waterschappen in Rijn-Oost hebben hun gebieden aan deze normen getoetst, met als uitkomst dat
in totaal ca. 25.000 ha niet aan de norm voldoet. Als voor deze locaties maatregelen nodig zijn,
worden ze ontwikkeld via gebiedsprocessen.
Doelstelling
Onze doelstelling van het waterbeheer in extreem natte situaties is: het voorkomen van ongewenste
situaties van wateroverlast.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost baseren zich bij het aanpakken van wateroverlast op de volgende
uitgangspunten:


In situaties extremer dan de risiconorm mag er water uit het oppervlaktewatersysteem op het land
of op straat stromen. Ieder (deel)stroomgebied vangt in dat geval zoveel mogelijk het eigen
overschot aan water op. Afwentelen naar benedenstrooms gelegen gebieden wordt zoveel
mogelijk voorkomen.

•

Op locaties waar voldaan wordt aan de landelijke normen, is het watersysteem wat risico's op
wateroverlast betreft op orde.

•

Eventuele afwijkingen van de normen worden in gebiedsprocessen afgestemd. De gebiedsprocessen worden gecombineerd met het gebiedsproces voor het GGOR. Op deze manier
worden meerdere doelen in één proces gediend.

•

Op plaatsen waar afwijkingen van de normen voorkomen, streven we naar de volgende
maatregelen:
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- vasthouden in bovenstrooms gelegen waterlopen (haarvaten)
- bergen in verruimde watergangen (meestromende waterberging)
- bergen in bestaande of nieuwe plassen (bergen op water)
- tijdelijk parkeren in bergingsgebieden (bergen op land).
Toetsing en normering Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel heeft alle risico's op wateroverlast voor het beheergebied in kaart gebracht,
waarbij rekening is gehouden met klimaatsontwikkeling. Bij de toetsing is gerekend met bovengenoemde risiconormen. Het blijkt dat de omvang van het locaties in het landelijk gebied die niet aan
de normen voldoen beperkt is (zie illustratie). Ca. 99% van het buitengebied voldoet aan de landelijke
normen voor risico's op wateroverlast.
Voor toekomstige toetsingen en uitwerkingen hanteert het waterschap voor stedelijk bebouwd gebied
de norm 1:100 en voor overige gebieden 1:10.

Voor de locaties ('aandachtspunten') die niet aan de normen voldoen onderzoekt het waterschap de
noodzaak voor maatregelen en stelt zo nodig gebiedsnormen op, die de provincie vastlegt in een
verordening. De ruimtelijke functies (functiekaart Gelderland) en kenmerken van het watersysteem
worden hiervoor als basis genomen.
Het waterschap heeft in 2007 vastgesteld dat het als volgt rekening houdt met deze functies:


In gebieden met functie 'natuur': geen maatregelen treffen die de natuur belemmeren.



In gebieden met functie 'verweven': waterbeheer overal afstemmen op graslandgebruik.



In gebieden met functie 'landbouw': beheer afstemmen op meest voorkomende grondgebruik,
m.u.v. gronden in beekdalen, retentiegebieden en uiterwaarden; daarvoor worden gebiedsnormen
vastgesteld.
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In het stedelijk gebied zijn nauwelijks knelpunten ten aanzien van risico's op wateroverlast naar voren
gekomen, met uitzondering van delen van de steden Arnhem en Zutphen. Met Arnhem zijn afspraken
gemaakt over maatregelen, die vanaf 2008 worden uitgevoerd.
Het waterschap stelt samen met de overige gemeenten de onderzoeksuitkomsten vast ten aanzien
van het (niet/ beperkt) voorkomen van risico's op wateroverlast.
Plannen en maatregelen
In de periode 2010-2015 worden de volgende plannen en maatregelen uitgevoerd:


Opstellen gebiedsnormen voor de 'aandachtsgebieden' die niet aan de landelijke normen voldoen,
als onderdeel van de GGOR-trajecten.




Maatregelen ter voorkoming stedelijke wateroverlast (Arnhem, Zutphen) in 2015.
Maatregelen gericht op vasthouden en bergen in haarvaten, als onderdeel van herinrichtingsprojecten, waarbij kansen worden benut op het ontkoppelen van drainage, het benutten van de
bodem als voorraadvat van water, en een minder sterke ontwatering van de hoogste delen van
een stroomgebied.



Uitvoeren nieuwe toetsing van het beheergebied in 2012, wanneer nieuwe inzichten hebben
geleid tot aanpassing van de KNMI-klimaatscenario's (conform afspraak uit Nationaal
Bestuursakkoord Water).
Prestatie-indicator
Omvang beheergebied dat voldoet aan normen wateroverlast (in %)

01-01-2010

31-12-2015

99%

100%

c. Waterbeheer in situaties van droogte
Bij het waterbeheer in situaties van droogte, wordt verschil gemaakt tussen situaties van geen of
weinig neerslag (relatief kortdurende situaties) en verdroging (min of meer structureel) in specifieke
gebieden.
- Geen of weinig neerslag
In het Nationaal Bestuursakkoord Water 2008 zijn door de waterbeheerders afspraken gemaakt over
watertekorten. Voor het peilbeheer geldt als richtlijn: water vasthouden, water bergen en water
aanvoeren. Bij zeer extreme droogte, wordt het water verdeeld over de gebieden met watertekort.
Landelijk is een verdringingsreeks opgesteld die aangeeft wat daarbij de prioriteiten zijn (zie tabel).
Deze reeks geldt voor alle stroomgebieden waar rijkswater kan worden aangevoerd. Daarnaast zijn in
Rijn-Oost twee specifieke verdringingsreeksen van kracht. Deze zijn opgenomen in een overeenkomst
voor het IJsselmeergebied (2007) en in het Waterakkoord Twentekanalen-Overijsselsche Vecht
(1999).
Bij het selecteren van maatregelen maakt Waterschap Rijn en IJssel gebruik van de droogtestudie van
de Droogtecommissie Gelderland.
- Verdroogde gebieden
Om verdroging in specifieke gebieden te bestrijden, is sinds 2007 een landelijk actieplan van kracht.
Er zijn TOP-gebieden aangewezen waarin de gebiedspartners met voorrang maatregelen nemen voor
het bestrijden van verdroging.
De provincies zijn verantwoordelijk voor het proces en voor het resultaat van de gebiedsontwikkeling.
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De provincies zorgen ook voor de verwerving van gronden en stellen een verordening op om de
ruimtelijke bescherming te regelen. De waterschappen zijn regisseur van de gebiedsprocessen
waarbij de nadruk ligt op waterhuishoudkundige maatregelen. Ook stellen ze via een GGOR-proces
de vereiste herstelmaatregelen vast en voeren deze zo mogelijk uit voor 2014.
Landelijke verdringingsreeks verdroging
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Veiligheid en voorkomen

Nutsvoorzieningen

Kleinschalig hoogwaardig

Overige belangen

gebruik

(economische afweging, ook

van onomkeerbare
schade

Stabiliteit waterkeringen
Klink en zetting (veen en

voor natuur)

Drinkwatervoorziening
Energievoorziening

Tijdelijk beregening

Scheepvaart

kapitaalintensieve

landbouw

gewassen

Natuur (zolang geen

hoogveen)

onomkeerbare schade
Industrieel proceswater

optreedt)

Natuur (gebonden aan

Industrie

bodemgesteldheid)

Waterrecreatie
Binnenvisserij

Gaat voor >>>>

Gaat voor >>>>

Gaat voor >>>>

Doelstelling
Onze doelstelling voor het waterbeheer in extreem droge situaties en voor de TOP-gebieden is:
voldoende water voor het realiseren van de gebieds- en oppervlaktewaterfuncties.
Uitgangspunten en aanpak
Bij het aanpakken van verdroging hanteren de waterschappen in Rijn-Oost deze uitgangspunten:


Voor de TOP-gebieden wordt het GGOR-proces doorlopen. De waterschappen kiezen als
vertrekpunt voor een zo optimaal mogelijk peilregime (OGOR).



De mogelijke ruimtelijke bescherming van deze gebieden, in de vorm van beschermingszones,
regelen de waterschappen samen met gemeenten in bestemmingsplannen. Eventuele
beschermingsmaatregelen door het waterschap worden opgenomen in de Keur.



Voor natte landnatuur die niet voorkomt op de TOP-lijst geldt het stand-still-beginsel:
achteruitgang van de huidige situatie moet worden voorkomen.



De waterschappen gaan samen met de provincies onderzoek doen naar verdroging als gevolg
van klimaatsverandering.



Waterschap Rijn en IJssel kan de opgave voor de TOP-gebieden vooralsnog niet uitvoeren omdat
over de financiering daarvan nog geen overeenstemming is bereikt met Provincie Gelderland.
Prestatie-indicator
TOP-gebieden (totaal 14) waar maatregelen zijn gerealiseerd
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01-01-2010

31-12-2015

2

p.m.

d. Blauwe knooppunten
Blauwe knooppunten zijn de belangrijkste uitwisselingspunten tussen een hoofdwatersysteem en een
regionaal watersysteem. Op blauwe knooppunten vindt de overdracht plaats van water van de ene
waterbeheerder naar de andere. Concreet gaat het bijvoorbeeld om de uitmonding van een beek natuurlijk of via een stuw of gemaal - in een rijksrivier. Een blauw knooppunt vertegenwoordigt het
achterliggende deelstroomgebied. Vanuit dit gebied ontvangt het hoofdwatersysteem het regionale
water.
Om afwenteling van waterproblemen van het ene naar het andere watersysteem te voorkomen
kunnen de wederzijdse waterbeheerders afspraken maken over de gewenste waterkwaliteit en
kwantiteit op de uitwisselingspunten. Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft inmiddels met alle
waterschappen in Rijn-Oost dergelijke afspraken vastgelegd in een waterakkoord. Dit betreft de
waterakkoorden Twentekanalen-Overijsselse Vecht, Meppelerdiep-Overijsselse Vecht en 'Rijn en
IJssel'.
Akkoorden Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel is sinds 1999 deelnemer aan het waterakkoord TwentekanalenOverijsselsche Vecht dat de aan- en afvoer van water vanuit de Twentekanalen in de regionale
watersystemen regelt.
In 2008 heeft het waterschap met Rijkswaterstaat Oost-Nederland het waterakkoord 'blauw knooppunt
Rijn en IJssel' gesloten. Afspraak is dat in de komende planperiode jaarlijks overleg wordt gevoerd
tussen beide waterbeheerders. Dit overleg betreft de huidige en gewenste situatie op de
overdrachtspunten van water, zowel ten aanzien van de waterkwantiteit als de kwaliteitsaspecten.
Afgesproken is dat beide partijen een stand-still principe hanteren ten aanzien van de afvoer van de
Oude IJssel op de Gelderse IJssel. In de uitvoering van dit waterakkoord ligt de prioriteit bij het
ecologisch verbeteren van beekmondingen op de Oude Rijn en de IJssel.
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2.2.4 Grondwaterbeheer
Vanaf 2010 worden de waterschappen het bevoegd gezag voor een deel van de vergunningverlening
voor grondwateronttrekkingen. Het gaat in de meeste gevallen om vergunningaanvragen voor
bronbemalingen, saneringen en industriële onttrekkingen. Een deel van de vergunningbevoegdheid
blijft echter bij de provincies. Dit betreft de onttrekkingen voor drinkwatervoorziening, voor (opslag
van) energie en industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m³ per jaar. Gemeenten hebben
daarnaast een zorgplicht voor het grondwater in bebouwd gebied. Verder is er een nauwe relatie
tussen grondwaterbeheer en drinkwaterwinning en daarom tussen de waterschappen en de
drinkwaterbedrijven afstemming nodig.
Doelstelling
Onze doelstelling voor het grondwaterbeheer is: het voeren van een goed grondwaterbeheer door het
reguleren van onttrekkingen.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor het grondwaterbeheer deze uitgangspunten:
•

Zuinig omgaan met de kostbare grondwatervoorraad.

•

Schade voor derden door grondwateronttrekkingen of infiltratie tot een minimum beperken. Dit
betreft schade aan gebouwen door zettingen, droogteschade voor de landbouw en aantasting van
natuurwaarden door veranderingen in de waterhuishouding.

•

Verdere daling van de grondwaterstand voorkomen.

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

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

•

De gevolgen voor de stand, de samenstelling en de kwaliteit van het grondwater.

•

De gevolgen voor landbouw, natuur, zetting gebouwen, verspreiding bodem- en of
grondwaterverontreinigingen en archeologische bodemvondsten.

Het waterschap weegt het belang van de aanvrager af tegen de overige belangen. Eventuele schade
aan andere belangen moet redelijkerwijs worden ondervangen. Als dit niet mogelijk is, moet de
vergunninghouder de schade vergoeden.
Beleidslijnen Rijn-Oost
De waterschappen in Rijn-Oost leggen hun grenzen voor registratie, melding en vergunningplicht voor
grondwateronttrekkingen vast in hun Keur. Ze stemmen het grondwaterbeleid en regelgeving op
elkaar af (2010). Dit gebeurt in overleg met de provincies. De waterschappen hanteren daarbij zoveel
mogelijk dezelfde criteria. Het analyseren van het gebruik van en de prioritering in de ondergrond is
onderdeel van de gewenste beleidsontwikkeling.
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Drinkwaterwinningen
De Drinkwaterwet, de Omgevingsvisie Overijssel respectievelijk het provinciaal Waterplan zijn
kaderstellend voor locatie en omvang van de drinkwaterwinningen. De waterschappen willen
nadrukkelijker een rol spelen in de discussie over een duurzame inrichting van de onttrekkingen voor
drinkwater. Daarbij is het uitgangspunt dat de winningen afgestemd zijn op de mogelijkheden van het
watersysteem en worden eventuele nadelige effecten geminimaliseerd door een duurzame
systeeminrichting (wateraanvoer). Nieuwe onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening moeten vooral
plaatsvinden op locaties waar water ‘over’ is.
Bescherming watervoerend pakket Salland
Het diepe grondwaterpakket in Salland bevat water van zeer hoge kwaliteit en is kwetsbaar voor
verzilting en verontreiniging. De provincie Overijssel heeft dit grondwater aangemerkt als 'strategische
voorraad voor de drinkwatervoorziening'. Onttrekkingen uit dit pakket worden daarom alleen
toegestaan voor drinkwater en voor hoogwaardige industriële toepassingen. Daarbij moet worden
aangetoond dat een onttrekking uit het ondiepe pakket of uit een andere locatie geen alternatief is.
Vergunningverlening Rijn en IJssel
Bronbemalingen
Wat betreft bronbemalingen wil het waterschap het gebruik van grondwater minimaliseren en schade
aan andere belangen zoveel mogelijk voorkomen, of door middel van maatregelen beperken. Daartoe
kan retourbemaling als maatregel in het voorschrift van een vergunning worden opgenomen. Voor
permanente (bron-)bemalingen voeren wij een zeer terughoudend beleid, omdat het meestal een
laagwaardig gebruik betreft, terwijl er sprake is van permanent gebruik van grondwater.
Saneringen
Uitgangspunt bij sanering van verontreiniging van bodem en grondwater is dat hierbij een minimale
(netto-) grondwateronttrekking plaatsvindt. Bij een vergunningaanvraag voor een grondwatersanering
moet aangegeven worden hoe dit gebeurt. Dit kan onder meer door na zuivering (een deel van) het
water terug te brengen in de bodem (retourbemaling).
In de gebieden met de functie 'natte natuur' is een (vergunningplichtige) grondwatersanering zonder
afdoende gevolgbeperkende maatregelen niet mogelijk.
Soms kan een permanente beheersmaatregel nodig zijn om te voorkomen dat grondwaterverontreinigingen zich verder verspreiden. In deze situaties wordt grondwater onttrokken om een
verontreiniging te beheersen, zonder dat dit grondwater zelf verontreinigd wordt. Bij deze beheers3

maatregelen is het uitgangspunt dat bij een onttrekking van meer dan 5 m /uur retourbemaling
plaatsvindt.
3

Industriële onttrekkingen < 150.000 m /j
Uitgangspunt voor industriële onttrekkingen is dat grondwater in principe als bron beschikbaar is voor
hoogwaardige toepassingen. Voor laagwaardige toepassingen (bv. spoelwater en koelwater) wordt
geen vergunning verleend, tenzij er geen alternatieven voor het gebruik van grondwater zijn of deze
alternatieven een groter nadelig effect hebben.
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Vergunningverlening voor de industriewatervoorziening is maatwerk. Bij de besluitvorming over de
onttrekkingen worden zowel het gebruiksdoel, de economische aspecten als de effecten naar andere
gebruiksfuncties gewogen.
Beregening
Bij beregening in de agrarische sector gaat het om beregening van grasland en van vollegrondsteelten
in onbedekt veld (dus niet om bijvoorbeeld vochtvoorziening in kassen). Op dit moment wordt in
Gelderland de beregeningsplanner voorgeschreven als instrument om zuinig en efficiënt grondwatergebruik te stimuleren.
Het waterschap voert in de planperiode een inventarisatie uit naar het gebruik en de effectiviteit van
de beregeningsplanner. Mede op basis daarvan wordt de toepassing van beregening in het
Overijsselse en Gelderse deel van het beheergebied geharmoniseerd. Ook wordt nagegaan hoe in
perioden van extreme droogten effectief algemene voorlichting over waterbesparing is te geven.
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2.2.5 Inrichting, beheer en onderhoud
Via (her)inrichting, gericht beheer en onderhoud van de watergangen, realiseren de waterschappen in
Rijn-Oost een groot aantal doelstellingen. De belangrijkste zijn het gewenste oppervlaktewaterpeil,
landbouwkundige ontwikkeling, ecologische ontwikkeling en recreatief medegebruik. Vooral in
herinrichtingsprojecten worden verschillende doelen en belangen gecombineerd. Deze projecten
hebben daarom vrijwel altijd een integraal karakter.
Doelstelling
Onze doelstellingen voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van watergangen zijn: een
robuust watersysteem dat zoveel mogelijk zelfregulerend is en waarvan de kwaliteit en de kwantiteit
voldoen aan de gestelde eisen.
a. Inrichting / herinrichting
Nieuwe wijze van inrichten
De waterschappen leggen bij herinrichtingsprojecten steeds meer de nadruk op het vasthouden
van water in een duurzaam watersysteem. In de praktijk worden de watergangen hierdoor soms
breder en minder diep of juist smaller en dieper. De natuurvriendelijke oevers die hierdoor mogelijk
worden, bieden kansen aan planten en dieren in en om het water en dragen zo bij aan de ecologische
doelstellingen. In herinrichtingsprojecten wordt een duurzame aanpak toegepast. Afhankelijk van
verschillende factoren, zoals bodem, grondgebruik, functie van de watergang en type, worden
herinrichtingsplannen op maat ontwikkeld voor een gebied. Bij de uitvoering worden verschillende
maatregelen geïntegreerd (werk-met-werk maken).
Visstand
Een gezonde visstand is een van de kenmerken van een goede ecologische kwaliteit van een
watergang. Een gezonde visstand is verder van belang voor de sportvisserij. Hetzelfde geldt voor de
beroepsvisserij; deze komt alleen lokaal voor, vooral in Noordwest-Overijssel.
De visstand in Rijn-Oost laat op veel plaatsen te wensen over. Redenen hiervoor zijn:


Stuwen en gemalen belemmeren de trek van vis en andere organismen.



De inrichting van watergangen is onvoldoende geschikt voor paaien en jagen omdat er geen
variatie is in de structuur (diepte, substraat, stroming, oever).

De waterschappen in Rijn-Oost voeren regelmatig overleg met hengelsportfederaties en/of visstandbeheercommissies (VBC) over het visstandbeheer en de sportvisserij.
Ruimtelijke kwaliteit
Iedere streek heeft eigen ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten; water speelt daarbij een eigen rol. Veel
mensen waarderen water in hun woonomgeving en in het landelijk gebied. In de planperiode wordt
een aantal waterlopen opnieuw ingericht. Over het algemeen zijn dit omvangrijke projecten, met
mogelijkheden om nieuwe ruimtelijke kwaliteit te realiseren. De waterschappen willen daarom
betrokken worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van de landschapsvisies van provincies en
gemeenten. Vanuit de waterbeleidsdoelen kunnen de waterschappen de gewenste inrichting
aangeven. In overleg met de plannenmakers kan voor de meest optimale inrichting gekozen worden.
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De bestuurlijke gebiedsoverleggen (BGO’s) in Overijssel kunnen daarbij een stimulerende rol spelen,
de provincie, de gemeenten en het waterschap zijn daarin vertegenwoordigd.
Ecologische verbindingszones en Natura2000
Het Rijk heeft de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangewezen in het Nationaal Natuurbeleidsplan.
In de Nota Ruimte vervolgens zijn 'robuuste verbindingszones' vastgelegd. Nationaal en internationaal
moeten in 2018 de ecologische verbindingen zijn gerealiseerd. Via deze natuurstroken kunnen dieren
en planten zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Binnen de EHS ligt een groot aantal
Natura2000-gebieden. Voor elk van deze gebieden wordt een beheerplan opgesteld door het rijk of de
provincie. De waterschappen zijn hierbij nauw betrokken. Binnen de provincie Gelderland zijn de
waterschappen als 'trekker' aangewezen voor de aanpak van de natte EVZ's. In het beheergebied van
waterschap Rijn en IJssel voldoet eind 2008 ca. 30% van de natte EVZ's, inclusief Overijssel, aan de
gestelde eisen.
Wateren met een HEN- of SED-functie
In het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel is aan verschillende wateren met hoge
ecologische waarden of potentieel, een bijzondere functie toegekend:


De functie 'hoogst ecologisch niveau' (HEN), aan beken met een grotendeels natuurlijk karakter:
de Rozendaalse beek, een groot deel van de Havikerwaard en de beken rondom Winterswijk.



De functie 'specifiek ecologische doelstelling' (SED), aan de Dortherbeek, Baakse Beek, Lindese
laak, Vierakkerse laak, de terrasrandbeken bij Lichtenvoorde, de Grote Beek-Rode BeekHummelose Beek, een deel van de Havikerwaard, de sprengen in Arnhem-Noord, de bovenloop
van de Slijpbeek en de Oude Rijn.



De functie 'essentiële watergang' aan de Buurserbeek en Schipbeek in Overijssel.

Eind 2008 voldoet 25% van de wateren met HEN-functie aan de eisen en ca. 50% van de wateren
met een SED-functie. Een aantal wateren met HEN- en SED-functie is tevens onderdeel van een
natte ecologische verbindingszone (EVZ) en van een KRW-waterlichaam. Voor deze wateren zijn
ecologische doelen op grond van de KRW-systematiek vastgesteld. Voor de HEN- en SED-wateren
die géén KRW-waterlichaam zijn, zijn ecologische doelen niet concreet bepaald. Wel zijn voor de
beschrijving van de optimale situatie de zgn. waterwijzers beschikbaar. De provincie vraagt van het
waterschap om voor deze wateren streefdoelen vast te stellen en die ter instemming voor te leggen.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren de volgende uitgangspunten:


Het realiseren van de ecologische verbindingszones wordt zo mogelijk gecombineerd met het
uitvoeren van gebiedsgerichte projecten. Meestal worden dan ook WB21- en KRW-doelen
gerealiseerd.



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



Om de trek en verplaatsing van vissen te bevorderen, worden stuwen en gemalen zo nodig
passeerbaar gemaakt voor vissen. Dit gebeurt bij vrijwel alle stuwen in stromende waterlichamen.
Als er veel ecologische winst te behalen is, worden ook kunstwerken in andere watergangen
aangepast.
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Plannen en maatregelen Rijn en IJssel
In de periode 2010-2015 worden de volgende plannen en maatregelen uitgevoerd:


Maatregelen aan de HEN-wateren die nog niet aan de eisen voldoen (t/m 2015).



Maatregelen aan de EVZ-watergangen die nog niet aan de eisen voldoen (t/m 2018).



Maatregelen aan de SED-wateren die nog niet aan de eisen voldoen (t/m 2027).



Opstellen van streefdoelen voor HEN/SED-wateren die geen waterlichaam zijn en deze ter
instemming voorleggen aan de provincie.
Prestatie-indicator

01-01-2010

31-12-2015

47

78

Watergangen met EVZ-functie die voldoen aan eisen (in %)

30%

65%

Watergangen met HEN-functie die voldoen aan eisen (in %)

50%

100%

Watergangen met SED-functie die voldoen aan eisen (in %)

25%

40%

Aantal stuwen vispasseerbaar gemaakt (totaal)

b. Beheer en onderhoud
Onderhoud watergangen
Watergangen onderhoudt het waterschap zelf. Kleinere wateren die voor de ontwatering van een of
enkele percelen noodzakelijk zijn, kunnen onder de jaarlijkse of halfjaarlijkse schouw vallen.
De grondeigenaren moeten deze sloten dan zelf onderhouden.
De waterstaatswerken zijn tot in detail beschreven in de Legger. Daarin is verder de onderhoudsplicht
geregeld evenals de juridische bescherming van de waterstaatswerken .
Onderhoud bestaat uit het periodiek maaien van de onderhoudspaden, taluds, oevers en bodem.
Ook herprofileren en baggeren valt onder onderhoud.
Het doel van onderhoud aan de watergangen is dat deze voldoende water kunnen afvoeren en
aanvoeren. Het onderhoud wordt regelmatig beoordeeld op effectiviteit en efficiëntie. De waterschappen houden rekening met de wettelijke milieueisen, waaronder de Flora- en Faunawet en de
Natuurbeschermingswet. Het onderhoud wordt zo gedaan dat er zo weinig mogelijk verstoring
optreedt. Verder wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden.
Eén van de KRW-maatregelen is het natuurvriendelijk onderhouden van watergangen. Natuurvriendelijk onderhoud wordt in ieder geval gerealiseerd voor waterlichamen die heringericht worden.
De waterschappen in Rijn-Oost gaan meer kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van inrichting,
beheer en onderhoud. Het motto hierbij is ‘lerend naar elkaar kijken’.
Bestrijding van muskusratten
De waterschappen werken in gezamenlijk aan de bestrijding van muskusratten. Bestrijding voorkomt
schade en extra onderhoud aan dijken en oevers. Het streven is de populatie terug te dringen tot 0,25
vangsten per velduur. Bij die waarde wordt de populatie niet meer als schadelijk gezien. Op grond van
de Waterwet gaat de verantwoordelijkheid van de muskusrattenbestrijding over naar de
waterschappen. De muskusrattenbestrijding wordt waarschijnlijk georganiseerd op het niveau van de
Rijndelta stroomgebieden waaronder Rijn-Oost. Op dit moment wordt hiervoor een voorstel
voorbereid. Waterschap Rijn en IJssel voert de muskusrattenbestrijding uit samen met de
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waterschappen Veluwe en Rivierenland en laat samen met deze partners onderzoek doen naar
nieuwe, diervriendelijke vangmethodes.
Onderhoudsopgaven Rijn en IJssel
Sturen op resultaat
In de afgelopen periode is het beheergebied opgedeeld in een aantal rayons voor onderhoud en
beheer. Dit heeft geleid tot een grotere uniformiteit in het onderhoud, maar met respect voor lokale
verschillen. Het waterschap werkt aan een verdere bedrijfsmatige aanpak en gaat daarom sturen op
resultaat in plaats van op inspanning. In 2009-2010 wordt een pilot uitgevoerd langs 200 km
watergang (5% van het totaal), waarin een onderhoudsplan niet meer bestaat uit gedetailleerde
maaikaarten, maar uit een serie randvoorwaarden en vereiste resultaten. Uitvoerenden mogen
vervolgens zelf bepalen hoe ze het plan gaan realiseren. Afhankelijk van de resultaten van de pilot
worden alle de onderhoudsplannen op deze manier opgezet.
Verwerken maaisel
Het maaisel uit de watergangen (volume) zal in de toekomst toenemen omdat het waterschap op
steeds meer plaatsen taluds en maaipaden wil verschralen. Bovendien komen er in bebouwd gebied
steeds meer watergangen bij waar klepelen omwille van stankoverlast geen optie is. Het afgevoerde
maaisel is in principe geschikt als groenbemesting op landbouwgronden. Afnemers stellen echter
steeds meer eisen aan het maaisel omdat hiermee ook zaden van onkruiden kunnen meeliften.
Inmiddels lopen er initiatieven om maaisel eerst te composteren, waaronder een initiatief samen met
de gemeente Oude IJsselstreek. Daarnaast zijn er initiatieven in de regio om maaisel te gebruiken als
brandstof (Buurse) en om maaisel te vergisten (Winterswijk). Het waterschap is bij deze initiatieven
betrokken.
Rekening houden met cultuurhistorische waarden
Bij onderhoud aan kunstwerken zoals duikers, stuwen en bruggen verdient de cultuurhistorische
waarde van deze objecten speciale aandacht. Vanuit een inventarisatie van cultuurhistorisch relevante
objecten in de vorige planperiode is bekend voor welke kunstwerken dit geldt. In de planperiode wordt
vastgesteld bij welke objecten het waterschap zelf actief meewerkt aan behoud van cultuurhistorische
waarden en bij welke objecten alleen externe partijen worden gefaciliteerd.
Gedragscode Flora- en Faunawet
Door de Unie van Waterschappen is een 'gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen'
opgesteld. Deze gedragscode bepaalt inmiddels grotendeels het beheer en onderhoud van
watergangen, bijvoorbeeld dat regelmatig onderhoud minder schadelijk is voor flora en fauna wanneer
telkens 25% van de vegetatie kan blijven staan. Omdat de gedragscode geen vernieling van nesten
toestaat onderzoekt het waterschap hoeveel vogels er broeden op maaipaden en in watergangen, en
of 'gazonbeheer' tot minder broedvogels leidt. Op basis van de uitkomsten volgt in de planperiode een
besluit over een definitieve aanpak.
Invoering van de gedragscode vraagt ook om kennis en inzicht in de verspreiding van de beschermde
soorten langs en in de watergangen. Om de verspreiding te monitoren maakt het waterschap zoveel
mogelijk gebruik van gegevens van vrijwilligers en externe deskundigen.
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Schonen waterbodems (baggeren)
In de planperiode stelt het waterschap een baggerprogramma op voor het structurele baggerwerk aan
de watergangen. Dit als vervolg op het baggerwerk van de afgelopen jaren, waarbij vervuilde bagger
zowel in stedelijk als landelijk gebied met voorrang is verwijderd.
Als eerste stap voor het programma wordt het beheergebied op de aanwezigheid van te verwijderen
bagger geïnventariseerd. Voor het stedelijk gebied is dit gebeurt in het kader van de overname van
stedelijk water. Hieruit blijkt dat tot 2013 voor globaal € 4 mln. aan baggerwerk zou moeten worden
verricht. Voor het landelijk gebied is de inventarisatie gestart.
Het waterschap gaat in bestuursakkoorden (of anderszins) met gemeenten afspraken vastleggen over
de samenwerking bij opslag, verwijdering en toepassing van het te verwijderen baggerslib. Dit is mede
een uitvloeisel van de Kaderrichtlijn Water en het Besluit bodemkwaliteit. Per gemeente wordt hierover
bestuurlijk overleg gevoerd. Ook worden de uitgangspunten uit het Besluit bodemkwaliteit verder
uitgewerkt, waaronder die betreffende waterbodems.
In het monitoringsprogramma van het waterschap wordt regelmatig de kwaliteit van waterbodems
meegenomen. Rapportage hierover vindt plaats in het 'waterrapport'.
Recreatief medegebruik
Sinds enkele jaren zijn de meeste maaipaden opengesteld voor wandelaars en plaatselijk ook voor
fietsers. Recreatief medegebruik is een goede manier om kennis van en waardering voor het
watersysteem te vergroten. De ruimere toegankelijkheid van de watergangen wordt breed
gewaardeerd en heeft slechts beperkt tot extra klachten geleid.

2.2.6 Stedelijk waterbeheer
Er is een nauwe samenhang tussen oppervlaktewater in stedelijk en landelijk gebied. Daarom wordt
het beheer van stedelijk oppervlaktewater tegenwoordig ook gezien als taak van de waterschappen.
De waterschappen in Rijn-Oost hebben een deel van het beheer (en onderhoud) van het
oppervlaktewater in stedelijk gebied daarom overgenomen van de gemeenten. Het gaat dan vooral
om de wateren die van belang zijn voor de wateraanvoer, waterafvoer en waterberging. Het beheer
omvat onder andere het peilbeheer en de aanleg en het onderhoud van extra waterberging in
bestaand stedelijk gebied. De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwatering van de percelen
tussen de watergangen (stedelijk grondwater). Perceelseigenaren blijven daarnaast zelf verantwoordelijk voor de afwatering van hun gronden.
De gemeenten en waterschappen in Rijn-Oost werken samen aan het oplossen van knelpunten in het
stedelijk waterbeheer. De basis hiervoor is het Nationaal Bestuursakkoord Water. De samenwerking
geldt voor het baggeren van watergangen, situaties van wateroverlast en stadswateronderzoeken
volgens het waterkwaliteitsspoor. Het waterbelang in procedures voor bestemmingsplannen wordt
behartigd via de watertoets.
Doelstelling
Onze doelstelling voor het stedelijk waterbeheer is: de kwaliteit en kwantiteit op orde brengen,
conform de afspraken uit het NBW.
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Uitgangspunten en aanpak
Bij de aanpak van het stedelijk waterbeheer hanteren de waterschappen in Rijn-Oost de volgende
uitgangspunten:
Overname stedelijk water
Is er bij de overname van stedelijk water sprake van achterstallig onderhoud dan dient de gemeente
dit achterstallig onderhoud weg te werken, of de gemeente en het waterschap nemen in een
overeenkomst een financiële verrekening op.
Bij overdracht vormt het huidige onderhoudsniveau het uitgangspunt. In gezamenlijk overleg kan in
een later stadium een ander onderhoudsniveau voor het betreffende water worden vastgesteld.
Zichtbaarheid water
De waterschappen haken in stedelijk gebied aan bij plannen van derden om op deze manier kansen
te benutten om het watersysteem te verbeteren. Het zichtbaar maken van water dat nu in duikers
onder de grond zit is hierbij wenselijk. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt actief door het
waterschap gekeken naar de vorm, inrichting en onderhoud van water in de uitleggebieden.
Financiering aanleg watergangen
Voor nieuwe (bouw-)projecten geldt het veroorzakersprincipe. Dit betekent dat de partij die een
nieuwe woonwijk of bedrijventerrein ontwikkelt ook zorgt voor een goede waterinfrastructuur. Na
aanleg worden deze wateren en de bijbehorende kunstwerken, voor zover ze direct met het
oppervlaktewatersysteem in verbinding staan, door het waterschap overgenomen.
Stedelijke wateroverlast
De waterschappen zien het als hun taak om samen met de gemeenten te zoeken naar oplossingen
voor situaties van wateroverlast, mede in relatie tot de capaciteit van het rioolstelsel. Dit gebeurt niet
alleen door gemeenten te faciliteren met het aandragen van kennis voor de nieuwe generatie
rioleringsplannen, maar ook door financieel en materieel bij te dragen aan het oplossen van de
knelpunten.
Belevingswaarde en communicatie
Het stedelijk water is een integraal onderdeel van de openbare ruimte. Water is daarom
medebepalend voor de belevingswaarde van die openbare ruimte voor burgers. In het beheer en
onderhoud wordt met de belevingswaarde rekening gehouden. Dit gebeurt o.a. door aan stedelijke
wateren 'streefbeelden' toe te kennen. Ook richten de waterschappen zich in hun communicatie over
water specifiek op inwoners van stedelijk gebied.
Watertoets
De waterschappen gebruiken het instrument watertoets om de inrichting, beheer en onderhoud van
(nieuw) stedelijk water goed af te stemmen op de ruimtelijke functies, zonder wateroverlast
benedenstrooms te veroorzaken. In de afgelopen periode is dit instrument goed ingeburgerd bij het
waterschap en de stedelijke partners. Wel vraagt de watertoets van het waterschap dat het 'kind aan
huis' is bij de gemeenten en daar met meerdere disciplines in gesprek is, zodat tijdig daadwerkelijk
inbreng geleverd kan worden.
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Waterplannen
Veel gemeenten in Rijn-Oost beschikken inmiddels over een waterplan, dat samen met het
waterschap en andere waterpartners is opgesteld. In elke gemeente is het waterplan anders, maar
altijd is er met enthousiasme voor het eigen water aan gewerkt. In de planperiode komt er een nieuwe
'generatie' waterplannen, waarbij meer aandacht wordt gevestigd op het gezamenlijk maken van
locatiekeuzes voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Situatie Rijn en IJssel
Bij stedelijk water en ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening is de samenwerking van Waterschap
Rijn en IJssel met gemeenten in de afgelopen periode sterk ontwikkeld. Er is samen met 13
gemeenten een gemeentelijk waterplan opgesteld. Daarin spreken de gemeente en het waterschap af
hoe om te gaan met het bestaande stedelijk water en welke randvoorwaarden in nieuw stedelijk
gebied gelden. Verder is het stedelijk water van 14 van de in totaal 22 gemeenten overgenomen. Bij
de overige gemeenten is de overdracht in voorbereiding of reeds gestart.
Voor nieuw stedelijk gebied werkt het waterschap als pilot met een stimuleringsregeling. Deze houdt
in dat het waterschap financieel bijdraagt wanneer bij de nieuwbouw extra wordt geïnvesteerd in een
duurzame waterhuishouding. Is dit niet het geval dan zijn de kosten voor de gemeente en derden
(veroorzakingsprincipe).
Verder wordt plaatselijk stedelijk water weer zichtbaar gemaakt. Het waterschap heeft hiervoor in
2008 beleid vastgesteld. Dit houdt in dat we een bijdrage geven aan gemeenten die beduikerde
watergangen willen ontkluizen. De gemeente moet daarvoor wel zelf het initiatief nemen.
Tot slot is het waterschap gestart om, in het kader van het waterkwaliteitsspoor, samen met
gemeenten doelen in de vorm van streefbeelden toe te kennen aan stedelijke watergangen. Op basis
van streefbeelden kunnen concrete afspraken worden gemaakt over het toekomstig gewenste beheer
en onderhoud.
Plannen en maatregelen
In de periode 2010-2015 worden de volgende plannen en maatregelen uitgevoerd:


Voortzetten van opstellen waterplannen met gemeenten e.a. partners.



Voortzetten pro-actieve toepassing van de watertoets.



Na de pilot stimuleringsregeling voor nieuw stedelijk gebied komen tot definitief beleid.



Met gemeenten nagaan of gewenste streefbeelden (functies) aan stedelijk water toegekend.
kunnen worden en deze met burgers communiceren.



Maken van afspraken over onderhoud van watergangen voor stedelijk gebied zodat het gewenste
(streef)beeld wordt bereikt en gehandhaafd.



Gevraagd en ongevraagd adviseren over uitvoeringskwesties op basis van bestaande
waterplannen of ten aanzien van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.



Samen met gemeenten burgers bewust maken van waterkwaliteit (overstorten) en
(water)recreatie.
Prestatie-indicator
Afspraken over samenwerking waterplan met gemeenten
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01-01-2010

31-12-2015

13

22

2.2.7 Emissiebeheer
Emissiebeheer is het voorkomen en bestrijden van verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater
door het beperken en reguleren van lozingen. De vergunningverlening op grond van de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) heeft sinds de jaren '70 een grote bijdrage geleverd aan
het verminderen van lozingen van afvalwater. De Waterwet en de Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) bieden nieuwe mogelijkheden om het lozen van afvalwater te reguleren.
Lozingen zijn te onderscheiden in puntlozingen (afvalwater en rioolwater) en diffuse lozingen.
a. Afvalwater en rioolwater
De waterschappen in Rijn-Oost hebben in de afgelopen periode fors geïnvesteerd in hun
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's). De kwaliteit van het effluent uit deze installaties is hierdoor
sterk verbeterd. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de waterkwaliteit in Oost-Nederland.
In alle beheergebieden wordt voldaan aan de wettelijke eis van tenminste 75% stikstof- en
fosfaatverwijdering.
Ook de lozingen vanuit gemeentelijke riooloverstorten zijn de afgelopen decennia sterk verminderd.
Dit is het resultaat van verschillende maatregelen van gemeenten. In een aantal wateren treedt
incidenteel nog vissterfte op door overstortingen. Ook kunnen calamiteiten, zoals hevige regenval,
oorzaak zijn van een tijdelijk slechtere kwaliteit van het effluent. In het buitengebied hebben
gemeenten en bewoners IBA-systemen (individuele afvalwaterbehandeling) bij woningen aangelegd.
Vrijwel alle ongezuiverde huishoudelijke lozingen op het oppervlaktewater zijn hierdoor opgeheven.
Ook afvalwaterlozingen door bedrijven zijn in Rijn-Oost vergaand gesaneerd. Slechts bij uitzondering
zijn deze lozingen nog een bron van probleemstoffen.
Doelstelling
Onze doelstelling voor het emissiebeheer is: het verder verminderen van de bijdrage van overstorten,
regenwaterafvoeren en RWZI’s aan de vervuiling van het oppervlaktewater.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij het emissiebeheer de volgende uitgangspunten en
aanpak:
Vergunningverlening


Waterschappen en gemeenten organiseren vanaf 2010 een gezamenlijk loket voor
vergunningverlening op basis van de Waterwet. Bij de samenwerking in dit loket wordt de
expertise van het waterschap optimaal ingezet.



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



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



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

57

Handhaving


Zo nodig wordt in operationele zin samengewerkt met andere handhavingsinstanties.



De beschikbare sanctie-instrumenten (bestuursdwang, dwangsom) worden conform de
sanctiestrategie toegepast.



De komende jaren is er extra inspanning op handhaving in de glastuinbouw in Rijn-Oost vanwege
haar bijdrage aan verschillende stoffen in het oppervlaktewater.




Het opsporen en opheffen van illegale lozingen krijgt meer prioriteit.
De waterschappen in Rijn-Oost hebben aandacht voor een goede handhaving van interne
vergunningen voor RWZI's.



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

b. Diffuse bronnen
De waterkwaliteit in Rijn-Oost wordt sterk beïnvloed door belasting uit diffuse bronnen. De
belangrijkste diffuse bronnen zijn emissies uit de landbouw, verkeer en vervoer, (uitlogende)
bouwmaterialen en onkruidbestrijding. Dit leidt tot te hoge gehaltes aan bijvoorbeeld stikstof en
fosfaat. De emissie door agrarische bedrijven is verminderd door onder andere de landelijke
mestwetgeving en de aanwijzing van mest- en spuitvrije zones. Toch levert de restuitstoot een
belangrijke diffuse belasting op.
De waterschappen houden toezicht op en handhaven het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
(LOV), het Besluit Glastuinbouw en dergelijke. Ook wordt er aandacht besteed aan samenwerking met
doelgroepen en aan communicatie. Andere mogelijkheden hebben de waterschappen nauwelijks.
Hierdoor kunnen de waterschappen maar beperkt bijdragen aan de aanpak van diffuse bronnen.
Mogelijkheden om diffuse belasting te verminderen zijn er vooral op rijksniveau. Voorbeelden zijn de
mestwetgeving (LNV) en het Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen van het ministerie van VROM.
Uitvoeringsprogramma Diffuse Bronnen
In 2008 heeft het ministerie van VROM, in samenspraak met o.a de Unie van Waterschappen, een
Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging vastgesteld. Het rijk en de regio kunnen
invloed uitoefenen op emissiereductie voor stoffen als nutriënten, zware metalen en potentiële
probleemstoffen als (dier)geneesmiddelen. Volgens dit programma ligt de rol van de waterschappen
op toezicht en handhaving, voorbeeldfunctie, initiëren van pilot-projecten en monitoring. De
waterschappen zijn vrij om een uitvoeringsstrategie te kiezen.

Doelstelling
Onze doelstelling voor de aanpak van diffuse verontreiniging is: bijdragen aan vermindering van
belasting vanuit diffuse bronnen, in samenwerking met veroorzakers en medeverantwoordelijken.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren bij de aanpak van diffuse belasting deze uitgangspunten:


De waterschappen hebben een aanvullende rol ten opzichte van het rijk.
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Nieuwe probleemstoffen, zoals (dier)geneesmiddelen en hormoonactieve stoffen, worden
opgenomen in het eigen monitoringsprogramma. Daarbij is aandacht voor de beschikbaarheid van
deze stoffen voor waterorganismen.



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



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



Op de eigen terreinen (zowel waterlopen als terreinen RWZI’s) wordt het onkruidbeheer
chemievrij uitgevoerd; de waterschappen hebben hierin een voorbeeldfunctie. Binnen de Unie is
afgesproken om uiterlijk in 2010 gecertificeerd te zijn volgens de systematiek van de Stichting
Milieukeur.



Het doen van onderzoek naar een kosteneffectieve aanpak van diffuse bronnen en meewerken
aan innovatieve pilots. Dit kan samen met landbouwbedrijven, (water)bedrijven, provincies en
gemeenten.



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

Situatie Rijn en IJssel
Uit het waterrapport 2006-2008 blijkt dat naast bovenstroomse aanvoer van verontreinigingen (uit
Duitsland) en puntbronnen (zoals riooloverstorten en het effluent van RWZI’s) diffuse bronnen een
aanzienlijke belasting van het oppervlaktewater veroorzaken. Daardoor wordt voor de volgende
stoffen de KRW-waterkwaliteitsdoelstelling nog niet gehaald: stikstof, fosfaat, koper, zink, PAK en
lokaal enkele gewasbeschermingsmiddelen.
Plannen en maatregelen
In de Nota Diffuse bronnen (2008) heeft het waterschap voor de planperiode de volgende aanpak
vastgesteld:


De aandacht voor de diffuse bronnen problematiek in en buiten het beheergebied (NordrheinWestfalen) vergroten.



Versterken eigen adviesrol bij watertoets en waterplannen om het waterkwaliteitsbelang, incl.
diffuse bronnen, in stedelijke gebieden te benadrukken.



Starten van (een) pilotstudie(s) in samenwerking met landbouwbedrijven gericht op de reductie
van nutriënten.



Onderzoek naar aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen en (dier)geneesmiddelen in afvalen oppervlaktewater.



Onderzoek naar de toepassing van chemische onkruidbestrijding door gemeenten in het
beheergebied.



Minimaal voortzetten het huidige handhavingsniveau Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij,
waar nodig aanscherping van controles.
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2.2.8 Nevenfuncties van het watersysteem
De aandacht voor recreatief medegebruik, educatie, belevingswaarden, hengelsport, en het inpassen
van cultuurhistorische waarden in het waterbeheer is fors toegenomen. Alle waterschappen in RijnOost kennen kleinschalige en grootschalige vormen van medegebruik. Ook hebben alle
waterschappen te maken met de conservering van cultuurhistorische waarden in of bij watergangen,
zoals oude sluizen, een dijkhuis of een watermolen.
a. Recreatief medegebruik
De waterschappen krijgen een toenemend aantal verzoeken voor recreatief gebruik van
waterkeringen, onderhoudspaden, watergangen en overige wateren. Onder recreatief medegebruik
verstaan we vormen als wandelen, fietsen en pleziervaart. Recreatief medegebruik is een goede
manier om kennis van en waardering voor het watersysteem bij burgers te vergroten. De
waterschappen in Rijn-Oost stellen zich daarom pro-actief op bij dit soort initiatieven en denken zo
nodig mee over kansen en mogelijkheden.
Doelstelling
Onze doelstelling voor recreatief medegebruik is: kansen bieden voor recreatief medegebruik volgens
de beleidslijn die ieder waterschap hiervoor heeft vastgesteld.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor recreatief medegebruik de volgende algemene
uitgangspunten en aanpak:


Recreatief medegebruik op individuele basis is in veel gevallen toegestaan (bijvoorbeeld
wandelen over schouwpaden).



Bij herinrichtingsprojecten in landelijk en stedelijk gebied houden we rekening met mogelijkheden
voor beleving en recreatief medegebruik.



Alleen als recreatief medegebruik mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor het watersysteem, of
voor functies als landbouw, bedrijven en natuur, gaat het waterschap niet vanzelfsprekend
akkoord.

Plannen en maatregelen Rijn en IJssel
In de periode 2010-2015 werkt het waterschap aan uitvoering van de Nota Recreatief medegebruik
(2005). Het gaat hierbij om:


Continueren van passief (individueel) recreatief medegebruik.



Registreren van locaties waar actieve recreatie mogelijk is en van locaties waar dit ongewenst is.



Organiseren van voorlichting over mogelijkheden en randvoorwaarden bij recreatief medegebruik.



Verbeteren van handhaving door voorlichting, overleg met vergunninghouders en met gemeenten,
m.n. voor locaties waar gericht toezicht nodig is.



Opstellen van beleid voor beleving van water, gericht op interactie met burgers.

In 2008 heeft het bestuur nogmaals het belang van recreatief medegebruik vastgesteld en de proactieve rol van het waterschap daarin. Tevens is voor bijdragen aan initiatieven van derden een
bedrag in de begroting gereserveerd.
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b. Sportvisserij
De hengelsport is een belangrijke vorm van medegebruik in de Rijn-Oost beheergebieden.
Waterschap Rijn en IJssel heeft de visrechten verhuurd aan drie hengelsportfederaties. Deze
hengelsportfederaties verzorgen, samen met de visstandbeheercommissie, het vissstandbeheer in de
wateren van het waterschap.
Uitgangspunten en aanpak


Sportvisserij is toegestaan vanaf onderhoudspaden, kades en toegangswegen die in eigendom
zijn van het waterschap. Het waterschap faciliteert dit door het inrichten van voorzieningen voor
de sportvisserij waarbij ook wordt gelet op toegankelijkheid voor gehandicapten. Voorzieningen
worden zodanig ingericht of gesitueerd dat dit niet conflicteert met toegekende functies
(landbouw, natuur of vaarweg).



Landelijk wordt er gewerkt aan een nieuwe bestuurlijke inrichting voor de binnenvisserij met een
centrale rol voor de visstandbeheercommissie en het visplan. Indien hiertoe aanleiding is zal het
waterschap de organisatie voor de sportvisserij in het beheergebied hieraan aanpassen.



Waterschap Rijn en IJssel heeft via het Platform Waterbeheer en Sportvisserij regulier overleg
met de hengelsportfederaties (HSF) en visstandbeheercommissie (VBC) over het visstandbeheer
en de sportvisserij.

c. Cultuurhistorie (archeologie) en educatie
In 2005 zijn de waardevolle cultuurhistorische waterobjecten in alle Rijn-Oost gebieden
geïnventariseerd en verzameld in de Watererfgoedatlas Overijssel. De inventarisatie geeft inzicht in
de omvang en verscheidenheid van de cultuurhistorische waarden. De waterschappen hebben eigen
beleidslijnen vastgesteld voor het omgaan met deze waarden of gaan dit doen.Er zijn diverse
projecten gerealiseerd waarbij cultuurhistorie centraal staat. Voorbeelden zijn de Bisschopsschans
(Groot Salland), Loozensche Linie (Velt en Vecht), Kliften Vollenhove (Reest en Wieden),
Schuivenhuisje Dinkel/Kanaal Almelo-Nordhorn (Regge en Dinkel) en de schutsluis in de Oude IJssel
bij Laag Keppel (Rijn en IJssel).
Waterschap Rijn en IJssel heeft ook voor het Gelderse deel van het beheergebied een inventarisatie
gemaakt. Samen met de provincie Gelderland is 'cultuurhistorie-ecologie-water kompas' (CEW)
gemaakt, waarin richtlijnen staan hoe bij herinrichting met deze waarden rekening kan worden
gehouden.
Het is niet de taak van de waterschappen om al deze objecten te restaureren en in stand te houden.
In de periode tot 2015 wordt besloten voor welke watererfgoedelementen de waterschappen
verantwoordelijk zijn en in welke mate.
Net als recreatief medegebruik, biedt het watererfgoed mogelijkheden om burgers bewust te maken
van de waarde van het water. Door middel van educatie kunnen met name kinderen en jongvolwassenen worden bereikt, om hen bekend te maken met het waterbeheer en de waterschappen in
Nederland, danwel met Waterschap Rijn en IJssel.
Doelstelling
Onze doelstelling zijn: het beschermen en verstevigen van cultuurhistorische waarden die een directe
relatie hebben met oppervlaktewater en dijken, en het bevorderen van educatieve activiteiten rondom
waterbeheer en de waterschappen.
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Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor cultuurhistorie waarden een aantal uitgangspunten:


Waar mogelijk wordt de restauratie van cultuurhistorische en/of archeologische objecten
meegenomen in herinrichtingsprojecten, dit gebeurt zowel in landelijk als in stedelijk gebied.



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



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



Bij projecten in het watersysteem en in de waterketen wordt rekening gehouden met



landschappelijke inpassing. Ook is er aandacht voor architectuur (gemalen e.d.).
Voor wat betreft archeologie wordt zoveel mogelijk de aanwezige waarden in situ bewaard. Dat
betekent dat zoveel mogelijk vermeden wordt dat waardevolle waarden worden opgegraven of
vergraven.

Plannen en maatregelen Rijn en IJssel
In de periode 2010-2015 werkt het waterschap aan uitvoering van de nota 'Van behoud naar
ontwikkeling' (2007). Het gaat hierbij in aanvulling op het bovenstaande om:


Inventariseren en categoriseren van watererfgoed, om aan de hand daarvan te bepalen waarin te
investeren.



Inventariseren van relevante cultuurhistorische gegevens van landschappelijke elementen en
aardkundige waarden bij projecten die worden uitgevoerd, als inspiratiebron voor herinrichting.



Ondersteunen van initiatieven van derden om watererfgoed breed onder de aandracht te brengen.



Ontwikkelen van een richtlijn hoe om te gaan met archeologisch onderzoek voordat de uitvoering
van een project begint.



Opstellen van een nota cultuurhistorie waarin, op basis van resultaten uit de voorgenoemde actiepunten, een vervolgaanpak wordt vastgelegd.



Opstellen van een nota educatie waarin wordt vastgelegd hoe het waterschap educatieve
activiteiten rondom waterbeheer en Waterschap Rijn en IJssel gaat stimuleren.
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2.2.9 Vaarwegbeheer Oude IJssel
De Oude IJssel is de enige vaarweg in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel waarop ook
beroepsscheepvaart plaatsvindt. Het scheepvaarttraject betreft de eerste 17 kilometer, van de sluis bij
Doesburg tot aan de brug in de Slingerparallel bij Doetinchem. Het resterende traject, van de
Slingerparallel tot aan de Duitse grens, is niet bestemd voor de beroepsvaart. Daar wordt alleen
recreatief gevaren.
Het beheer ten behoeve van de beroepsvaart wordt door het waterschap uitgevoerd namens de
provincie Gelderland. De ruimte voor keuzes wordt sterk bepaald door het jaarlijkse budget dat de
provincie beschikbaar stelt. Het waterschap is verder op de hele Oude IJssel verantwoordelijk voor het
beheer ten behoeve van de recreatievaart. Daarom is er regelmatig overleg met verschillende
partners die bij de Oude IJssel betrokken zijn: de beroepsvaart, de recreatievaart, eigenaren van
aanliggende gronden en de gemeenten.
Doelstelling en resultaat
De Oude IJssel is en blijft ingericht als een geschikte vaarweg voor de beroepsvaart en de recreatieve
vaart. Voor de toekomstige ontwikkeling van de vaarweg voert het waterschap het in 2007
vastgestelde beleid uit (Nota perspectief voor de beroeps- en recreatievaart).
De huidige vaarweg is geschikt voor schepen van de zwaarteklasse II. Aanpassingen aan de
waterstaatswerken worden in overeenstemming met de huidige vaarwegklasse uitgevoerd.
Het waterschap stimuleert een toename van het gemotoriseerde recreatieverkeer op de Oude IJssel.
Het vaarwegbeheer raakt aan andere activiteiten van het waterschap die in en bij de Oude IJssel
plaatsvinden, zoals het inrichten van de Oude IJssel als ecologische verbindingszone,
baggerwerkzaamheden en het bevorderen van recreatief medegebruik. Deze activiteiten zijn
afgestemd op het gebruik van de Oude IJssel als vaarweg.
Plannen en maatregelen
In de periode 2010-2015 worden de volgende plannen en maatregelen uitgevoerd:


Opstellen van een beleidslijn voor woonboten in de Oude IJssel.



Opstellen van een calamiteitenplan voor calamiteiten op de vaarweg.



In de planperiode worden op het beroepsvaarttraject geen renovaties of aanpassingen van
kunstwerken voorzien.



Het waterschap werkt mee aan de aanleg van voorzieningen en verruiming van bedienings- en
openingstijden, om de recreatievaart te stimuleren.
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2 . 3

A F V A L W A T E R K E T E N

De waterketen bestaat uit het geheel van drinkwatervoorzieningen, het inzamelen en transporteren
van afvalwater en de zuivering van afvalwater. Drinkwaterbedrijven verzorgen de winning, productie
en distributie van drinkwater. Bij het gebruik van water in huishoudens en bedrijven ontstaat
afvalwater. De gemeenten zorgen via de rioolstelsels voor het inzamelen en het transport van
afvalwater en regenwater. Het afvalwater en een deel van het regenwater wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) gezuiverd. De riolering en de RWZI’s vormen samen de
afvalwaterketen (zie figuur).
Er is een functionele samenhang tussen het rioleringsstelsel en de RWZI's. De waterschappen in RijnOost en de gemeenten hechten dan ook veel belang aan goede samenwerking. Op landelijk niveau is
in 2007 het Bestuursakkoord Waterketen gesloten. Op regionaal niveau zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan gericht op praktische uitvoering. Verder doen de waterschappen mee aan het
opstellen van gemeentelijke rioleringsplannen (GRP's). Het doel van deze samenwerking is de
bescherming van de volksgezondheid, het bereiken en in stand houden van een duurzame
leefomgeving en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, gekoppeld aan een optimale
dienstverlening aan (gebonden) klanten.

2.3.1 Inzamelen en transport
Doelstelling
Onze doelstellingen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater zijn: optimaliseren van het
inzamelen en het transport volgens de afspraken uit het landelijke Bestuursakkoord en het
terugdringen van lozingen vanuit het transportsysteem op het oppervlaktewater.
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De waterschappen in Rijn-Oost werken op de volgende manieren aan de inzameling en transport van
afvalwater:
Van basisinspanning naar waterkwaliteitsspoor
De overstortingen van afvalwater uit rioolstelsels zijn de afgelopen jaren sterk verminderd. Gemeenten
hebben in overleg met de waterschappen geïnvesteerd in effectieve maatregelen, zoals het
afkoppelen van verhard oppervlak, de bouw van bergbezinkbassins en de ombouw naar een
verbeterd gescheiden rioolstelsel of een afgekoppeld stelsel. In een aantal situaties is het uitvoeren
van de basisinspanning niet voldoende. Extra maatregelen zijn nodig als ook dan de kwaliteit in het
ontvangende water door overstortingen nog niet aanvaardbaar is. Ook op locaties waar rioolstelsels
overstorten op ecologisch waardevolle wateren kunnen extra maatregelen nodig zijn.
Om te bepalen welk emissieniveau gewenst is, werken de waterschappen en de gemeenten samen
aan het waterkwaliteitsspoor. Hiervoor is inzicht nodig in het functioneren van het (stedelijk)
watersysteem. Ook moet de ecologische kwaliteit bekend zijn en moet duidelijk zijn hoe het inzamelen transportsysteem ter plaatse functioneert. Vervolgens worden maatregelen vastgesteld en
uitgevoerd.
Basisinspanning en waterkwaliteitsspoor
Op basis van de 4e Nota Waterhuishouding worden de nadelige effecten van rioolemissies volgens
een tweesporenbeleid aangepakt.
1. Het emissiespoor is gericht op het verminderen van de uitstoot van vervuilende stoffen naar het
oppervlaktewater. Tot het emissiespoor behoort het behalen van de 'basisinspanning'. Dit houdt in
dat gemeenten gemiddeld de uitstoot uit hun rioolstelsel met 50% moeten verminderen.
2. Het waterkwaliteitsspoor is gericht op een verbetering van de waterkwaliteit vanuit de
afvalwaterketen als geheel. Het waterkwaliteitsspoor wordt uitgevoerd om de kwaliteit van
stedelijk water te verbeteren in relatie tot het rioleringstelsel.

Afkoppelen hemelwater
De huidige inzamel- en transportsystemen zijn niet overal berekend op de heviger regenbuien die ons
volgens de KNMI-klimaatscenario's in de zomermaanden te wachten staan. Daardoor zal er vaker
water op straat staan en gaan er meer overstorten plaatsvinden vanuit gemengde rioolstelsels. De
maatregelen die nu worden uitgevoerd vanwege de basisinspanning en het waterkwaliteitspoor, zijn
op langere termijn mogelijk niet effectief genoeg. Daarom is het nodig om meer verhard oppervlak af
te koppelen van rioolstelsels.
In nieuw stedelijk gebied wordt regenwaterafvoer al niet meer aangekoppeld. Samen met de
gemeenten moeten we erin die gevallen voor waken dat er geen nieuwe verontreinigingsbronnen bij
regenwateruitlaten ontstaan. Een andere belangrijke opgave is het verminderen van rioolvreemd
water, zoals drainagewater, bronneringswater en instromend grondwater door lekke rioolbuizen.
Het afkoppelen van verhard oppervlak en het terugdringen van rioolvreemd water draagt bij aan
minder overstortingen. Het bevordert ook de doelmatige werking van de RWZI’s. Beide maatregelen
zorgen voor een beter effluent en door de geringere toevoer is de capaciteit van de RWZI’s langer
toereikend.
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Bijdrage afkoppelen
De meeste waterschappen in Rijn-Oost hebben een tijdelijke bijdrageregeling voor het afkoppelen van
verhard oppervlak. Met sommige gemeenten zijn al afspraken gemaakt over bijdragen; een uniforme
regeling is daarom op korte termijn niet mogelijk. In de overgangsperiode (2009-2010) wordt
maatwerk geleverd voor gemeenten die in het beheergebied van meer waterschappen liggen.
In 2010 stellen de waterschappen in Rijn-Oost een uniform beleid op voor de bijdrage van de
waterschappen aan het afkoppelen.
Nieuwe regels
Het doel van het landelijke Bestuursakkoord Waterketen (2007) is een doelmatigheidsverbetering in
de waterketen. Om dit te realiseren, is een intensieve samenwerking in de waterketen nodig. Ook de
invoering van de Waterwet brengt dit met zich mee. Een en ander leidt tot:


Het vervallen van de aansluitvergunning die waterschappen aan gemeenten verstrekken.



De introductie van een algemene maatregel van bestuur voor de regulering van overstortingen en
regenwateruitlaten.



Het vervallen van de vergunningverlening door waterschappen voor bedrijfsmatige lozingen op
het rioolstelsel, die door hun omvang of risicoprofiel relevant zijn voor het watersysteem of de
waterketen.



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

De waterschappen onderzoeken samen met de gemeenten en provincies wat de nieuwe regels
betekenen voor de samenwerking in de waterketen.
Uitgangspunten en aanpak
De waterschappen in Rijn-Oost hanteren voor de afvalwaterketen de volgende aanpak:
Emissie rioolstelsels


Afronden van de maatregelen ten aanzien van de basisinspanning. Dit gebeurt op basis van de
bestuurlijke afspraken die met gemeenten zijn gemaakt.




In samenwerking met gemeenten uitvoeren van het waterkwaliteitsspoor.
Zoveel mogelijk afkoppelen van hemelwater. Zo nodig worden er door de gemeente maatregelen
getroffen om nieuwe verontreinigingsbronnen bij regenwateruitlaten te voorkomen.

Ketensamenwerking met gemeenten


De waterschappen nemen het initiatief voor het uitvoeren van afvalwateroptimalisatiestudies
(OAS). Deze dienen meerdere doelen: minder vervuiling uit de afvalwaterketen, minder
knelpunten bij overstorten en regenwateruitlaten, en goedkopere oplossingen in de ketenonderdelen. De kansen voor OAS-studies moeten in het hele beheergebied verkend zijn in 2009.



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



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



Er wordt verkend of het mogelijk is om sturings- en datasystemen in de afvalwaterketen toe te
passen of te uniformeren. Dit geldt o.a. voor metingen aan gemeentelijke overstorten.
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De gemeente heeft op grond van de Wet gemeentelijke watertaken een duidelijke regierol in de
stedelijke afvalwateropgave. Het waterschap wil daarom intensief betrokken zijn bij de
voorbereiding en het opstellen van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Optimalisatiestudies afvalwaterketen
Bij een Optimalisatie Afvalwater Studie (O.A.S.) onderzoekt het waterschap samen met een of meer
gemeenten een zo doelmatig mogelijke inrichting van de afvalwaterketen. De belangrijkste vraag is
hoe die het beste beheerd kan worden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:
•

Het optimaal benutten van de capaciteit van het rioolstelsel en de RWZI’s.

•

Het afkoppelen van regenwater.

•

Retentiemogelijkheden om het afvalwater tijdelijk op te slaan.

•

Het beperken van rioolvreemd water.

De resultaten van een OAS-studie worden verwerkt in een afvalwaterakkoord.

Situatie Rijn en IJssel
Programmatische aanpak en rioleringsbundel
Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2006 een uitvoeringsprogramma voor het waterkwaliteitsspoor
vastgesteld. Door de samenhang van deze opgave met de OAS-studies en andere stedelijke
wateropgaven, is het uit te voeren proces complex en langdurig. Zonder sturing op samenhang en
prioritering van activiteiten is de kans groot dat er onvoldoende het beoogde resultaat bereikt. Daarom
wordt dit proces programmatisch aangepakt.
Voor de gemeentelijke rioleringsstelsels blijft het waterschap het beleid hanteren uit de bundel
'Riolering en het waterschap Rijn en IJssel' (1998/2009). In deze bundel zijn in aanvulling op het
waterbeheerplan de details van het rioleringsbeleid aangegeven, zoals toegepast in de samenwerking
met gemeenten. Omdat er veel is veranderd en gaat veranderen in het afvalwaterketenbeheer stelt
het waterschap in 2010 een geheel nieuwe bundel vast.
Uitkomsten stadswateronderzoek
In 2006 en 2007 is het waterschap met acht gemeenten een stadswateronderzoek gestart. In deze
onderzoeken is getoetst of er, na realisatie van de basisinspanning, nog knelpunten overblijven in de
oppervlaktewaterkwaliteit, waterbodem en ecologie. In de acht gemeenten zijn 175 overstorten van
gemengde stelsels aanwezig. Uitkomsten van de onderzoeken zijn o.a. dat:


24% van de overstorten een knelpunt oplevert voor de zuurstofhuishouding;



op 45 tot 60% van de locaties de normen voor stikstof, fosfaat en koper worden overschreden;
zink en nikkel overschrijden de norm op 5 tot 7% van de locaties;



de beleving van de stadswateren bijna overal aan het basisniveau blijkt te voldoen; slechts 4%
van de locaties voldoet niet;



de oeverecologie en waterecologie, inrichting en beheer in het stedelijk gebied regelmatig de
basiskwaliteit niet halen.
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Plannen en maatregelen
In de periode 2010-2015 worden de volgende plannen en maatregelen uitgevoerd:
Uitvoeren onderzoek en optimalisaties
In de planperiode wordt in alle gemeenten het stadswateronderzoek afgerond. Vervolgens stellen we
met gemeenten plannen op om de gevonden knelpunten op te lossen. Deze plannen worden daarna
per zuiveringskring geoptimaliseerd door middel van een optimalisatiestudie. Een zuiveringskring
bestaat uit een RWZI met bijbehorende transportleidingen en de aangesloten gemeentelijke
rioolstelsels. Knelpunten kunnen verholpen worden door maatregelen in de afvalwaterketen of aan de
bron te treffen. Ook doorspoeling van watergangen kan een effectieve maatregel zijn. Verder wordt
onderzoek gedaan naar het zo eenvoudig en goedkoop mogelijk vaststellen van lokale vervuiling uit
regenwateruitlaten.
Uitvoeren maatregelen
Vóór 2012 zijn in alle dertien zuiveringskringen de optimalisatiestudies gestart. Enkele zijn voor die tijd
al afgerond. De uitvoering van maatregelen start na 2009. Hiermee voldoen de gemeenten en het
waterschap aan het Bestuursakkoord Waterketen.
Hoe het waterschap en gemeenten samenwerken wordt in onderling overleg bepaald. Het streven is
om dit te organiseren door het dagelijks beheer over de afvalwaterketen onder te brengen in een
afvalwaterteam. Het kan ook in de vorm van een projectsamenwerking, bijvoorbeeld een OAS. Een
andere optie is dat alleen afstemming van beleid en maatregelen plaatsvindt of dat wordt gewerkt op
basis van een afvalwaterakkoord.
Kosten maatregelen
De kosten van de beoogde maatregelen zijn op basis van de huidige pilotprojecten beperkt bekend.
Eind 2009 is er inzicht in de totale kosten voor het beheergebied. Een deel van die kosten komt voor
rekening van het waterschap, omdat die watersysteemmaatregelen betreffen. Een deel van de
rioleringskosten kan eventueel ook voor rekening van het waterschap komen, in de vorm van een
bijdrageregeling aan- en afkoppelen. Hierover neemt het waterschap in 2009 een besluit en stemt dit
in 2010 in Rijn-Oost verband af.
Aanpak overstorten
Voor overstorten die lozen op wateren met een Specifiek Ecologische Doelstelling (SED-wateren) zal
in het waterkwaliteitsspoor worden onderzocht met welke maatregelen effectief een vermindering van
belasting te bereiken is. Ook wordt gezocht naar saneringskansen bij reconstructies van wijken en
vervanging van rioleringen. Het waterschap voert voor 2015 uitsluitend kosteneffectieve maatregelen
uit.
Monitoring overstorten
In vervolg op het project ‘handhaving en saneren overstorten’ uit de afgelopen periode wordt de
komende jaren het accent gelegd op ‘meten en monitoren’ in de afvalwaterketen. Het waterschap ziet
als meetdoelen het verkrijgen van inzicht in:


de vervuiling uit overstorten en regenwateruitlaten;



kwalitatieve en kwantitatieve effecten van klimaatsontwikkeling in stedelijke gebieden;



een doelmatige werking van de afvalwaterketen met het oog op de maatschappelijke kosten.

Ook bij deze monitoring zal het waterschap samenwerking zoeken met gemeenten.
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Samenwerking GRP's
Door de Wet gemeentelijke watertaken hebben gemeenten een duidelijker regierol gekregen in de
stedelijke afvalwateropgave. Het waterschap wil vanuit de betrokkenheid bij stedelijk water en de
waterketen niet alleen betrokken zijn bij de gemeentelijke waterplannen, maar ook bij de voorbereiding
van nieuwe gemeentelijke rioleringsplannen (GRP). Via deze planvorm kunnen gemeente en
waterschap optimaal profiteren van elkaars kennis en ervaring.
Daarom wil het waterschap in de planperiode met de gemeenten afspraken maken over de samenwerking aan GRP's.
Samenwerking TWG
Het waterschap blijft ook in de planperiode actief in de samenwerking tussen provincie Gelderland,
vier waterschappen, 56 gemeenten en Vitens in het verband 'Toekomst Waterketen Gelderland'.
In het kader van de beleidslijn 'doorpakken na een optimalisatiestudie' wil het waterschap per
zuiveringskring een afvalwaterteam formeren met gemeenten, met als doel mogelijke, nieuwe
winstpunten in de afvalwaterketen te inventariseren en op te pakken. Deze teams kunnen inhoudelijke
en zonodig ook organisatorisch een verdere samenwerking stimuleren.
Prestatie-indicator

01-01-2010

31-12-2015

Aantal afvalwaterakkoorden met gemeenten

2

22

Afspraken over samenwerking rioleringsplan (GRP) met gemeenten

1

22

2.3.2 Afvalwaterbehandeling
Doelstelling
Onze doelstelling voor het zuiveren van afvalwater is: voldoen aan de wettelijke lozingseisen en
daardoor bijdragen aan een goede chemische en biologische kwaliteit van het oppervlaktewater.
De waterschappen in Rijn-Oost werken op de volgende manieren aan de zuivering van afvalwater:
Renovatie RWZI's
De waterschappen investeren voortdurend in renovatie, verbetering en soms ook nieuwbouw van
RWZI’s. Door deze investeringen blijven de installaties voldoen aan de recente eisen op het gebied
van capaciteit, prestatie, milieubelasting, energieverbruik en werkomstandigheden. Zo nodig wordt
ook geïnvesteerd in automatisering en processturing.
Capaciteit RWZI's
De capaciteit van RWZI's wordt onderscheiden in hydraulische en biologische capaciteit. De
installaties worden in 20 tot 30 jaar afgeschreven, daarom zijn ze afgestemd op een langetermijn
belasting. Hoe beter de langetermijnbelasting wordt berekend, hoe doelmatiger de investering en
exploitatie zijn. Een exacte berekening is moeilijk te maken door onzekerheden in de bevolkingsgroei,
de economische ontwikkelingen en de voortgang van het afkoppelen. Daarom is of wordt met de
gemeenten een hydraulische capaciteit afgesproken. Zij zijn er dan zeker van dat het rioolwater wordt
afgenomen. De waterschappen voldoen nog niet in heel Rijn-Oost aan deze afnameverplichting.
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Waterschap Rijn en IJssel heeft, om aan de afnameverplichting richting gemeenten te voldoen, eind
2010 de hiervoor benodigde rioolgemaalcapaciteit op orde gebracht.
Aandacht voor innovatie
Bij het ontwerpen van RWZI’s waren betrouwbaarheid en doelmatigheid de belangrijkste criteria.
Nieuwe criteria zijn energieverbruik en duurzaamheid. De waterschappen in Rijn-Oost willen op deze
gebieden de komende jaren forse stappen vooruit maken. Het toepassen van innovaties wordt
voorafgegaan door onderzoek en door experimenten. Daarbij is meer aandacht nodig voor
kleinschalige behandelingssystemen, naast de huidige grote installaties. Ook worden proeven gedaan
met nieuwe sanitatieconcepten, de verwerking van gescheiden ingezamelde afvalwaterstromen en
nageschakelde technieken. Dreigende uitputting van grondstoffen kan een reden zijn om te zoeken
naar terugwinningsmethoden voor bijvoorbeeld fosfaat.
Minder energieverbruik
Het zuiveren van afvalwater kost met de huidige zuiveringstechnieken veel energie. Energiebesparing
van het zuiveringsproces is wenselijk. De stijgende energieprijzen en de maatschappelijke opgave om
het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren, zijn de belangrijkste redenen. Daarom hebben de
waterschappen in 2008, samen met het ministerie van Economische Zaken, de Meerjarenafspraak
energie-efficientie zuiveringsbeheer (MJA-3) ondertekend. We streven hiermee naar 2% energieefficientie per jaar, vooral door energiezuiniger te werken.
Het verwerken van zuiveringsslib is eveneens een grote kostenpost voor de waterschappen.
Kostenbeheersing en duurzaamheid zijn de reden om te zoeken naar andere verwerkingsmethoden.
Daar wordt in deze planperiode mee geexperimenteerd. De uitdaging hierbij is slib te zien als
grondstof en niet als afvalstof.
Extra zuiveringstrap
Ieder beheergebied in Rijn-Oost voldoet aan de wettelijke verplichte norm van 75% verwijdering van
stikstof en fosfaat. Veel RWZI's in Rijn-Oost halen hogere rendementen. Voor kwetsbare
oppervlaktewateren zijn hoge rendementen gewenst, mede op grond van de normen vanuit de KRW.
Het toevoegen van een extra (kostbare) zuiveringstrap aan een RWZI is echter in veel gevallen geen
kosteneffectieve maatregel om emissiereductie te realiseren. Dat is alleen het geval als:


Een RWZI het bereiken van de KRW-normen in een waterlichaam verhindert en uit onderzoek
blijkt dat verdere fosfaatverwijdering positieve ecologische effecten heeft.



Een RWZI loost op kwetsbaar water, bijvoorbeeld klein water of water met een natuurgerichte
functie.



Het brongerichte rijksbeleid de overbelasting met bepaalde stoffen niet kan oplossen en
aanvullende zuiveringstechnische maatregelen effectief zijn.

Situatie Rijn en IJssel
Het Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater vormt het wettelijke kader voor de lozing van effluent van
RWZI’s op het oppervlaktewater. De RWZI's van Waterschap Rijn en IJssel voldoen aan het
zuiveringsrendement volgens de verplichtingen uit dit besluit. In het watersysteem worden niettemin
de normen voor nutriënten verspreid door het beheergebied overschreden. Uit bronnenanalyse blijkt
dat de RWZI's, afhankelijk van de lokatie, een significante bijdrage kunnen leveren aan de nutriëntenbelasting van het watersysteem, met name voor fosfaat. Vooral in oppervlaktewateren waar weinig
andere lozingen zijn uit bijvoorbeeld stedelijk gebied, of geen voorbelasting aanwezig is vanuit
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Duitsland, blijkt de bijdrage van stofvrachten van de RWZI in relatieve zin groot te zijn. Dan kan het
voorkomen dat in stuwpanden met een effluentlozing de visstand sterk verstoord is ten opzichte van
bovenstroomse stuwpanden. In deze wateren kan het verminderen van de emissies vanuit de RWZI's
mogelijk een bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit.
Uit onderzoek blijkt verder dat de uitstoot van m.n. fosfor, stikstof en koper op diverse RWZI’s van
invloed is op de oppervlaktewaterkwaliteit. Meestal wordt, door de al aanwezige hoge concentraties in
het oppervlaktewater, de kwaliteit als totaal hierdoor niet verslechterd. De lozing van zware metalen
door de RWZI’s heeft geen acuut effect op de waterkwaliteit, maar beïnvloedt wel de aquatische
ecologie.
Plannen en maatregelen
In de periode 2010-2015 voert het waterschap de volgende plannen en maatregelen uit:
Basiszuiveringsplan
Het waterschap stelt in een basiszuiveringsplan het kader, de visie en de benodigde investeringen
vast voor de zuiveringstechnische werken. Dit geldt zowel voor de korte (2015), middellange (2030)
als de lange termijn (2050). Tot 2015 wordt het ambitieniveau bepaald door de Kaderrichtlijn Water,
met als inzet (uitsluitend) kosteneffectieve maatregelen. Voor de langere termijn wordt uitgegaan van
een duurzame aanpak.
Renovatie twee RWZI's
Er worden in de planperiode twee installaties gerenoveerd: de RWZI's in Dinxperlo en Haarlo.
De installatie in Borculo wordt opgeheven. Het rioolwater uit Borculo zal naar Haarlo worden
getransporteerd. Het toepassen van moderne technieken, zoals membraanbioreactoren (MBR),
Nereda, zandfilters en een waterharmonica, zal bij de renovaties worden meegewogen.
Energie-efficiëntie
Vanwege de mede-ondertekening van de landelijke Meerjarenafspraak energie-efficiency
zuiveringsbeheer (MJA-3) werkt het waterschap o.a. aan vervanging van oppervlaktebeluchting door
energiezuinige bellenbeluchting, op de zuiveringen Zutphen, Etten en Aalten. Ook wordt onderzoek
gedaan naar het inzetten van afvalwater en slib als bron van energie in plaats van verbruiker van
energie. Innovatieve pilots worden waar mogelijk ingezet om de haalbaarheid van dergelijke
technologieën te bepalen.
Zuiveringsslib
De afgelopen periode heeft het waterschap geprobeerd het volume van slib te verlagen. Als slib wordt
gezien als vorm van biomassa komt de focus te liggen op de inzet van slib voor bijvoorbeeld
energieopwekking. Dit vraagt een andere manier van denken en toepassing van andere technologie,
waar het waterschap in de planperiode mee aan de slag gaat.
Prestatie-indicator

01-01-2010

Gemiddeld gebiedsrendement fosfaat en stikstofverwijdering RWZI's (in %)
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31-12-2015

fosfaat: 80

> 80

stikstof: 85

> 83

D E E L

I I I

U I T V O E R I N G

In dit deel staat hoe de waterschappen in Rijn-Oost het beleid uit deel II uitvoeren. Omdat hierin veel
accentverschillen bestaan, gaat dit deel uitsluitend over de uitvoering door Waterschap Rijn en IJssel.

3 . 1

U I T V O E R I N G S P R O G R A M M A

2 0 1 0 - 2 0 1 5

Alle maatregelen voor de planperiode van Waterschap Rijn en IJssel zijn samengevoegd in een
integraal uitvoeringsprogramma (zie bijlage 1). Dit programma is ingedeeld in subprogramma's en
toont alle maatregelen op hoofdlijnen, waarbij een fasering in de tijd is aangegeven. Het gaat hierbij
nadrukkelijk niet om een projectplanning. Die is pas aan de orde als de uitvoering ter hand genomen
wordt.
Het uitvoeringsprogramma bevat ondermeer alle maatregelen die voor de KRW zijn uitgewerkt. Dit is
aangeven in een aparte kolom. Omdat voor de KRW-maatregelen een resultaatsverplichting geldt, zijn
deze voor de duidelijkheid ook in een aparte tabel gezet (zie bijlage 2).
Het uitvoeringsprogramma geeft samenvattend de volgende opgaven weer:
Veiligheid:


Afronden verbeteringsprojecten aan de primaire waterkeringen, voortkomend uit de 2

e

toetsingsronde.
e



Afronden 3 toetsingsronde en uitvoeren maatregelen die daaruit voortkomen.



Onderzoeken regionale waterkeringen, opstellen beheersplan en uitvoeren maatregelen.

Watersysteem:


Uitvoeren grootschalige herinrichtingsprojecten in de strategische actiegebieden. Dit zijn de
gebieden waarvoor meerdere beleidsdoelen tegelijk gelden (o.a. KRW) en door uitvoering dus
veel tegelijk kan worden bereikt. Het gaat globaal genomen om het stroomgebied Baakse BeekVeengoot, regio Winterwijk-Oost, de Havikerwaard en de Rijnstrangen.



Onderzoeken en uitvoeren beek/watergangherstel in stedelijke gebieden, in combinatie met
maatregelen in de afvalwaterketen.

Waterketen:


Renovatie van de RWZI's Haarlo en Dinxperlo.



Onderzoeken en verbeteren afvalwaterketen in samenwerking met gemeenten.



In diverse samenwerkingsvormen met gemeenten werken aan kostenverlaging in riolering en
zuivering.



Werken aan vermindering energieverbruik en nieuwe vormen van slibverwerking.

Overige taken:


Uitvoeren beleid voor recreatief medegebruik en cultuurhistorie.



Uitvoeren innovatieve projecten en internationale projecten.



Versterken netwerkrelaties met waterbeheerders in Nordrhein-Westfalen.



Handhaven vaarwegbeheer voor de Oude IJssel.

Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd in de perspectievennota van het waterschap,
als onderdeel van de planning & controlcyclus. Over de uitvoering wordt driemaal per jaar in de
bestuursrapportage verslag gedaan.
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3 . 2

W E R K E N

A A N

U I T V O E R I N G

Projectmatig en programmatisch
Waterschap Rijn en IJssel hanteert zoveel mogelijk de methode van projectmatig werken bij de
uitvoering van maatregelen en projecten. Deze methode bevordert een effectieve en doelmatige
uitvoering, waarbij sterk wordt gestuurd op het beheersen van termijnen, kosten en het bereiken van
doelen.
Om de samenhang in de uitvoering van projecten te bevorderen wordt ook steeds meer
programmatisch gewerkt. Een programma bevat projecten die naar inhoud, fasering of locatie sterk
met elkaar samenhangen en daarom als één geheel worden aangestuurd. Het kan hierbij gaan om
alle activiteiten binnen één stroomgebied, bijvoorbeeld de herinrichting van de Berkel of de BovenSlinge. Het kan ook gaan om verschillende activiteiten in één proces. Een voorbeeld hiervan is het
programma voor het waterkwaliteitsspoor en de optimalisatie van de afvalwaterketen (WAKker), dat
het waterschap sinds 2006 uitvoert.
Verder werkt het waterschap aan een programma voor alle opgaven in het watersysteem. De basis
hiervoor is een overzicht per deelwatersysteem van de integrale opgaven in termen van doelen,
maatregelen en kosten ('routekaarten').
De uitvoering van de watersysteemopgaven zal steeds meer door een gebiedsteam van intern en
extern betrokken ter hand worden genomen.
Gebiedsgericht
Het waterschap kiest in de projectontwikkeling en -uitvoering, waar dat mogelijk is, voor
gebiedsgericht werken. Dit betekent dat interactie met burgers, georganiseerde belangen en
maatschappelijke groeperingen expliciet deel uitmaakt van het proces. Het doel is dan niet alleen
draagvlak, maar vooral vanuit eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid gezamenlijk optrekken.
Ook de leden van het algemeen bestuur worden hier nauw bij betrokken. De ervaringen met enkele
bestuurs- experimenten in de afgelopen periode hebben hiervoor handvatten opgeleverd.
Voor een goede externe afstemming en samenwerking over alle 'lopende zaken' zijn in 2007 voor het
watersysteembeheer medewerkers aangewezen die enerzijds voor alle stedelijke wateropgaven, en
anderzijds voor alle landelijke wateropgaven als accountmanager optreden. Voor alle externe partners
en betrokkenen fungeren zij als eerste aanspreekpunt.
Voorbehoud uitvoering
Ondanks een goede interne en externe organisatie leren ervaringen dat vooral in herinrichtingsprojecten vertraging in de uitvoering kan ontstaan, waardoor planningen moeten worden bijgesteld.
Vertraging kan ontstaan door externe oorzaken zoals het uitblijven of later beschikbaar komen van
financiën, door verandering van prioriteiten of door langdurige (plan)procedures bij gemeenten of
provincie. Andere belangrijke oorzaken zijn de tijd die nodig is om noodzakelijke gronden te
verwerven, of om een goede interactie met alle betrokken partijen in een gebied of project uit te
voeren. Daarom kost de 'voorbereiding van de uitvoering' veel tijd en duurt deze langer dan het 'werk
in het veld'.
Vanuit deze ervaringen is het niet alleen van belang om de uitvoering goed te programmeren, maar
ook om onverwachte kansen op bijvoorbeeld grondaankoop te (laten) benutten en zo de uitvoering te
stimuleren. In voorkomende gevallen zal het waterschap de voor- en nadelen van kansen afwegen op
basis van de gestelde prioriteiten in de uitvoering.
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3 . 3

V E R G U N N I N G V E R L E N I N G

E N

H A N D H A V I N G

Het waterschap wil door een adequate en planmatige vergunningverlening en handhaving bijdragen
aan de realisatie van de gestelde doelen in het waterbeheer (waterkwaliteit en -kwantiteit) en het
instandhouden van waterstaatsvoorzieningen (waterkeringen, kunstwerken). Onder vergunningverlening wordt verstaan het verlenen van vergunningen of ontheffingen en van goedkeuringen op
meldingen. Kaders voor de vergunningverlening zijn de Kaderrichtlijn Water, de Waterwet, de Wet
milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur en provinciale plannen en verordeningen.
Waterwet
De Waterwet moderniseert en integreert de bestaande wetgeving op het gebied van waterbeheer.
Veel van de huidige wetgeving is versnipperd in verschillende wetten die deels ook verouderd zijn. In
tegenstelling tot de huidige situatie reguleert de Waterwet alle handelingen in het watersysteem
zoveel mogelijk in één watervergunning. Hierbij gaat het om waterkwaliteit en waterkwantiteit, zowel
van het oppervlaktewater als van het grondwater, maar ook om infrastructuur zoals sluizen en
waterkeringen. Voor de gebruiker betekent dit vooral meer gemak: één vergunning in plaats van
meerdere en één loket.
Voor het waterschap betekent het dat in de vergunningverlening en handhaving álle aspecten van het
waterbeheer integraal moeten worden meegenomen. De vergunningverlening wordt onderdeel van
een samenspel tussen de verschillende overheden: waterschap, provincie, Rijkswaterstaat en
gemeente. De waterschappen staan voor een goede onderlinge afstemming.
Keur en Legger
De Keur van waterschap Rijn en IJssel beschrijft wat wel en wat niet mag bij waterkeringen en
oppervlaktewateren, de zogeheten waterstaatswerken, door het stellen van regels en het benoemen
van het uit te voeren onderhoud. Het doel van de Keur is om deze waterstaatswerken in zijn
algemeenheid veilig te stellen. De Keur geldt voor het gehele beheergebied van het waterschap,
zowel stedelijk gebied (bebouwde kom), landelijk gebied als de waterkeringen.
Het waterschap stelt een nieuwe Keur vast op basis van een landelijk model. Dit is noodzakelijk door
de modernisering van de waterwetgeving die uitgaat van integraal waterbeheer en de invoering van
de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast moet de aanpassing leiden tot doeltreffende en
transparante wetgeving met een minimum aan regels en zo eenvoudig mogelijke procedures
(deregulering).
In de Legger geeft het waterschap precies de gewenste staat van alle watergangen en waterkeringen
weer, door middel van een profiel van breedte, diepte, etc. Waterschap Rijn en IJssel realiseert in
planperiode een praktisch bruikbare en actuele Legger voor het hele beheergebied.
Uitvoering toezichttaken
Het waterschap wil haar toezichtstaken op een structurele en integrale manier vormgeven.
Handhaving is daarbij een onderdeel van de naleefketen met als doel het bevorderen van een zo
goed mogelijk naleefgedrag. Naast het inzetten van voorlichting en kennisoverdracht zijn handhaving
en toezicht belangrijke instrumenten om naleving te bevorderen.
Onder handhaving wordt het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving alsmede de
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving verstaan. De handhaving- en sanctiestrategie zoals
vastgelegd in het plan 'Handhaving op orde' (2008) vormt de basis voor de feitelijke uitvoering van de
handhaving door het waterschap.
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In 2005 is de professionalisering van de milieuwethandhaving gestart. De professionalisering houdt in
dat de afzonderlijke stappen van het handhavingproces nader zijn uitgewerkt, door kwaliteitscriteria te
vertalen naar het uitvoeringsniveau van het waterschap. Bij deze professionaliseringsslag is de
handhaving van de Keur en de Wet op de Waterhuishouding vooralsnog niet betrokken. In de
planperiode wordt hier alsnog in voorzien.
Oppervlaktewaterkwaliteit
Het waterschap verleent vergunningen op grond van de Waterwet voor directe lozingen op het
oppervlaktewater. De belangrijkste directe lozingen zijn bedrijfswater, het effluent van RWZI's en de
gemeentelijke rioolwateroverstorten. De lozers moeten hiervoor vergunning vragen bij het waterschap.
Het recente Activiteitenbesluit heeft tot gevolg dat vanaf 2008 voor een aantal (lozings)situaties, waarvoor eerder een Wvo-vergunning nodig was, algemene regels gelden.
- Toetsingscriteria
Bij het beoordelen en verlenen van vergunningen wordt ondermeer gekeken naar de aard van de te
lozen stoffen en wordt getoetst aan de kwaliteitseisen (normen) voor het ontvangende
oppervlaktewater. Het waterschap geeft prioriteit aan de volgende probleemstoffen in het
beheergebied: stikstof, fosfaat, koper, zink, gewasbeschermingsmiddelen en PAK's. Hiervoor zijn de
normen volgens de Kaderrichtlijn Water en dochterrichtlijnen leidend. Voor IPPC-plichtige bedrijven
zijn de BREF’s - waarin de beste beschikbare technieken worden beschreven - leidend.
- Toezicht en handhaving waterkwaliteit
De manier waarop het waterschap toezicht houdt, handhaaft en sancties toepast is vastgelegd in het
plan 'Handhaving op orde' (2008). De intensiteit van de handhaving wordt bepaald door de ernst van
een overtreding, dat wil zeggen de effecten hiervan op de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de effecten op de waterkwaliteit. Het waterschap streeft ernaar om in overleg
met de overtreder een einde te maken aan de overtreding.
Vergunningen grondwater
Vanaf 2007 heeft de provincie Overijssel het grondwaterbeheer deels aan het waterschap
overgedragen. Met de inwerkingtreding van de Waterwet wordt het waterschap ook bevoegd voor een
deel van de Gelderse grondwatervergunningen. Omdat de provincies voor een deel van de
vergunningen bevoegd blijven is samenwerking tussen het waterschap en de provincies noodzakelijk.
Het waterschap heeft voor dit nieuwe taakveld een beleidslijn ontwikkeld, die in dit waterbeheerplan
wordt vastgesteld. Zie daarvoor par. 2.2.4 Grondwaterbeheer. Algemene regels en grenzen van
vergunning-, melding-, en registratieplicht worden vastgelegd in de Keur van het waterschap.
Gevolgen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Met de inwerkingtreding van de Waterwet is het waterschap niet meer bevoegd tot vergunningverlening van indirecte lozingen. De (toekomstige) Wabo regelt dat voor deze lozingen een
omgevingsvergunning nodig is, waarvoor de provincie of de gemeente bevoegd gezag wordt. De
Wabo geeft het waterschap het recht om advies uit te brengen aan provincie of gemeente. Dit
adviesrecht heeft betrekking op alle indirecte afvalwaterlozingen, dus ook die van bedrijven buiten de
16 categorieën. Alleen als door de lozing de doelmatige werking van een RWZI wordt belemmerd, of
als de kwaliteit van het oppervlaktewater in het geding komt, is dit advies bindend.
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De Wabo heeft ook gevolgen voor de handhaving van waterkwaliteitsvergunningen. De Wabo legt
uitsluitend het toezicht op deze vergunningen bij het waterschap. Het waterschap blijft wel bevoegd
om strafrechtelijk op te treden, maar de bestuursrechtelijke handhaving komt bij de provincie of
gemeente te liggen. De Wabo vereist in dat geval dat de handhavingspartners goed samenwerken.

3 . 4

G R O N D B E L E I D
Voor herinrichtingsprojecten is de verwerving van grond noodzakelijk. Zonder beschikbare gronden is
het uitvoeren van projecten niet mogelijk of is aanleiding voor vertraging in de uitvoering. Gezien de
resultaatverplichting die geldt voor uitvoering van de KRW-maatregelen is de verwerving van grond
voor herinrichting des te meer een succesfactor geworden. Ook voor andere doelen, bijvoorbeeld een
doelmatig onderhoud of veilige waterkeringen, is grondverwerving gewenst.
Voor projecten waarbij de provincie medefinanciert is ervoor gekozen om de dienst landelijk gebied
(DLG) de gronden in een gebied te laten aankopen. Daarmee is er één aankopende partij, wat
prijsopdrijving tegengaat. In gebieden zonder provinciale doelstelling of bijdrage en voor onderhoudsdoeleinden werft het waterschap in veel gevallen zelf de gronden.
Waterschap Rijn en IJssel hanteert het volgende grondbeleid uit 2005:


Tot en met 2015 wordt alleen grond t.b.v. herinrichtingsprojecten verworven in de strategische
actiegebieden en in lopende inrichtingsprojecten.



Grond wordt alleen verworven op basis van een grondverwervingsplan, waarin de grondbehoefte
en wervingsmogelijkheden zijn verkend.



Minnelijke verwerving is het uitgangspunt; kavelruil kan hierbij een belangrijk instrument zijn.



Een verzoek tot onteigening wordt slechts als laatste redmiddel overwogen.



Op gronden die nodig zijn voor doelmatig onderhoud wordt bij voorkeur een zakelijk recht
gevestigd.

Met het oog op de uit te voeren KRW-maatregelen wordt als aanvullend grondbeleid vastgesteld:


Het waterschap wenst (van de provincie) een proactieve opstelling voor grondverwerving in de
strategische actiegebieden.



Daarbij is het opbouwen van een beperkte strategische grondvoorraad nuttig en nodig, als
ruilgrond voor integrale herinrichtingsprojecten.

Het algemeen bestuur heeft het college van dijkgraaf en heemraden gemandateerd voor grondaankopen tot € 9 mln. Hiervoor verleent het algemeen bestuur jaarlijks een krediet (grondpot) bij de
begroting. Driemaal per jaar worden de uitgaven in de rapportage van het Algemeen Bestuur
verantwoord.
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3 . 5

I N N O V A T I E V E

S A M E N W E R K I N G

Het waterschap voert in de planperiode enkele innovatieve projecten uit, waarin sprake is van nieuwe
combinaties van taken en opgaven, van vernieuwde werkwijzen of van nieuwe partners. 'Gebiedsnabij
werken' is daarbij een belangrijke doelstelling.
Water Wegen-project Marke Mallem
Dit plan is in 2008 opgesteld als innovatief Water Wegen-project. In dit plan gaan burgers, boeren en
buitenlui zelf beslissen hoe de omgeving van rivier de Berkel bij Eibergen eruit komt te zien. Want zij
vormen samen het bestuur van de stichting Marke Mallem, die de eigenaar wordt van dit groene en
waterrijke gebied. Dankzij deze vernieuwende vorm van meebeslissen, herleeft een bijzonder stukje
geschiedenis. Waterschap Rijn en IJssel laat hier een nieuw gezicht zien: niet arrogant en ‘van
bovenaf’ maar samen met en in dienst van de samenleving. Met als gemeenschappelijk doel: een
gebied waar Eibergen trots op kan zijn.
Dit plan vormt een landelijke primeur die andere waterschappen als voorbeeld kunnen gebruiken. Het
bestuursmodel van de Marke Mallem is een radicale, trendsettende breuk met hoe het waterschap
gewend was met de achterban om te gaan. Het plan biedt een praktijkschool waar we veel hopen te
leren over deze vergaande vorm van burgerparticipatie en netwerksamenwerking.
Water Wegen-project Watertuin Bruggenhütte
Ook dit plan is in 2008 opgesteld als innovatief Water Wegen-project. 'Watertuin Bruggenhütte' ligt op
de grens met Duitsland en wordt een heerlijk gebied om te ontspannen. Hier zit de waterzuivering nu
eens niet achter een hek verstopt, maar door z’n opvallende architectuur prikkelt hij de
nieuwsgierigheid van de bezoeker. In de omliggende tuin - die ook een voormalige vuilstortplaats
omvat - valt van alles te ontdekken over water en natuur.
'Watertuin Bruggenhütte' is in meer dan één opzicht grensoverschrijdend. Gelegen op de grens tussen
Nederland en Duitsland slaat het een brug tussen beide landen. Het wordt een landschappelijk
kunstwerk dat ook vanuit Duitsland bezoekers trekt - bijvoorbeeld gasten van het nabijgelegen
restaurant/pension Bruggenhütte.
In de zuivering wordt ook afvalwater uit Duitsland gezuiverd. Grensverleggend is ook de samenwerking tussen gemeente Aalten en Waterschap Rijn en IJssel binnen dit project.
Project Stroomgebied Baakse Beek-Veengoot
Het waterschap wil in het stroomgebied Baakse Beek-Veengoot op een integrale manier een groot
aantal wateropgaven realiseren waarin ook mede-overheden aanhaken en landbouwers/
grondeigenaren optimaal kunnen profiteren van de kansen die de gebiedsontwikkeling gaat bieden.
Het waterschap wil hierin op een vernieuwende manier samenwerken met burgers, landbouwers,
bestuurders en andere betrokkenen. In 2008 is met de provincie Gelderland afgesproken dat het
waterschap voor het integrale gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot als 'trekker' op te gaat treden.
Het beoogde resultaat voor de lange termijn, voor wat betreft de wateropgave, is een stroomgebied
dat op orde is ten aanzien van:


De inrichting en het beheer en onderhoud van de watergangen; afgestemd op de functie van
ecologische verbindingszone (EVZ) en de specifiek ecologische doelstellingen (SED).



Het verwijderen of vispasseerbaar maken van stuwen.



De afstemming van de landbouw op de wateropgave en andere belangen in het gebied.
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De waterhuishouding in gebieden met grondwatertrap VI en VII.



Het kleinschalig vasthouden en bergen van water.



Het rekening houden met de cultuurhistorische betekenis van water voor de landgoederen in het
stroomgebied.



De verdrogingsproblemen in de inliggende TOP-gebieden.

Project Sluiscomplex De Pol
Sluis- en stuwcomplex De Pol in de Oude IJssel ligt tussen Terborg en Doetinchem en is van oudsher
een afgesloten terrein. Het waterschap heeft in 2008 besloten om sluis en stuw te renoveren en ziet
prima kansen dit project integraal uit te voeren. De renovatie van de technische installaties wordt
benut om ook de recreatie en ecologie meer kansen te geven. Het terrein wordt opengesteld en er
komen toeristisch-recreatieve basisvoorzieningen om een overstap mogelijk te maken van land naar
water. Gewerkt wordt aan een kruispunt van fiets-, wandel-, vaar- en kanoroutes zodat dit
waterknooppunt voor inwoners en toeristen goed toegankelijk wordt. De gemeenten Doetinchem,
Oude IJsselstreek en Montferland hebben samen een landschapsontwikkelingsplan opgesteld (LOP)
en zien ook vanuit dit plan mogelijkheden om de recreatieve ontsluiting van de Oude IJssel te
ondersteunen.
Om de ecologie meer kans te geven komt er een vispassage langs de stuw, als onderdeel van een
ecologische stapsteen, die tevens als verbindende schakel dient met het naastgelegen terrein van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Etten.
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3 . 6

I N T E R N A T I O N A L E

S A M E N W E R K I N G

Waterschap Rijn en IJssel werkt op basis van de Nota buitenlandbeleid (2006) intensief aan de
ontwikkeling van grensoverschrijdende projecten. Dit betreft enerzijds samenwerking met de naburige
waterbeheerders in Nordrhein-Westfalen (NRW). Anderzijds gaat het om partners in de rest van
Europa en andere werelddelen (internationaal).
Samen met Duitse waterbeheerders
In de afgelopen periode is meer samenwerking ontstaan met de naburige Duitse waterbeheerders
Kreis Borken en de Gemeinden. Deze samenwerking heeft als doel om voor de grensbeken de
oppervlaktewaterkwaliteit en waterkwantiteit te beheersen en te verbeteren. Samenwerking met de
waterbeheerders in Nordrhein-Westfalen is hiervoor noodzakelijk omdat het beheergebied van het
waterschap 10 grensbeken kent met een flink bovenstroomsgebied in Duitsland. Deze bovenlopen
zorgen met pieken voor een grote waterkwantiteit en voor een waterkwaliteit die voor bepaalde
stoffen, met name nutriënten, de normen overschrijdt.
De samenwerking met Nordrhein-Westfalen is in de beleidsvorming inmiddels goed op gang komen.
Dit is te danken aan de Kaderrichtlijn Water, die afstemming tussen beheerders aan weerszijden van
landsgrenzen verplicht stelt wanneer deze hetzelfde stroomgebied beheren. Voor Rijn-Oost betreft dit
het Duitse stroomgebied ' IJsselmeerzuflüsse' dat voor 1/3 deel in Nieder Sachsen en voor 2/3 in
Nordrhein Westfalen ligt en daarmee grenst aan de beheergebieden van de waterschappen Rijn en
IJssel, Regge en Dinkel en Velt en Vecht.
Het grensoverschrijdende netwerk zal worden benut om ook in de uitvoering, zo mogelijk projectmatig,
te gaan samenwerken. Als prioriteit is gekozen voor projecten rond de Slinge, Oude IJssel en Oude
Rijn.
Pilotproject Winterswijk-Oeding
Het waterschap gaat in de periode 2009-2011 samenwerken met o.a. Kreis Borken, het LANUV, de
provincie Gelderland, LTO Winterswijk, gemeente Winterswijk en de Landwirtschaftskammer Borken.
Doel is om, door activiteiten van landbouwers, gemeenten en waterschap, te beproeven hoe het (te
hoge) nutriëntengehalte in de grensbeken kan worden verminderd. Het proefgebied is het
stroomgebied van de Boven Slinge/Schlinge.
Afstemming calamiteitenzorg en dijkbeheer
Het waterschap werkt ook samen met Duitse partners aan calamiteitenzorg in het dijkbeheer. Dit
gebeurt in het programma Viking, waarin een gezamenlijk informatiesysteem voor calamiteiten is
opgezet. Ook wordt met Duitse beheerders geoefend op situaties van dijkoverstromingen. Tenslotte
vindt afstemming plaats in het onderhoud van de grensoverschrijdende dijkring 48. Deze
samenwerking wordt in de planperiode voortgezet.
Samen met internationale partners
Voor het samenwerking met internationale partners heeft het waterschap de volgende doelstellingen
vastgesteld:


Een invulling geven aan een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij die
verantwoordelijkheid niet ophoudt aan de grens.
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De ontwikkeling stimuleren van het waterbeheer in opkomende economieën en in
ontwikkelingslanden en daar zelf ook van leren.



Mogelijkheden bieden aan medewerkers en bestuursleden tot het opdoen van internationale
kennis en ervaring.



Een bijdrage leveren aan de innovatie en groei van de Nederlandse watersector,



Het waterschap zowel regionaal als landelijk verder profileren.

Nadat in 2007 is verkend met welke buitenlandse partners het waterschap zou kunnen samenwerken,
is deze samenwerking in 2008 van start gegaan. Het gaat daarbij om de volgende projecten:
Olt-rivier en provincie Teleorman, Roemenië
Het waterschap adviseert het 'Olt-river directorate' in midden-Roemenië over het creëren van een
wetland (ca. 200 ha) door het verwijderen van een waterkering (rivierdijk). Doel hiervan is enerzijds
het verkleinen van de waterstanden tijdens extreme neerslag, en anderzijds ecologisch herstel van het
te inunderen gebied. Verder werkt het waterschap in Rijn-Oost verband mee aan deelprojecten in het
district Teleorman (zuid-Roemenië) en aan het samenwerkingsverband van de gemeente Zupthen
met de gemeente Satu Mare (noord-Roemenië).
Drinkwater en sanitatie La Libertad, Nicaragua
Het waterschap is samen met de gemeente Doetinchem in het stadje La Libertad aan het werk om de
drinkwatervoorziening en sanitatievoorzieningen ter plaatse te verbeteren. Dit wordt gecombineerd
met het ontwikkelen van een visie op het beheer van het betreffende stroomgebied. Dit project is
aangemeld in het kader van de Millennium Development Goals (United Nations, 2008).
Capaciteitsopbouw Nickerie, Suriname
Het waterschap werkt samen met Wereld Waternet uit Amsterdam aan ondersteuning van het
Surinaamse 'overliggend waterschap' MCP bij de opbouw van de eigen organisatie en verbetering van
het waterbeheer van de rijstpolders in het westelijk gelegen district Nickerie.
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3 . 7

U I T V O E R I N G

M E E T P L A N

Voor het dagelijks werk van het waterschap is kennis nodig van de kwaliteit en kwantiteit van het
oppervlaktewater en de kwantiteit van het grondwater. Door deze eenheden te meten en te monitoren
wordt deze kennis verkregen. Onze doelen van monitoring zijn:


Toetsen of het water aan de gestelde doelen of normen voldoet. Een voorbeeld hiervan is
bacteriologisch onderzoek in zwemwater.




Toetsen of maatregelen tot de gewenste resultaten leiden.
Het nakomen van monitoringsverplichtingen vanuit beleidskaders, bijvoorbeeld de KRW of de
Richtlijn voor zwemwater.



Het nakomen van afspraken met mede-overheden vanuit bijvoorbeeld waterakkoorden of
grenswatercommissies.

De waterschappen in Rijn-Oost stellen periodiek een 'waterrapport' op over de toestand van de
waterkwaliteit en -kwantiteit in hun beheergebied. In de planperiode gaan de waterschappen
gezamenlijk eens per twee jaar een rapportage voor het Rijn-Oost gebied opstellen.
Monitoringverplichtingen KRW
De Kaderrichtlijn Water kent verplichte metingen voor de volgende organismen en stoffen:


Organismen: vissen, macrofauna, waterflora (macrofyten en diatomeëen) en algen.



Stoffen: prioritaire stoffen, 'overige verontreinigende stoffen' (waaronder Rijn-relevante stoffen) en
ecologie ondersteunende stoffen.

De KRW maakt onderscheid tussen toestand- en trendmonitoring (T&T) en operationele monitoring.
De T&T monitoring heeft als doel de lange termijn trends in beeld te brengen. De operationele
monitoring heeft als doel het gemeenschappelijk effect van uitgevoerde maatregelen te monitoren. In
2006 heeft het waterschap in het gebied een meetnet voor T&T- en operationele monitoring
vastgesteld. Het aantal KRW-meetpunten beslaat een beperkt deel van het totale meetnet. In de
komende periode wordt bezien of het KRW-meetnet voldoende is afgestemd op de doelen voor
waterlichamen en de toestand van het watersysteem.
Overzicht gebruik meetgegevens
Kader

Meetdoelen

Verplichte monitoring:

KRW Trend- en toestandmonitoring
KRW Operationele monitoring
Zwemwatermonitoring
Nucleaire monitoring
Monitoring Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
Monitoring effluentlozingen RWZI's
Monitoring tbv Waterakkoord Twentekanaal
Monitoring tbv Waterwet
Monitoring tbv Grenswatercommissies

Effectenmonitoring voor:

HEN/SED wateren
Ecologische verbindingszones
Stedelijk water
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Goed Ecologisch Potentieel
Goede Chemische Toestand
GGOR
Normering (bestrijding wateroverlast)
Waterbodem
Monitoring voor systeemkennis en

Waterbalansen en stofvrachten

beheer:

Relaties tussen neerslag en afvoer
Grondwatersituaties
Sedimenttransport
Verspreiding diffuse verontreiniging

Gebruik meetgegevens
Het waterschap gebruikt de gegevens uit het meetnet voor het nagaan van de resultaten van
maatregelen en de evaluatie hiervan. Hierbij maken we ook gebruik van gegevens die door
maatschappelijke organisaties en door vrijwilligers worden verzameld. Verder worden er incidenteel
metingen gedaan op basis van projectmonitoring. Het gaat dan bijvoorbeeld om een inrichtingsproject
waarbij in een beperkte periode voor een bepaald gebied vergelijkingsgegevens worden verzameld.
In bijgaand overzicht staan alle verplichte en overige monitoringsdoelen op een rij.
Monitoring RWZI's
Vanaf 2005 gebruikt waterschap Rijn en IJssel een meetnet voor het verzamelen van kennis over het
effect van effluent van de RWZI's op het oppervlaktewater. De RWZI’s die bemeten worden zijn die
van Aalten, Borculo, Dinxperlo, Etten, Haarlo, Holten, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Wehl en
Winterswijk. De RWZI’s Olburgen, Zutphen en Nieuwgraaf lozen niet op water dat in beheer is van het
waterschap en vallen daarom buiten dit meetnet.
Het waterrapport
Het waterschap legt de resultaten en analyses van alle metingen vast in een waterrapport. Dit rapport
wordt elke twee jaar opgesteld. Afwisselend is dit een beschrijvend en een analyserend rapport. In
2008 is een analyserend waterrapport uitgebracht, gebaseerd op gegevens in de periode 2006-2008.
Met de aanbevelingen uit dit waterrapport is in dit waterbeheerplan rekening gehouden.

82

3 . 8

F I N A N C I E R I N G

U I T V O E R I N G

Waterschap Rijn en IJssel financiert de uitvoering van plannen, maatregelen en projecten uit de
jaarlijkse heffingen. Wel wordt een beroep gedaan op gelden van mede-overheden en op landelijke en
Europese subsidiefondsen. Hierbij gaat het om taken die het waterschap namens een mede-overheid
uitvoert, of waar ook andere partijen belangen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van natuur- en
landschapsontwikkeling.
Dijkverbeteringen
De kosten voor dijkverbeteringsprojecten worden voor 100% vergoed door het rijk, nadat deze zijn
opgenomen in het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor verbeteringswerken die
voortkomen uit de tweede toetsingsronde zal het waterschap naar verwachting ca. € 2,5 mln.
declareren. De kosten voor het onderhoud en beheer van de waterkeringen neemt het waterschap
voor eigen rekening.
ILG-fonds (pMJP)
In 2007 zijn diverse rijks- en provinciale bijdrageregelingen voor opgaven in het landelijk gebied
gebundeld in het Investeringsfonds Landelijk Gebied (ILG). De opgave voor water maakt daarvan deel
uit, voor zover deze samenhangt met natuur of landschap. De provincies maken afspraken over
uitvoeringsprestaties met o.a. de waterschappen en verlenen op grond daarvan ILG-subsidies.
Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Overijssel hebben in dit kader afspraken gemaakt over 16
3

km beekherstel en 120.000 m waterberging langs de Buurserbeek en de Dortherbeek voor de
periode 2008-2013.
Met de provincie Gelderland is een 'waterovereenkomst' gesloten over de bijdragen uit het ILG-fonds
aan diverse waterprojecten, uit te voeren door het waterschap. Deze bijdrage is bestemd voor
herinrichting van wateren met een HEN- en SED-functie, de natte ecologische verbindingszones en
maatregelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Subsidiebeleid
Het subsidiebeleid van het waterschap heeft als doel om maximale subsidie voor onderzoeks- en
uitvoeringsprojecten te verwerven. Naast de provinciale middelen uit het ILG-fonds worden pro-actief
kansen aangegrepen voor aanvullende externe financiering uit nationale en Europese fondsen
waaronder Interreg IV, LIFE en POP.
In 2008 is met succes een beroep gedaan op het zgn. rijkssynergieprogramma voor de
herinrichtingsprojecten langs de Berkel, Oude IJssel, Boven Slinge en de Buurserbeek. Het
waterschap ontvangt hiervoor € 4,65 miljoen.
Waar wenselijk en mogelijk trekken de waterschappen binnen Rijn-Oost gezamenlijk en/of samen met
de provincies op om subsidies te verwerven.
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3 . 9

M E E R J A R E N R A M I N G

2 0 1 0 - 2 0 1 5

De kosten van de maatregelen en projecten uit dit waterbeheerplan zijn voor de periode 2010-2015 op
hoofdlijnen berekend. Deze meerjarenraming is de basis voor de jaarlijkse begroting. Op basis van de
begroting stelt het bestuur jaarlijks de hoogte van de heffingen vast.
Investeringsraming
De meerjarenraming is gebaseerd op een berekening en inschatting van de kosten van alle
maatregelen en projecten over de planperiode. Ook is deze gebaseerd op een raming van de
bijdragen van mede-overheden en van subsidies, waaronder de bijdrage van Provincie Gelderland
aan de projecten uit de waterovereenkomst.
Voor projecten die al in uitvoering zijn of dichtbij uitvoering zitten, zijn de totale kosten vrij zeker te
ramen. Voor projecten die later in de planperiode staan geprogrammeerd zijn de kosten alleen met
een onzekerheidsmarge in te schatten. Onderstaande overzichten geven daarom een indicatie van
het benodigde investeringsvolume.
Gemiddeld jaarlijks investeringsvolume 2010 t/m 2015
De gemiddelde jaarlijkse investeringskosten voor de planperiode zijn als volgt opgebouwd:
1. Investeringskosten voor beheer, onderhoud en verbetering van waterkeringen en vaarwegbeheer.
Kosten verbeteringsprojecten worden voor 100% vergoed door het rijk.
2. Investeringskosten voor herinrichting, waaronder de maatregelen t/m 2015 voor de KRW en
EVZ’s, plus investeringskosten in beheer en onderhoud watersystemen. Kosten voor EVZ’s
worden voor 75% vergoed door Provincie Gelderland.
3. Investeringskosten betreffen m.n. renovatie van de RWZI's Haarlo en Dinxperlo, aanpassing
rioolgemalen en ontwikkeling van de afvalwaterketen.
Bedragen * € 1.000

Investeringsbedrag

Bijdragen rijk en

(bruto)

provincie

Veiligheid 1)

1.500

1.125

375

Watersystemen 2)

12.500

5.500

7.000

Afvalwaterketen 3)

13.000

1.500

11.500

Totaal

27.000

8.125

18.875

Taak

Investeringsbedrag (netto)

De geschetste investeringsontwikkeling vormt de basis voor de navolgende berekeningen.
Raming kostenontwikkeling
De meerjarenraming van de totale kostenontwikkeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
•

Het geraamde investeringsvolume over de planperiode (zie hiervoor).

•

Een toename van het renteomslagpercentage van 3,9% in 2009 tot 4% in 2015.

•

Een gemiddelde stijging van de personeelslasten tot 2015 tussen de 1% en 2%.

•

Een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 1%.
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De kostenontwikkeling wordt hieronder grafisch weergegeven. Deze toont een stijgende lijn in de
periode 2010-2015.

Kostenontwikkeling 2010 - 2015
85.000

Bedrag * € 1.000

80.000
79.750

80.950

77.900
75.000
73.660

75.100

76.350

70.000
65.000
60.000
Jaar

Kostenontwikkeling per belastingeenheid
De totale kosten worden hieronder verdeeld over de (verwachte) aantallen belastingeenheden. Deze
berekening is gebaseerd op het financieringsstelsel dat per 1 januari 2009 van kracht is geworden.
- Waterzuiveringsbeheer
De kosten per belastingeenheid voor het waterzuiveringsbeheer komen tot stand door de totale kosten
te delen door het aantal (verwachte) vervuilingseenheden. De hoogte van de jaarlijkse heffingen wordt
op deze bedragen gebaseerd. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de inzet van reserves.
Totale kosten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kosten per v.e. (€ )

43,27

44,07

44,57

45,25

46,19

46,54

- Watersysteembeheer
De totale kosten voor deze taak zijn op basis van de kostentoedelingsverordening als volgt verdeeld
over de vier eenheden: ingezetenen 27%, gebouwde eigendommen 59,3%, ongebouwde eigendommen 13,6% en de natuur 0,1%. Ook de totale kosten voor de taken kwaliteit, veiligheid en
calamiteit zijn verdeeld over de vier eenheden in de verhouding zoals hiervoor weergegeven.
In onderstaande tabel is de kostenontwikkeling per categorie weergegeven.
Bedragen * € 1.000

Categorie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ingezetenen

9.391

9.512

9.665

9.846

10.025

10.187

20.625

20.891

21.226

21.624

22.018

22.374

4.730

4.791

4.868

4.959

5.050

5.131

Natuur

35

35

36

36

37

38

Totaal

34.780

35.230

35.795

36.465

37.130

37.730

Gebouwd
Ongebouwd
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De kostenontwikkeling per belastingeenheid in het watersysteembeheer staat in onderstaande tabel.
De hoogte van de jaarlijkse heffingen wordt op deze bedragen gebaseerd. Daarbij wordt o.a. rekening
gehouden met de inzet van reserves.
Categorie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ingezetenen

36,54

36,73

37,03

37,44

37,83

38,15

0,0271%

0,0280%

0,0284%

0,0290%

0,0295%

0,0300%

34,09

34,63

35,28

36,05

36,81

37,52

1,31

1,30

1,31

1,31

1,32

1,32

(€ / huishouden)
Gebouwd
(% van WOZ waarde)
Ongebouwd (€ / ha)

Natuur (€ / ha)
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S U P P L E M E N T

T O P - G E B I E D E N

G E L D E R L AN D

Dit supplement bevat de opgave voor de TOP-gebieden in het Gelderse deel van het beheergebied.
Het betreft gebieden waar de optredende verdroging met prioriteit bestreden dient te worden. Het
waterschap en de provincies hebben hierin een gezamenlijke uitvoeringstaak (zie ook par. 2.2.3.c.).
Waterschap Rijn en IJssel kan de opgaven voor de Gelderse TOP-gebieden, met uitzondering van het
Groote Veld, vooralsnog niet uitvoeren omdat er nog geen overeenstemming met Provincie
Gelderland is bereikt over de financiering en het beoogde eindresultaat. Deze opgave is daarom hier
onder voorbehoud opgenomen en maakt geen onderdeel uit van de meerjarenraming (par. 3.9) en het
uitvoeringsprogramma (bijlage 1).
Het gaat om de volgende gebieden:
−

Rijnstrangen

−

Faisantenbos/ Havikerwaard

−

Wildenborch

−

Baakse Beek

−

Stelkampsveld

−

Landgoed Hackfort

−

Landgoederen Vorden

−

Landgoed 't Medler / De Wiersse

−

Lindese Laak

−

Willinks Weust

−

Bovenslinge (Bekendelle)

−

Wooldse Veen

−

Hagenbeek

De financiering van deze opgave bedraagt in totaal ca. € 7,5 mln.
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B I J L AG E N
1. Uitvoeringsprogramma 2010-2015
2. KRW maatregelen 2015-2027
3. Beleidskaders Europa, rijk en provincie
4. Beschrijving waterfuncties Waterbeheerplan
5. GGOR Rijnstrangen, Havikerwaard, niet-strategische actiegebieden
6. Uitkomsten voortoets planMER
7. Terugblik Waterbeheerplan 2007-2010
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Deeltrajecten

2013

2014

2015

2012

Planning
2010

Deelprogramma
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Actueel houden calamiteitenplannen

x

x

x

x

x

x

Realisatie in deelprojecten

x

x

x

x

x

x

x

x

VEILIGHEID
Waterkeringen
Verbeteren primaire waterkeringen

Afronden dijkverlegging

x

Hondsbroekse Pleij
Uitvoeren werken aan dijkringen 49

x

en dijkring 51
Afronden 3e toetsingsronde
Uitvoeren maatregelen o.b.v. 3e

x

toetsingsronde
Deelname Veiligheid Nederland in
Kaart (VNK)
Beheer en onderhoud primaire

Uitvoeren onderhoud o.b.v.

waterkeringen

Onderhoudsplan 2007
Uitvoeren onderhoud kunstwerken en
waterkerende objecten
Vaststellen beleidslijn voor
openstelling verharde kruinen/
recreatief medegebruik
Vaststellen Legger, Keur en

x

beheerregister
Beheer regionale waterkeringen

Uitvoeren toetsingsronde en

x

opstellen verbeteringsplannen
Uitvoeren verbeteringsplannen o.b.v.
toetsingsronde

Calamiteitenzorg
Uitvoering calamiteitenzorg

Versterken externe netwerken en
samenwerking
Uitvoeren risico-inventarisaties eigen
installaties

WATERSYSTEEM
Opgave per stroomgebied
Arnhem Rheden IJssel
GGOR Havikerwaard

Monitoring maatregelen
Havikerwaard

x
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2011
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x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

x

x

x

Deeltrajecten

Planning

Baakse Beek
Integraal gebiedsproces Baakse

Realisatie herinrichting beek, retentie

Beek

en vispassages in deelprojecten

GGOR Bovenloop Baakse Beek

Onderzoeksfase

x

Realisatie in deelprojecten

o

Barchemse Veengoot
GGOR Landgoederenzone

Onderzoeksfase

x

Realisatie in deelprojecten

x

x

Berkel
Bovenstrooms, traject Borculo -

Realisatie in deelprojecten

Duitse grens

Koepelproject Berkel

Traject Borculo - Lochem

Realisatie in deelprojecten (Neede –

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Borculo)
Benedenstrooms, traject Lochem Zutphen

Realisatie in deelprojecten
herinrichting beek, retentie en
vispassages.

GGOR Benedenloop Berkel

Onderzoeksfase

x

TOP-gebied Groote Veld

Uitvoeren maatregelen

x

Monitoring verdrogingsbestrijding

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bielheimerbeek vanaf Miste
EVZ Boven Slinge en
Bielheimerbeek

Realisatie herinrichting beek,
retentie, vispassages in

o

deelprojecten
Boven Slinge stroomopwaarts van Miste
GGOR Wooldse Veen

Onderzoeksfase

x

Realisatie in deelprojecten

GGOR Winterswijk-Oost

Onderzoeksfase

x

Realisatie in deelprojecten
Gebiedsontwikkeling Winterswijk-

Realisatie herinrichting beek,

Oost

retentie, vispassage in deel-projecten
Deelname aan Reconstructie
Winterswijk-Oost
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Buurserbeek voor Haaksbergerweg (tot Twentekanaal)
GGOR Buurserbeek

Onderzoeksfase

x

Realisatie in deelprojecten Neede
Borculo (GLd.
Realisatie herinrichting beek,
Traject Braambrug - Rietbrug

retentie, vispassages in
deelprojecten
Realisatie herinrichting beek,

Traject Buurserstraat - Schansweg

retentie, vispassages in
deelprojecten
Realisatie herinrichting beek,

Traject Veddersbrug - Mentinksweg

retentie, vispassages in
deelprojecten
Realisatie herinrichting beek,

Traject Langelo - Honesch

retentie, vispassages in
deelprojecten

Oude Deldenseweg - Diepenheimseweg

Realisatie herinrichting beek,
retentie, vispassage in deelprojecten
(pilot Neede Borculo)

Traject Oortjesbrug –

Realisatie herinrichting beek, retentie

Koekoeksbrug (Ov.)

en vispassage

Overige trajecten (Ov.)

Realisatie herinrichting beek,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

retentie, vispassage in deelprojecten
Dortherbeek
Herinrichting beek en retentie

Compensatie waterberging
bedrijventerrein A1
Realisatie in deelprojecten

o

Dortherbeek-Oost
Gebiedsontwikkeling Dortherbeek-

Realisatie herinrichting beek,

Oost

retentie, vispassage in deelprojecten

o

Groenlose Slinge
GGOR Willinks Weust

Onderzoeksfase

x

Realisatie in deelprojecten
Gebieds- en stadsontwikkeling

Realisatie in deelprojecten (d.l.s.

Groenlose Slinge

Neede - Borculo)

Gebieds- en stadsontwikkeling

Realisatie herinrichting beek,

Groenlose Slinge

retentie, vispassage in deelprojecten
Herinrichting Berkhof (Whemerbeek)
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Herinrichting Bulten (Whemerbeek)
Monitoring morfologische

x

veranderingen Groenlose Slinge
Grote Beek
Herinrichting Grote Beek

Realisatie herinrichting beek,
retentie, vispassage in deelprojecten

Grote Waterleiding
GGOR Stelkampsveld

Onderzoeksfase

x

Realisatie in deelprojecten
Keizersbeek (Bovenloop Schaarsbeek)
GGOR Korenburgerveen

Onderzoeksfase

x

Realisatie in deelprojecten
GGOR Winterswijk-West

Onderzoeksfase

x

Realisatie in deelprojecten
Oude IJssel
Traject Doesburg - Doetinchem

Realisatie stapstenen, oeverherstel

o

en fietspad in deelprojecten.
Realisatie natuurvriendelijke oevers,
Traject Doetinchem - Ulft

vispassage en fietspad in

o

deelprojecten.
Traject Gendringen - Duitse Grens

Realisatie waterberging, vispassage
en recreatie in deelprojecten
Realisatie vispassage, stapsteen,

Traject Aa Strang

waterberging, natuurvriendelijke

x

o

oevers
Oude Rijn
GGOR Rijnstrangen

Realisatie in deelprojecten

x

x

x

x

Monitoring GGOR maatregelen

x

x

x

x

x

x

x

x

Deelname aan landinrichting

o

Gelderse Poort
Ratumse Beek en Willinkbeek
Gebiedsontwikkeling Winterswijk-

Realisatie herinrichting beek en

Oost

retentie in deelprojecten

o

Schipbeek vanaf Haaksbergerstraat
Herinrichting beek, retentie en

Realisatie in deelprojecten

vispassage
Veengoot
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o

x

Realisatie in deelprojecten
Monitoring verdrogingsbestrijding

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

Lindese laak / Haller laak
GGOR Bovenloop Veengoot

Onderzoeksfase

x

Realisatie in deelprojecten
Waalse Water
Herinrichting beek

Realisatie herinrichting in
deelprojecten

Overige opgaven landelijk gebied
Bestrijden watertekort

Onderzoek gebruik en effecten

x

x

beregening
Onderzoek met provincie naar
gevolgen klimaatverandering voor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

watertekort
Voorkomen en bestrijden
wateroverlast

Vaststellen gebiedsnormen voor
risico’s op wateroverlast (onderdeel
GGOR-trajecten)

Innovaties Water Wegen

Uitvoeren project Marke Mallum

Stedelijk waterbeheer
Voorkomen en bestrijden

Realiseren retentie in bestaand

wateroverlast

stedelijk gebied
Realiseren retentie in nieuw stedelijk
gebied
Vaststellen uitkomsten toetsing
stedelijk water met gemeenten

Gemeentelijke Waterplannen

Samenwerken bij waterplan en
onderhoudsplan gemeenten
Uitvoeren maatregelen stedelijk
water o.b.v. waterplan
Uitvoeren pilot bijdrageregeling
stedelijk gebied; en zichtbaar water

Terugdringen diffuse belasting

Verwerven certificaat chemievrije
onkruidbestrijding op verhardingen

Watertoets

Proactief toepassen watertoets bij
ruimtelijke planontwikkelingen

Grondwaterbeheer
Vergunningverlening

KRW mtrgl.

2015

2014

2013

Onderzoeksfase

2012

GGOR Lindese en Hallerlaak

Planning
2011
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Toepassen beleidslijnen voor
onttrekkingen
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2015

2013

2012

2014

Afstemming onttrekkingen op

2011

Planning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opstellen gebiedsbeheersplannen

x

x

x

x

Renovatie gemaal Kandia

x

Renovatie stuw/sluiscomplex De Pol

x

Renovatie stuw Voorst

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

drinkwaterwinningen

Beheer en onderhoud
Planmatig beheer en onderhoud
watergangen

Toepassen innovatieve methoden
voor verwerking maaisel
Integreren pilots Gedragscode Flora

x

en Faunawet
Herstelprogramma bruggen

Opstellen en uitvoeren
herstelprogramma
Opwaarderen asfalt bruggen

Baggeren watergangen

Vaststellen baggerbeleidsplan

Opstellen en uitvoeren bagger-

x

programma stedelijk water
Opstellen en uitvoeren baggerprogramma landelijk gebied
Uitwerking intentieverklaring
baggerslib per gemeente
Actualiseren en automatiseren

Vervanging applicatie Aquaflow door

Legger

Watis
Vaststellen deelleggers

Vergunningverlening & Handhaving
Vergunningen & handhaving

Uitvoering taken binnen gewijzigde
wettelijke kaders (o.a. Waterwet)

Waterloket

Samenwerken aan 1 waterloket met
gemeenten

Nevenfuncties watersysteem
Recreatief medegebruik

Benutten kansen op medegebruik bij
wateren landelijk gebied
Benutten kansen op medegebruik bij
wateren stedelijk gebied

Cultuurhistorie (archeologie) en
educatie

Benutten kansen op behoud/
bescherming bij projecten landelijk
gebied
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2013

2014
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Planning

x

x

x

x

Benutten kansen op behoud/
bescherming bij projecten stedelijk

x

x

x

x

x

x

gebied
Opstellen nota Cultuurhistorie en
nota Educatie
Beleving van water

Toepassen gebiedsparticipatie bij 3
projecten

Zwemwateren
Zwemwaterprofielen

Afronden opstellen zwemwater-

x

profielen
Zwemwaterkwaliteit

Uitvoeren maatregelen o.b.v.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

zwemwaterprofielen

Vaarwegbeheer Oude IJssel
Recreatief gebruik vaarweg Oude

Benutten kansen voor toename

IJssel

gemotoriseerde recreatievaart

Beheersplan vaarweg Oude IJssel

Uitvoeren beheersplan

AFVALWATERKETEN
Inzameling en transport afvalwater
Doorvoeren resterende
Basisinspanning

emissiereducties in het
waterkwaliteitsspoor

Afnameverplichting rioolgemalen

Aanpassen rioolgemalen

x

Uitvoeren stadswateronderzoeken

x

Opstellen lokale maatregelenplannen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Waterkwaliteitsspoor en
afvalwaterketen (programma
WAKker)

Uitvoeren regionale
optimalisatiestudies
Sluiten afvalwaterakkoorden met
gemeenten
Uitvoeren maatregelen
waterkwaliteitsspoor
Aansluitingen op rioleringen

Opnemen in te sluiten
afvalwaterakkoorden
Algemene regels en

Gemeentelijke riooloverstorten

maatwerkvoorschriften in
gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Aanpassen rioolgemalen en
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2014

2015

2013

2012

2011

Planning

x

x

persleidingen

Aansluitvergunningen gemeenten

Opnemen in te sluiten

x

x

x

x

afvalwaterakkoorden met gemeenten

Afvalwaterzuivering
Basiszuiveringsplan RWZI's

Renovatie RWZI Haarlo, opheffen

x

RWZI Borculo
Onderzoek uitbreiding RWZI('s) met

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

effluent nabehandeling
Vervanging
automatiseringsinstallaties RWZI's
Innovaties Water Wegen

Renovatie RWZI Dinxperlo

Meerjarenafspraak-3

Initiatieven nemen t.b.v. 2% energie-

(energievermindering)

efficiëntie

Slibverwerking

Optimaliseren slibverwerking RWZI's

x

Grensoverschrijdend waterbeheer
Samenwerking Duitse

Uitvoeren pilotproject 'Winterswijk-

waterbeheerders

Oeding'
Afstemming in stroomgebied IJssel
en Bocholter Aa
Afstemming stroomgebied Oude Rijn
- Wild
Afstemming verbeterprojecten
dijkring 28

Samenwerking Rijkswaterstaat

Ecologisch verbeteren

Oost-Nederland

IJsselmondingen regionale beken

Samenwerking internationale

Uitvoeren project met La Libertad,

waterpartners

Nicaragua
Uitvoeren project met waterschap
MCP, Nickerie, Suriname
Uitvoeren project Olt-river district,
Roemenië
Deelnemen project Teleorman,
Roemenië
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Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2008 per waterlichaam doelen, maatregelen en kosten vastgelegd
in een hoofdrapport en in gebiedsrapporten met 'factsheets' per waterlichaam. Onderstaande tabel
bevat een samenvatting van de gegevens uit deze rapporten. Deze gegevens zijn ook opgenomen in
het Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta.
Waterlichamen WRIJ

0,50
0,30
0,40
0,40
0,40
0,60
0,50
0,50
0,20
0,40
0,40
0,20
0,30
0,40
0,40
0,40
0,30
0,60
0,30
0,30
0,30
0,30
0,40
0,60
0,30
0,40
0,50
0,40
0,30
0,30
0,40
0,30
0,60
0,40
0,30

2015

2027

10

131

2015

2027

2015

2027

25
27

50
44
5

8
8

5

50
31

7
7

12

2
14

3
9

1

4
6
3

15

26

2
1

1

2

5

35

60

1

8
5

77
67
28
9

35

302

102

(1) GEP = goed ecologisch potentieel (ecologische doelstellingen o.b.v. KRW):
 macrofauna: doelstellling voor ongewervelde waterdieren, op een schaal van 0 t/m 1
 macrofyten: doelstellling voor waterplanten, op een schaal van 0 t/m 1
 diatomeeën: doelstellling voor kiezelwieren, op een schaal van 0 t/m 1
 vissen: doelstellling voor vissen, op een schaal van 0 t/m 1
(2) Maatregelen aan beken waaraan het ambitieniveau 'hoog' is toegekend.
(3) Maatregelen die uitsliutend vallen binnen de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur.
(4) Overige maatregelen, met name gericht op realisatie van Natura2000 doelen.

97

2015

17

47
19

20

2027

Overige maatregelen (4)

Vissen

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

Vispasseerbaar maken
van stuwen - aantal

Diatomeeën

0,60
0,55
0,60
0,55
0,55
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,55
0,55
0,55
0,60
0,55
0,55
0,60
0,55
0,55
0,55
0,60
0,55
0,60
0,60
0,55
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,55
0,60
0,60
0,55

Beekherstel /
meanderen (binnen
EVZ-profiel) - ha (3)

Macrofyten

0,60
0,35
0,35
0,45
0,45
0,60
0,60
0,60
0,35
0,45
0,45
0,35
0,35
0,45
0,45
0,45
0,35
0,60
0,35
0,35
0,35
0,35
0,40
0,60
0,35
0,45
0,60
0,45
0,35
0,35
0,45
0,35
0,60
0,45
0,35

Gekozen maatregelen
Beekherstel /
meanderen - ha (2)

Macrofauna

Baakse Beek
Barchemse Veengoot
Bergerslagbeek
Berkel
Bielheimerbeek vanaf Miste
Bolksbeek
Boven Slinge stroomopwaarts van
Buurserbeek voor Haaksbergerweg
Dommerbeek
Dortherbeek
Dortherbeek-Oost
Eefse Beek en Molenbeek
Elsbeek
Grenskanaal
Groenlose Slinge
Grote Beek
Grote Waterleiding
Didamse Wetering
Keizersbeek
Leerinkbeek
Meibeek / Nieuwe waterleiding
Oosterwijkse Vloed
Oude IJssel
Oude Rijn
Oude Schipbeek
Ramsbeek
Ratumse Beek en Willinkbeek
Schipbeek vanaf Haaksbergerweg
Veengoot
Vierakkerselaak
Waalse Water
Wehlse Beek
Wijde Wetering en Zevenaarse
Zoddebeek
Zuidelijk Afwateringskanaal
Totaal

Ecologische doelen
GEP (1)
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K R W K W AL I T E I T S E I S E N B I O L O G I E O N D E R S T E U N E N D E S T O F F E N
In onderstaande tabellen zijn de milieukwaliteitseisen voor de toestandsklasse Goed (Ecologisch
Potentieel) opgenomen voor de groep van biologie-ondersteunende stoffen. De milieukwaliteitseisen
verschillen per watertype. De 35 waterlichamen in het beheergebied van het waterschap zijn van het
type R5, R6 of M3. Ook voor de overige watergangen gelden echter de bij het type behorende
milieukwaliteitseisen. Dit betreft de typen R4, M2, M11, M12, M13, M16, M26 en M27 en overige.
Voor de biologie-ondersteunende stoffen zijn geen eisen gesteld vanuit het (ontwerp) Besluit
Kwaliteitseisen en Monitoring Water 2009. De milieukwaliteitseisen voor de toestandsklasse Goed
(Ecologisch Potentieel) zijn daarom grotendeels overgenomen uit de 'Referenties en maatlatten voor
natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water' (Stowa 2008). Voor de groep 'overige wateren' en
voor de parameters sulfaat en alkaliniteit zijn de kwaliteitseisen afgeleid uit literatuur.

Richtwaarden
Parameter / KRW watertype

Sterk veranderde wateren

Sloten

Kanalen

R4

R5

R6

M2

M3

≤ 18
≥ 50 en
≤ 100

≤ 25
≥ 70 en
≤ 120

≤ 25
≥ 70 en
≤ 120

≤ 25
≥ 35 en
≤ 120

≤ 25
≥ 40 en
≤ 120

≤ 40

≤ 150

≤ 150

≤ 150

≤ 300

≥ 4,5 en ≤ 8

≥ 5,5 en ≤ 8,5

≥ 5,5 en ≤ 8,5

≥ 5,5 en ≤ 8

≥ 5,5 en ≤ 8,5

Totaal fosfaat (Zomergem. mg P/l)

≤ 0,12

≤ 0,14

≤ 0,14

≤ 0,22

≤ 0,15

Totaal stikstof (Zomergem. mg N/l)

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 2,4

≤ 2,8

Temperatuur (Maximum dagwaarde gr. C)
Zuurstof (Zomergem. %)
Zoutgehalte (Zomergem. mg Cl/l)
Zuurgraad (Zomergem.)

Doorzicht (Zomergem. in m)

≥ 0,65

Chlorophyl (Zomergem. ug /l)
Ammoniak (mg N/l)
Sulfaat (90 perc. op jaarbasis mg/l)

≤ 23
≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

≤ 60

Alkaliniteit/ buffercap. (Jaargem. Meq/l)

Richtwaarden

Vennen

Parameter / KRW watertype

M11

M12

M13

M26

Temperatuur (Maximum dagwaarde gr. C)

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≥ 60 en ≤ 120

≥ 60 en ≤ 120

≥ 60 en ≤ 120

≥ 60 en ≤ 120

≤ 40

≤ 40

≤ 40

≤ 40

≥ 6 en ≤ 8,5

≥ 4 en ≤ 7,5

≥ 3,5 en ≤ 6

≥ 4 en ≤ 6,5

Totaal fosfaat (Zomergem. mg P/l)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,04

≤ 0,04

Totaal stikstof (Zomergem. mg N/l)

≤ 1,5

≤2

≤ 0,59

≤ 0,92

Zuurstof (Zomergem. %)
Zoutgehalte (Zomergem. mg Cl/l)
Zuurgraad (Zomergem.)

Doorzicht (Zomergem. in m)

≥ 0,9

Chlorophyl (Zomergem. ug /l)
Ammoniak (mg N/l)
Sulfaat (90 perc. op jaarbasis mg/l)

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 30

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≥ 0,1 en ≤ 1

≤ 0,5

≤ 0,5

Alkaliniteit/ buffercap. (Jaargem. Meq/l)
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Richtwaarden
Parameter / KRW watertype
Temperatuur (Maximum dagwaarde gr. C)
Zuurstof (Zomergem. %)
Zoutgehalte (Zomergem. mg Cl/l)
Zuurgraad (Zomergem.)

Laagveenplassen

Zandwinplassen

Overige

M27

M16

o.a. stadswater

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≥ 60 en ≤ 120

≥ 60 en ≤ 120

≥ 35 en ≤ 120

≤ 200

≤ 40

≤ 300

≥ 5,5 en ≤ 7,5

≥ 6 en ≤ 8,5

≥ 4,5 en ≤ 8,5

Totaal fosfaat (Zomergem. mg P/l)

≤ 0,09

≤ 0,04

≤ 0,22

Totaal stikstof (Zomergem. mg N/l)

≤ 1,3

≤ 0,9

≤ 4,0

Doorzicht (Zomergem. in m)

≥ 0,9

≥ 0,9

≥ 0,40

Chlorophyl (Zomergem. ug /l)

≤ 25
≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 30

≤ 95

Ammoniak (mg N/l)
Sulfaat (90 perc. op jaarbasis mg/l)
Alkaliniteit/ buffercap. (Jaargem. Meq/l)

Legenda
Resultaatverplichtend voor waterlichamen. Vastgestelde landelijke kwaliteitseisen KRW waterlichamen
(STOWA rapport 2007-32 en 2007-32b).
Inspanningsplichtig voor waterlichamen en niet-waterlichamen.

99

B I J L A G E

4

B E L E I D S K AD E R

E U R O P A,

R I J K

E N

P R O V I N C I E

In hun beleid maken de waterschappen in Rijn-Oost keuzes over doelen, planning, inzet van
instrumenten en uitvoering van activiteiten. Dat gebeurt binnen de kaders die door de Europese
Commissie, het Rijk en de provincies in wetten en plannen zijn vastgelegd. Deze beleidskaders
worden in deze bijlage samengevat.

Europese wet- en regelgeving
Kaderrichtlijn Water (KRW)
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De belangrijkste doelen
deze richtlijn zijn: een goede chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren, een goede
chemische kwaliteit van het grondwater en goed voorraadbeheer van het grondwater. Deze doelen
moeten in alle EU-landen bereikt zijn in 2015. Uitstel hiervan is mogelijk tot 2021 en 2027, op basis
van een goede, inhoudelijke motivatie.
Voor chemische stoffen (excl. ecologieondersteunende stoffen) zijn normen vastgesteld door de EU.
zijn vastgelegd in wetgeving Voor de ecolgische doelen gelden nationale richtwaarden ten aanzien
van 3 onderscheiden biologische soortgroepen.
De gestelde normen en richtwaarden gelden als resultaatverplichtend. Over de voortgang van de
uitvoering moeten alle waterbeheerders regelmatig rapporteren aan de Europese Commissie.
Hoogwaterrichtlijn
De Europese Richtlijn overstromingsrisico’s uit 2007 wordt ook wel de Hoogwaterrichtlijn genoemd. In
deze richtlijnen worden geen normen voorgeschreven, wel wordt een aantal principes vastgelegd:
•

Lidstaten mogen geen maatregelen nemen die de overstromingskansen in andere lidstaten
verhogen (niet-afwentelen).

•

Aanpak op stroomgebiedsniveau.

•

Veiligheidsketenaanpak (risicobenadering).

•

Duurzaamheid.

•

Publieke participatie.

•

Verplichte afstemming van veiligheidsmaatregelen en maatregelen voor waterkwaliteit.

De Richtlijn gaat uit van de volgende planning:
•

Eind 2011: voorlopige beoordeling van overstromingsrisico’s.

•

December 2013: overstromingsrisicokaarten zijn gereed.

•

December 2015: beheerplannen voor overstromingsrisico’s per stroomgebied zijn gereed.
Tthema’s zijn onder ander preventie, bescherming, noodmaatregelen en onderlinge informatieuitwisseling.

Alle plannen moeten eens per zes jaar worden herzien.
Zwemwaterrichtlijn
Sinds 2006 is een nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht. Het doel van de richtlijn is de
gezondheid van zwemmers te beschermen. De richtlijn bevat nieuwe parameters voor de
waterkwaliteit en stelt eisen aan het voorkomen van blauwalgen. Ook kent de nieuwe richtlijn
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voorschriften voor een betere informatievoorziening aan gebruikers van zwemwater.
De provincies zijn bevoegd om wateren aan te wijzen als zwemwater. Ook hebben ze de taak burgers
actief te informeren over de kwaliteit. De waterschappen stellen voor elke aangewezen locatie een
zwemwaterprofiel op, zo nodig worden maatregelen genomen om de gewenste kwaliteit te
waarborgen.
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
In de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn wordt aangegeven welke vogelsoorten en natuurgebieden
(habitats) beschermd moeten worden door de lidstaten van de EU. Deze richtlijnen zijn in Nederland
vertaald in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Beschermingsgebieden worden in
twee fasen aangewezen door het Rijk. In Europees verband moeten de beschermde gebieden
uitgroeien tot het netwerk Natura 2000.
De provincies kunnen beheerplannen vaststellen voor de aangewezen Natura2000-gebieden. Het
streven is dat de plannen in Rijn-Oost eind 2009 klaar zijn. In veel gebieden beïnvloedt de
waterkwaliteit en/of -kwantiteit de te beschermen waarden. Daarom werken de waterschappen bij het
opstellen van de beheerplannen nauw samen met de provincies.
Richtlijn stedelijk afvalwater
De Europese Richtlijn stedelijk afvalwater heeft als doel het milieu te beschermen tegen de nadelige
gevolgen van de lozing van stedelijk afvalwater en van afvalwater van bepaalde bedrijfstakken. De
richtlijn bevat minimumeisen voor het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater,
begeleid door een tijdschema voor de realisatie hiervan. Er staan ook voorschriften in voor de afvoer
van zuiveringsslib, waaronder een verbod op de afvoer van dat slib naar oppervlaktewateren.
Deze Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd via het Lozingenbesluit stedelijk afvalwater van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en via de Wet milieubeheer (Wm). Deze wetgeving is
van belang voor decentrale overheden, vooral voor gemeenten en waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor het afvoeren en zuiveren van stedelijk afvalwater via het riool.
Beneluxbeschikking vrije vismigratie
Voor 1 januari 2010 moet vrije migratie van en naar paai- en opgroeigebieden van onder andere de
aal mogelijk zijn. De Beneluxlanden hebben dit vastgelegd in een beschikking die in 1996
ondertekend is.

Landelijke wetten en plannen
Waterwet en Waterbesluit
De Waterwet en het bijbehorende Waterbesluit worden eind 2009 van kracht. In deze wetgeving zijn
acht waterwetten samengevoegd. De doelstellingen zijn de bestaande wetgeving te vereenvoudigen,
te stroomlijnen en te actualiseren. Verder komt er een beter instrumentarium voor waterbeheer en sluit
de nieuwe wet beter aan op het Europese recht.
Deze wet is de basis voor normen voor waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, peilbesluiten,
verdringingsreeksen en bergings- en afvoercapaciteiten van watergangen. Deze normen en
voorschriften worden opgenomen in het Waterbesluit. Dat geldt ook voor de huidige lozingenbesluiten.
De bestaande vergunningen worden samengevoegd in een watervergunning en de bevoegdheid voor
grondwateronttrekkingen gaat voor een deel over van de provincies naar de waterschappen. Dit
betekent dat provincies, gemeenten en waterschappen op een andere manier gaan samenwerken.
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Waterschapswet
De Wet modernisering waterschapbestel (Waterschapswet) is in 2008 van kracht geworden. Deze wet
heeft geleid tot aanpassingen in het kiesstelsel, bestuurssamenstelling en in de financiering van de
waterschappen. Het doel van de wet is vereenvoudiging van de heffingen, meer transparantie en
meer democratische legitimatie van de waterschappen.
In het nieuwe financieringsstelsel bestaan nog twee heffingen: een watersysteemheffing en een
zuiveringsheffing. De totale lasten voor blijven gelijk, wel leidt deze wijziging tot een lastenverschuiving tussen verschillende groepen belastingplichtigen.
In het bestuur van de waterschappen is het aantal categorieën veranderd en is voor de categorie
ingezetenen het lijstenstelsel ingevoerd. Voor de andere categorieën zijn in elk bestuur tussen de 7
en 9 zetels gereserveerd. De verkiezingen nieuwe stijl zijn in 2008 voor het eerst door alle
waterschappen gelijktijdig gehouden. In 2009 zijn nieuwe besturen volgens de gewijzigde
verhoudingen aangetreden.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De in werking treding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is voorzien in 2010.
De Wabo voorziet in een omgevingsvergunning. Deze vervangt ondermeer de huidige
milieuvergunning en de bouwvergunning. Voor het aanvragen van vergunningen voor fysieke
activiteiten in de leefomgeving, kan men dan terecht bij één overheidsloket. Ook het aanvragen van
andere, gerelateerde vergunningen kan bij datzelfde loket. Dit geldt ook voor vergunningen voor
directe lozingen op oppervlaktewater, grondwateronttrekkingen, ontgrondingen en de vergunning van
een waterschapskeur.
Invoering van de Wabo kan betekenen dat de aanvraag voor deze vergunningen niet meer bij de
waterschappen wordt ingediend. De vergunningbevoegdheid van de waterschappen voor indirecte
lozingen, wordt omgezet in een adviesrecht aan gemeenten.
Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is in 2008 in werking getreden.
Deze wet introduceert een nieuwe rioolheffing als vervanging van het rioolrecht. Hiermee betalen
gemeenten de aanleg en het beheer van de riolering. Ook regelt de wet dat de gemeente de regie
krijgt voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De gemeente neemt de activiteiten
hiervoor op in het gemeentelijk rioleringsplan. De waterschappen in Rijn-Oost werken vanuit het
waterkwaliteitsspoor samen met gemeenten in het stedelijk gebied. Op grond van de nieuwe wet
stemmen wij onze taken met de gemeenten af.
Wet ruimtelijke ordening
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (2008) bevat snellere procedures voor o.a. het opstellen en
wijzigingen van gemeentelijke bestemmingsplannen. Daarom vervalt de eis dat provincies een
bestemmingsplan vooraf moeten goedkeuren en is er tegen een bestemmingsplan direct beroep
mogelijk bij de Raad van State. Ook is de planvorming op rijksniveau en provinciaal niveau is
gewijzigd: het streekplan is vervallen en vervangen door de structuurvisie. Nieuw is ook dat het rijk
en de provincie zelf een bestemmingsplan kunnen opstellen.
Ook de watertoets is opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening. Deze bepaling verplicht de gemeente
om een waterparagraaf op te nemen in het bestemmingsplan. Hierin wordt vastgelegd hoe de
gemeente in een (nieuw) plangebied omgaat met de waterhuishoudkundige situatie. De
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waterschappen kunnen hierdoor in een vroeg stadium invloed uitoefenen op de gemeentelijke
planontwikkeling.
Natuurwetgeving
De Flora- en faunawet richt zich op het beschermen van planten en dieren. Om in aanmerking te
komen voor een algemene vrijstelling van vergunningplicht hebben de waterschappen landelijk een
gedragscode ontwikkeld voor het beheer en onderhoud van watergangen en waterkeringen. De
gedragscode bestaat uit een jaarkalender waarin wordt voorgeschreven welke werkzaamheden in
welke periode van het jaar langs watergangen mogen plaats vinden. De waterschappen in Rijn-Oost
handelen vanaf 2008 volgens deze gedragscode en voeren deze gefaseerd in.
De Natuurbeschermingswet richt zich op het beschermen van gebieden met natuur van Europees
gehalte. Het Rijk wijst in twee fasen Natura 2000-gebieden aan. De aanwijzing van de gebieden uit de
eerste fase wordt in 2009 afgerond. De provincies stellen voor deze gebieden beheerplannen op, in
samenwerking met de waterschappen. De inhoud daarvan moet o.a. worden afgestemd op de doelen
en maatregelen die de waterschappen vaststellen wegens de Kaderrichtlijn Water.
Besluit bodemkwaliteit
Vanaf 2008 geldt het Besluit bodemkwaliteit. Dit besluit bevat regels voor de toepassing van grond en
baggerspecie in of op de bodem. Het doel is te zorgen voor een betere balans tussen bodemkwaliteit
en maatschappelijke ontwikkelingen in natuur en landbouw. Er wordt meer verantwoordelijkheid
gelegd bij gemeenten en waterschappen. Deze mogen binnen landelijke kaders zelf normen stellen
voor het gebruik van grond en baggerspecie. Om dit te reguleren, maken de waterschappen in RijnOost met alle gemeenten afspraken, bijvoorbeeld in een bestuursakkoord waterbodem.
Een nieuwe bepaling is dat baggerspecie uit watergangen die grenzen aan een perceel, verspreid
mag worden over het hele perceel.
Wet Inrichting landelijk gebied en reconstructiewet
De Wet inrichting landelijk gebied is van kracht sinds 2007. Voor het Rijk en de provincies is dit een
instrument om te komen tot een vitaal platteland. Provincies, waterschappen en andere gebiedspartijen krijgen door deze wet meer te zeggen over de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van
het landelijke gebied.
De provincies hebben meerjarenplannen opgesteld, waarin ook het provinciale budget voor
waterbeheer is opgenomen. De provincies sluiten met alle waterschappen in Rijn-Oost bestuursovereenkomsten, waarin afspraken staan over de toedeling van deze budgetten aan waterprojecten.
Dit betekent een flinke stimulans voor de herinrichting van beken in het buitengebied.
De uitvoering van de Reconstructiewet is gericht op verbeteringen in de landbouwsector. Voor zover
de reconstructie betrekking heeft op het werk van de waterschappen, zijn hierover afspraken gemaakt
in de bestuursovereenkomsten.
Nationaal Bestuursakkoord Water
Het Rijk en de koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2008
opnieuw een Bestuursakkoord Water gesloten. De belangrijkste doelstelling blijft om in 2015 het
watersysteem in stedelijk en in landelijk gebied op orde te hebben. Afgesproken is dat de trits
vasthouden, bergen en afvoeren verder in praktijk wordt gebracht. Alle waterschappen in Rijn-Oost
hebben een programma van maatregelen opgesteld. Het vergroten van de ruimte voor water en het
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voorkomen van wateroverlast staan daarin centraal. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld
hermeandering van beken of het aanwijzen van (nood)overstromingsgebieden.
Bestuursakkoord Waterketen
Het bestuursakkoord waterketen is in 2007 gesloten tussen het ministerie van V&W en de
koepelorganisaties van drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit akkoord
geeft de samenwerking in de waterketen een extra impuls. Een belangrijk doel is de lastenstijging voor
de burger zoveel mogelijk te beperken. Geschat wordt dat een doelmatigheidsverbetering van 10 tot
20% over tien jaar mogelijk is.
In het bestuursakkoord staan veel concrete voornemens, zoals: het bundelen van kennis en capaciteit
op het gebied van afvalwater, het inzichtelijk maken van de kosten voor het rioleringssysteem, het
binnen drie jaar kostendekkend maken van de (nieuwe) rioolheffing en het doen van vergelijkend
onderzoek naar de uitvoering van taken (benchmarking). De waterschappen nemen het initiatief om
met gemeenten afspraken te maken over kostenbeheersing in de waterketen. Dit gebeurt via
afvalwaterakkoorden die per zuiveringskring worden afgesloten. In Rijn-Oost zijn inmiddels de eerste
akkoorden afgesloten.
Nationale waterplannen
Het waterbeleid op nationaal niveau is in verschillende documenten vastgelegd. Voor de
waterschappen zijn vooral de watervisie en het Nationaal waterplan van belang. De watervisie van het
rijk verscheen in 2007 en bevat op hoofdlijnen de beleidsvoornemens voor de huidige
kabinetsperiode. De watervisie is uitgewerkt in het Nationaal waterplan dat geldt vanaf 2010.
De zorg voor de veiligheid van Nederland met het oog op de klimaatsontwikkeling is een belangrijk
thema in het Nationaal waterplan. De uitwerking van dit beleid wordt vastgelegd in de nota
e

Waterveiligheid 21 eeuw. In het waterplan zijn ook opgenomen: de hoofdlijnen van de adviezen van
de Deltacommissie (commissie Veerman) over kustverdediging op lange termijn, het landelijke
evacuatieplan voor overstromingen en de uitkomsten van de studies Veiligheid Nederland in kaart.
Een ander belangrijk thema is de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water. Nederland valt
binnen vijf Europese stroomgebieden. Om aan de Kaderrichtlijn te voldoen zijn deelplannen in de
vorm van stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP) bij het waterplan gevoegd.
In het nationaal waterplan is een aantal acties opgenomen die voor de waterschappen van belang
zijn. Enkele voorbeelden zijn: herijking beschermingszones primaire waterkeringen en het opstellen
van het toetsingskader voor waterbodems (als basis voor eventuele sanering). Met deze acties is
rekening gehouden bij het opstellen van dit waterbeheerplan.

Provinciale plannen
Waterplan Gelderland 2010-2015
Voor de hoofdlijnen van het Waterplan Gelderland wordt verwezen naar het Waterplan zelf, dat door
de provincie parallel aan dit waterbeheerplan is opgesteld en openbaar is gemaakt. Zie ook
www.gelderland.nl.
Omgevingsplan Overijssel
Voor de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie Overijssel, inclusief Waterbijlage, wordt verwezen naar de
visie zelf, die door de provincie parallel aan dit waterbeheerplan heeft opgesteld en openbaar
gemaakt. Zie ook www.overijssel.nl.
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1. Inleiding
In deze bijlage staat een toelichting op de waterfunctiekaart van het waterbeheerplan en wordt
beschreven hoe de functies doorwerken in de ruimtelijke ordening. De functies en bijbehorende
beleidsdoelen zijn ontleend aan de provinciale waterplannen van de provincie Overijssel en
Gelderland. Zij zijn een belangrijk uitgangspunt voor het waterbeheer zoals het waterschap dat
vormgeeft en uitvoert.
Een goed waterbeheer vraagt ruimte. Het is daarom belangrijk dat de beleidsdoelen en de
(on)mogelijkheden van het waterbeheer, voldoende worden belicht in gemeentelijke
bestemmingsplannen en dat ruimtelijke ontwikkelingen mede daarop worden afgestemd. Water is
daarbij niet alleen een ruimtelijke claim waarmee de ruimtelijke ordening rekening dient te houden,
maar water biedt ook kansen, bijvoorbeeld in combinatie met woningbouw, recreatie of natuur.
De Watertoets is het instrument dat in het leven is geroepen om als waterschap een inbreng te
leveren in de ruimtelijke planvorming. De Watertoets omvat het overleg en afstemmingsproces tussen
gemeente en waterschap. Het is nadrukkelijk meer dan een toets in de betekenis van controleren.
Behalve dat het waterschap via het instrument Watertoets de waterdoelen in zal brengen in de
ruimtelijke plannen, ligt hier ook een taak voor de provincies. Ook de provincies kunnen ruimtelijk
instrumentarium inzetten. In Gelderland en Overijssel gebeurt dit o.a. door bepaalde waterdoelen in
een ruimtelijke verordening op te nemen. Gemeenten dienen met deze verordening rekening te
houden bij het opstellen van bestemmingsplannen.
Het waterschap steeft ernaar dat dat in de gemeentelijke bestemmingsplannen niet alleen
watergangen als zodanig worden opgenomen maar dat ook het ruimtelijk gebruik van gronden in de
omgeving wordt afgestemd op de te behalen doelen in het waterbeleid en -beheer. Daarbij is advies
en overleg mogelijk om samen te zoeken naar de kansen die water kan bieden voor de ruimtelijke
ontwikkeling.
2. Basisniveau
Op de functiekaarten van de provincies Gelderland en Overijssel zijn voor watergangen en gebieden
verschillende functies opgenomen. Het waterbeheer is erop gericht om de bij deze functies behorende
beleidsdoelen te realiseren. Dat laat onverlet dat in de gebieden buiten de specifieke functies het
waterbeheer ook aan eisen moet voldoen. Dit is het basisniveau van goed waterbeheer.
Het basisniveau is erop gericht om voor het gehele beheergebied voor mens en algemeen
voorkomende planten en dieren voldoende levensruimte bieden en te voorzien in water dat geschikt is
voor de meeste (grondgebruik-) functies. Het betekent ook dat het beheergebied aan de normen voor
veiligheid tegen hoogwater en tegen wateroverlast voldoet. Het basisniveau omvat de volgende
elementen van het waterbeheer:
Oppervlaktewaterkwaliteit
Doel is herstel en behoud van de kwaliteit voor oppervlaktewater waarbij voldaan wordt aan de
normen uit de Kaderrichtlijn Water. Hierbij worden eisen gesteld aan de chemische en ecologische
kwaliteit van het oppervlaktewater.
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Hoogwaterbescherming
Om overstromingen vanuit de grote rivieren te voorkomen dienen de dijken op orde te zijn. Preventie
is de primaire pijler van het hoogwaterbeschermingsbeleid.
Het basisniveau gaat uit van bescherming tegen hoogwater door het op orde krijgen en houden van
de primaire en regionale waterkeringen.
Regionale wateroverlast
Het regionale watersysteem dient op orde gebracht en gehouden, zodanig dat wateroverlast ten
gevolge van inundatie vanuit de watergang, zoveel mogelijk wordt voorkomen. Extreme
waterhoeveelheden kunnen worden opgevangen of verwerkt. De trits vasthouden-bergen-afvoeren
geldt als uitgangspunt voor de volgorde van uit te voeren maatregelen.
Watertekort
Schade voortvloeiend uit watertekort zal zoveel mogelijk beperkt zijn. Het totaal voorkomen van
schade door watertekort is technisch niet mogelijk. Er zijn twee typen maatregelen mogelijk:
•

Brongerichte maatregelen die de kans op watertekort verkleinen. Het gaat hierbij vooral om
aanpassingen van het regionale watersysteem die zijn gericht het grondwater zo lang mogelijk
vast te houden.

•

Effectgerichte maatregelen die helpen de schade door watertekort te verminderen of voorkomen.
Hierbij gaat het om grondwateronttrekkingen voor beregeningen.

Waterbodems
Wateren moeten op diepte worden gehouden anders slibben ze dicht en kunnen ze niet meer aan hun
functie voldoen. Het verwijderen van bagger is nodig: wanneer de waterkwantiteit in het geding is;
wanneer de scheepvaartfunctie wordt belemmerd; als de waterbodem de waterkwaliteit negatief
beïnvloedt; als in de waterbodem stoffen aanwezig zijn die vanwege keteneffecten niet gewenst zijn in
het milieu.
Van een duurzaam baggerbeheer is sprake als emissies worden beheerst, achterstanden zijn
weggewerkt, er een baggerbeheerprogramma is en als vrijkomende bagger in de directe omgeving
wordt hergebruikt.
Landschap, cultuurhistorie, archeologie en sportvisserij
De watermaatregelen zullen zodanig vorm worden gegeven dat zij ook bijdragen aan versterking van
de landschappelijke kwaliteit en behoud van landschappelijke, cultuur-historische en archeologische
waarden.
- Landschappelijke waarden
In het waterbeheer wordt versterking van deze waarden waar mogelijk meegenomen. Dit kan tot uiting
komen door bijvoorbeeld het aanbieden van wandel- en fietsroutes op schouwpaden waardoor water
als drijvende kracht van het landschap beleefbaar kan worden gemaakt.
- Cultuurhistorische waarden
De geschiedenis van het omgaan met water is een belangrijk onderdeel van de cultuur-geschiedenis.
Bij het vervullen van de wateropgaven zullen de blauwe Belvoir identiteiten (Gelders cultuur-historisch
beleid) worden betrokken. Ook het Cultuurhistorie-Ecologie-Water kompas wordt gebruikt.
- Archeologie
Archeologische belangen worden meegenomen in het beheer en de inrichting van water. Dit betreft
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met name de zogenaamde Parelgebieden uit het provinciaal beleidskader van Gelderland. Een
verantwoord omgaan met het archeologisch bodemarchief is belangrijk.
- Sportvisserij
Deze recreatievorm kent veel beoefenaars en is daarom een belangrijke recreatievorm.
Bereikbaarheid en toegankelijkheid van oevers voor deze doelgroep is van belang, tenzij dit in
gebieden met een hoge ecologische functie de kwetsbare waarden aantast.
3. Toelichting per functie
Strategische actiegebieden
- Toelichting:
De strategische actiegebieden staan op de functiekaart van het Waterbeheerplan maar vormen niet
zozeer een functieaanduiding. In deze gebieden doet zich een stapeling voor van diverse
beleidsdoelen en functies (Natura2000, TOP-gebieden, natuurgebieden). De aanduiding strategische
actiegebieden wil zeggen dat deze gebieden prioriteit hebben in de uitvoering, te weten
herinrichtingsprojecten en het opstellen van GGOR’s.
Het vaststellen van het Gewenst Grond en Oppervlaktewaterregime gebeurt op basis van een
gebiedsproces waarbij alle belangen worden meegenomen en afgewogen. Het vast te stellen GGOR
kan leiden tot maatregelen in het watersysteem of nadere bepalingen omtrent het gebruik van
gronden of bijbehorende begrenzing c.q. zonering.
- Ruimtelijke doorwerking:
Het waterbeheer is in de strategische actiegebieden een belangrijk mede-ordenend gegeven voor het
bestemmingsplan. De uitkomsten van GGOR-processen zijn input voor eventueel benodigde
aanpassing of herzieningen van bestemmingsplannen.
Essentiële watergang (Overijssel)
- Toelichting:
Waterlopen die een afwateringsfunctie hebben voor gebieden groter dan circa 5.000 ha hebben een
vitale afvoerfunctie en zijn in de provincie Overijssel aangegeven als 'essentiële waterlopen'. Het
belang van deze watergangen voor de afvoer en berging van water is zwaarwegend. Waterbeheer,
inrichting en ontwikkeling worden hierop afgestemd.
- Ruimtelijke doorwerking:
Op grond van de Overijsselse omgevingsverordening zal binnen een zone van 100 meter aan
weerszijde van deze waterlopen bij nieuwbouw of uitbreiding van bestaande bebouwing rekening
dienen te worden gehouden met de huidige en toekomstige functie van waterafvoer en waterberging.
Deze strook wordt gevrijwaard van ontwikkelingen die de functie van deze waterlopen belemmeren of
toekomstige vergroting voor afvoer of berging onmogelijk maken. Aangezien de kenmerken per
(essentiele) watergang sterk kunnen variëren zal in overleg (Watertoets) met de waterbeheerder aan
deze vereisten invulling worden gegeven.
Primair watergebied (Overijssel)
- Toelichting:
Als primaire waterbergingen heeft de provincie Overijssel gebieden aangewezen die vanwege de
natuurlijke lage ligging bij hoog water gemakkelijk onderlopen. In primaire watergebieden mag worden
gebouwd, mits hierdoor het waterbergend vermogen niet wordt aangetast. Daarbij geldt wel dat
nieuwe kapitaalintensieve functies zoveel mogelijk worden geweerd in verband met schadekosten.
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- Ruimtelijke doorwerking:
Primaire watergebieden laten zich combineren met alle ruimtelijke functies, die niet kapitaalintensief
zijn: landbouwgronden, groenvoorziening, sport en recreatie, natuur en ecologie. Op grond van de
Overijsselse omgevingsverordening kunnen in deze gebieden alleen nieuwe grootschalige
ontwikkelingen worden opgenomen als in het desbetreffende bestemmingsplan zodanige
voorwaarden worden gesteld dat de veiligheid ook op lange termijn voldoende is gewaarborgd.
Behalve dat de provincie hierop zal toezien, zal het waterschap dit aspect ook betrekken in het
overleg met gemeenten over bestemmingsplannen (Watertoets).
Natura2000-gebieden
- Toelichting:
Dit zijn door het Rijk aangewezen natuurgebieden die onderdeel uitmaken van een Europees
natuurnetwerk, waarbij behoud en ontwikkeling van natuur voorop staat. De doelstellingen die voor de
Natura2000-gebieden worden uitgewerkt, vormen input in het GGOR proces. Het GGOR proces vormt
op zijn beurt ook weer input voor de waterparagraaf van het Natura-beheerplan, dat wordt opgesteld
door de provincie(s).
- Ruimtelijke doorwerking:
Zie bij 'strategische actiegebieden'.
TOP-gebieden
- Toelichting:
In deze gebieden is het tegengaan van verdroging een hoge prioriteit. De doelstelling is om in deze
landelijk aangewezen gebieden voor 2014 maatregelen uit te voeren. Tegelijk met
verdrogingsbestrijding worden andere milieuproblemen in die gebieden opgelost. Binnen het
werkgebied van waterschap liggen de TOP-gebieden binnen de strategische actiegebieden.
- Ruimtelijke oorwerking:
Zie bij 'strategische actiegebieden'.
(Natte) Ecologische verbindingszone / Natte EVZ
- Toelichting:
Ecologische verbindingszones (EVZ) verbinden de verschillende gebieden die te samen de
Ecologische Hoofdstructuur vormen. Op de functiekaart van het waterschap zijn de natte EVZ’s
opgenomen. Het waterbeheer wordt in die zones afgestemd op de natuurdoelen en ook zoveel
mogelijk gekoppeld aan andere functies (waterberging, recreatie, verbrede landbouw etc.). Het
waterschap treedt als 'trekker' op en zal zorgen voor het opstellen van inrichtings-plannen en de
uitvoering daarvan. Natte ecologische verbindingszones en landbouw kunnen waterhuishoudkundig
gecombineerd worden door bij de inrichting rekening te houden met de verschillende eisen.
- Ruimtelijke doorwerking:
Op basis van provinciale verordeningen (Gelderland en Overijssel) mogen ruimtelijke ontwikkelingen
binnen de EHS en de EVZ's geen inbreuk maken op de natuurdoelstellingen. De EVZ’s zullen in
bestemmingsplannen als zodanig worden opgenomen. Behalve dat de provincie hierop zal toezien,
zal het waterschap dit aspect ook betrekken in het overleg met gemeenten over bestemmingsplannen
(Watertoets).
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HEN/SED Wateren
- Toelichting:
Aan diverse watergangen zijn de functies Hoogste Ecologische Niveau (HEN) en Specifieke
Ecologische Doelstelling (SED) toegekend. In HEN-wateren komt zeldzame tot zeer zeldzame
ecologie voor en de ecologische processen zijn er het meest natuurlijk. De SED-wateren kennen
enige humane beïnvloeding, maar zijn ecologisch gezien nog steeds veel waardevoller dan water van
het basisniveau. Het doel is om een goede leefomgeving te realiseren waar een gezonde populatie
van doelsoorten duurzaam kan leven. De specifieke doelen zijn ofwel vastgesteld in het kader van de
KRW of in een, door het waterschap, nader uit te werken en bestuurlijk vast te stellen streefbeeld.
Deze uitwerking is per regio of soms zelfs per watergang nodig.
- Ruimtelijke doorwerking:
Het verdient de voorkeur dat deze wateren alsmede hun bijzondere waarden worden opgenomen in
het bestemmingsplan. In het bestemmingsplanproces worden de bijzondere waarden van het water in
relatie met de omgeving afgewogen. Uitgangspunt hierbij is dat de ontwikkeling of het behoud van de
bijzondere waarden niet wordt geschaad door ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving en dat
eventuele maatregelen in het waterbeheer ruimtelijk kunnen worden uitgevoerd.
Reductie-reservoirs
- Toelichting:
Het waterschap heeft in het verleden op vier locaties in het beheergebied reductiereservoirs
aangelegd. Dit zijn gebieden langs beken waar water gecontroleerd opgevangen kan worden in
perioden van hevige neerslag, en nadien weer gecontroleerd afgevoerd kan worden. De locaties
betreffen: de benedenloop Dommerbeek, Baakse Beek Hackfort, Berkel Eibergen-Oost (Mallum) en
Bielheimerbeek Bredevoort-Oost.
- Ruimtelijke doorwerking:
De functie van deze gebieden verdient opneming in het bestemmingsplan, voorzover dit nog niet het
geval is.
Vaarweg
- Toelichting:
Deze functie is in het gebied van Rijn en IJssel toegekend aan de Oude IJssel en heeft als doel het in
stand houden van een goede regionale ontsluiting over water via de Oude IJssel. Het vaarwegbeheer
van dit water is overgedragen aan het waterschap. De Oude IJssel is niet alleen als vaarweg benoemt
maar heeft ook de functie natte EVZ. Dit maatwerk in het waterbeheer.
- Ruimtelijke doorwerking:
Van belang is dat beide functies van de Oude IJssel worden opgenomen en afgewogen in
bestemmingsplannen. De functie 'vaarweg' kan in relatie met een economische functie van de
omgeving van het water worden gebracht, terwijl de waterfunctie 'natte EVZ' meer een op de
ruimtelijke functie 'natuur' georiënteerde bestemming vraagt. Door middel van het instrument watertoets zal hierover overleg worden gevoerd met gemeenten indien zij overgaan tot bestemmingsplanwijzigingen, of -herzieningen.
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6

G G O R R I J N S T R AN G E N , H AV I K E R W A AR D
N I E T - S T R AT E G I S C H E AC T I E G E B I E D E N

E N

a. GGOR Rijnstrangen
In 2005 is het waterschap in het Rijnstrangengebied een GGOR-traject gestart, dat in 2008 heeft
geleid tot een GGOR-besluit in de vorm van een vastgesteld scenario. In dit traject heeft het
waterschap zich laten adviseren door een begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van
diverse belangengroepen uit het gebied. De groep had een adviserende rol richting het waterschap
ten aanzien van uitgangspunten, aanpak, beoordelingscriteria en mogelijke maatregelen.
- Rijnstrangengebied

Gekozen GGOR-scenario
Gezien de relatief grote winst voor het rietmoeras en de relatief beperkte netto-schade voor de
landbouw (natschade versus droogteschade) is gekozen voor het scenario ‘rietmoeras door dynamiek’
(zie tabel). Dit wordt gezien als het meest kansrijke en reële scenario.
De motivatie voor deze keuze is:
•

In dit scenario is de winst voor rietmoeras substantieel en nagenoeg vergelijkbaar met het
optimale natuurscenario ‘rietmoeras’.

•

Het verschil zit vooral in het optreden van minder hoge pieken, waardoor afgestorven riet niet
wordt afgevoerd. Dit kan worden gecompenseerd door beheersmaatregelen.

•

In totaal treedt op 46 hectares landbouwgrond een extra structurele vernatting op. Van deze 46
hectares heeft echter 33 hectare de bestemming natuur.
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In dit scenario is de droogteschade voor de landbouw het kleinst. Ten opzichte van de huidige

•

situatie treedt op 21 hectare landbouwgrond minder droogteschade op.
Gezien de investeringskosten levert dit scenario het hoogste rendement op; de kosten-baten

•

verhouding is in dit scenario het meest gunstig.
Traject

Kandia - geplande drempel

Periode

Toekomstig

1 okt. – 15 mrt.

Toekomstig

Huidig

Huidig

max. peil*

min. peil

max. peil*2

min. peil

10.70

10.00

10.70

9.75

1

2

Eendenpoelse Buitenpolder

15 mrt. – 1 okt.

10.40

10.00 / 9.00*

10.70

9.75

Geplande drempel Eendenpoelse

1 okt. – 15 mrt.

10.70

10.20

10.70

9.75

15 mrt.– 1 okt.

10.40

10.20

10.70

9.75

1 okt. – 15 mrt.

10.70

10.60

10.70

10.60

15 mrt. – 1 okt.

10.60

10.60

10.70

10.60

1 okt. – 15 mrt.

10.70

10.00

10.70

9.75

15 mrt. – 1 okt.

10.40

10.00

10.70

9.75

Buitenpolder - drempel
Erfkamerlingschap
Drempel Erfkamerlingschap - stuw
Spijk

Noordstrang
(Grote Gelderse Waard)

1

*

Het toekomstig maximumpeil wordt alleen nagestreefd als de buitenwaterstand (rivierwaterstand) bij het gemaal Kandia
hoger of gelijk is aan het vermelde maximumpeil.

2

*

In de schrikkeljaren het peil op een natuurlijke wijze weg laten zakken tot 9.00 m+ NAP in de periode 15 juli - 1 oktober
(afhankelijk van rivierwaterstand).

Aanvullende maatregelen
Bij de nadere uitwerking van het voorgestelde peilbeheer wordt verder ingezoomd in het gebied en
worden in ieder geval de volgende zaken uitgewerkt:


Formuleren compenserende maatregelen: Voor de periode dat de ‘Nieuwe Natuurgebieden’ nog
niet zijn gerealiseerd, maar het nieuwe peilbeheer al wel is ingesteld, moeten compenserende
maatregelen zijn uitgevoerd. Een schaderegeling kan daar deel van uit maken.



Bepalen van exacte locaties van uit te ruilen gronden: Er is globaal inzicht in de gronden die in
aanmerking komen voor uitruil of functiewijziging. Concretisering en uitwerking in overleg met
eigenaren en/of gebruikers moet nog plaats vinden.



Bouwkundige gevolgen: Om een indicatie te krijgen van mogelijke natschade voor verspreide
bebouwing is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Voor een exacte
bepaling van ‘probleemlocaties’ moeten eerst lokale veldmetingen worden uitgevoerd.



Goede bereikbaarheid van landbouwpercelen: Door lokale vernatting van laagtes kan het
voorkomen dat percelen achter deze laagtes niet of beperkter toegankelijk worden.



Opstellen van een monitoringsprogramma: De verwachte effecten van de scenario’s zijn
gebaseerd op modelberekeningen. Met een monitoringsprogramma zal worden gevolgd of deze
effecten ook inderdaad optreden.



Grondwater Elten: In het Duitse Elten is in 1997 een grondwateronttrekking stopgezet. Sindsdien
zijn er in het Duitse Grondstein klachten van wateroverlast. Met het modelinstrumentarium wordt
onderzocht of deze het gevolg zijn van het stopzetten van de winning.
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b. GGOR Havikerwaard
In 2007 is het waterschap voor de Havikerwaard met een GGOR-traject gestart. Bij dit traject heeft
een klankbordgroep het waterschap geadviseerd, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse
belangengroepen uit het gebied. De klankbordgroep heeft een adviserende rol gehad richting het
waterschap ten aanzien van uitgangspunten, aanpak, beoordelingscriteria en mogelijke maatregelen.
In 2008 is een GGOR-besluit voor dit gebied genomen, in de vorm van een vastgesteld scenario.

- Havikerwaardgebied

Gekozen GGOR-scenario
Het GGOR voor de Havikerwaard richt zich op waterhuishoudkundige maatregelen in het Middachter
Broek en op reductie van de effecten van de drinkwaterwinning te Ellecom.
Het voorkeurscenario bestaat uit aanpassingen in de waterhuishouding van het Middachter Broek:
watergangen met opgestuwd peil en dempen kleine sloten en greppels in dit deelgebied. Alleen de
Parallelsloot, de Middelste Beek en de Beek op Middachten blijven hier bestaan.
Aanpassing van de waterhuishouding in het Middachter Broek heeft direct effect op de kwel en de
grondwaterstanden van het Faisantenbosch en het Kooibos. In combinatie met een reductie van de
effecten van de waterwinning, levert dit nog eens een extra bijdrage. Door aanpassingen van de
waterwinning zal ook de kwaliteit van het grondwater in het Faisantenbosch en het Kooibosch
verbeteren, omdat het aandeel diep grondwater toeneemt.
Aanvullende maatregelen
Bij de nadere uitwerking van het voorkeursscenario wordt verder ingezoomd in het gebied en worden
in ieder geval de volgende zaken uitgewerkt:
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Formuleren compenserende maatregelen: De grootste landbouwkundige schade treedt op in het
Middachterbroek. De gronden zijn daar hoofdzakelijk in gebruik bij een tweetal pachters. Eén
pachter heeft de voorkeur om op traditionele wijze zijn bedrijfsvoering te plegen, de andere
pachter experimenteert met alternatieve vormen van landbouwkundig gebruik. Voor deze laatste
pachter zou vernatting zelfs de voorkeur hebben. Bij de nadere uitwerking van het gekozen
scenario zal met deze pachters overleg gevoerd worden hoe de gevolgen van dit scenario het
beste binnen hun bedrijfsvoering kunnen worden ingepast. Daarbij kan bijvoorbeeld sprake zijn
van financiële compensatie, uitruil van gronden of het treffen van compenserende maatregelen.



Bouwkundige gevolgen: Om een indicatie te krijgen van mogelijke natschade voor verspreide
bebouwing is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Voor een exacte
bepaling van ‘probleemlocaties’ moeten lokale veldmetingen worden uitgevoerd.



Bijstellen natuurdoelen uit provinciaal Gebiedsplan Natuur en Landschap: Een aantal
natuurdoeltypen, vooral in Het Broek, kan niet worden gerealiseerd. Enerzijds omdat voor een
aantal natuurdoeltypen de huidige situatie al te nat is. Anderzijds is voor andere gewenste
natuurdoeltypen het meest extreme scenario (OGOR-Natuur) nog steeds te droog. Optimalisatie
en/of aanpassing van de natuurdoeltypen (vooral in Het Broek) is dus gewenst. Dit zal samen met
Provincie Gelderland worden uitgevoerd.



Opstellen uitvoeringsprogramma: Bij de nadere detaillering en uitvoering van maatregelen moet
rekening gehouden worden met oude en waardevolle bomen. Voorbeelden daarvan zijn de oude
eiken aan de zuidrand van het Faisantenbosch (de 'twaalf apostelen') en boomgroepen in het
uiterwaardengebied. Een plotselinge grondwaterstandverhoging kan leiden tot schade aan deze
bomen.

c. GGOR Niet-strategische actiegebieden
Voor het beheergebied van het waterschap dat valt buiten de strategische actiegebieden geldt het
'actuele grond en -oppervlaktewaterregime' (AGOR) vooralsnog als het gewenste grond- en
oppervlaktewater regime (GGOR). Zie voor een toelichting par. 2.2.3.
Het AGOR wordt voor dit deel van het beheergebied vastgesteld in de vorm van de laagste, de
hoogste en de voorjaarsgrondwaterstanden. Het waterschap handhaaft hier de huidige waterpeilen.
Zie ter illustratie de volgende kaarten. Voor de stroomgebieden voor de stroomgebieden van de
Schipbeek, Berkel en Oude IJssel zijn de gewenste maximum- en minimumpeilen in 2006
peilbesluiten vastgelegd. Het gaat in totaal om 61 peilregulerende werken.
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Toelichting:
Een grondwatertrappenkaart geeft in klassen aan hoe diep het grondwater zit ten opzichte van het
maaiveld. Tevens geeft de grondwatertrappenkaart aan wat de dynamiek is van het grondwater in een
bepaald gebied. De grondwatertrappenkaart is opgebouwd uit drie sets gegevens, namelijk de GHG,
de GLG en de GVG:
1. De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) geeft een beeld van de grondwaterstand die
vooral in de winter en het vroege voorjaar voorkomt. Het is het rekenkundig gemiddelde van de 3
hoogste grondwaterstanden gemeten op de 14e en 28e van de wintermaanden (oktober t/m
maart) over een periode van minimaal 8 aaneengesloten jaren.
2. De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) geeft een beeld van de grondwaterstanden die in
de nazomer voorkomen. De GLG is het rekenkundig gemiddelde van de 3 laagste grondwaterstanden gemeten op de 14e en 28e van de zomermaanden (april t/m september) over een
periode van minimaal 8 aaneengesloten jaren.
3. De Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) geeft een beeld van de grondwaterstanden
die in het voorjaar voorkomen. De GVG is het rekenkundig gemiddelde van de grondwaterstanden
gemeten op de 14e en 28e maart en de 14e april over een periode van minimaal 8 aaneengesloten jaren.
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U I T K O M S T E N

V O O R T O E T S

P L AN M E R

Voor wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven plannen, waaronder het waterbeheerplan, is het
op grond van de Wet Milieubeheer in twee gevallen verplicht om een procedure ingevolge een
planMER ('milieu-effectrapportage') uit te voeren:
1. Als in het plan sprake is van kaderstelling voor een m.e.r.-plichtige activiteit. Het plan is dan
opgenomen bij de opsomming van besluiten in de Bijlage bij het Besluit MER: de lijsten C en D.
2. Als een 'passende beoordeling' (door de provincie) nodig is vanwege mogelijke gevolgen van het
plan voor Natura2000-gebieden.
Een planMER is feitelijk een onderzoek gericht op (delen van) de inhoud van een waterbeheerplan,
waarin wordt beoordeeld wat de mogelijke milieugevolgen van dit plan zijn.
De waterschappen in Rijn-Oost hebben gekozen voor het uitvoeren van een vooronderzoek waarin is
nagegaan of er bij de waterbeheerplannen sprake is van de bovengenoemde twee situaties. De
uitkomsten van dit vooronderzoek (of voortoets) leveren conclusies op over de noodzaak om voor de
waterbeheerplannen een planMER-toets uit te voeren.
Toets op criteria uit C- en D-lijst
Bij de beoordeling van de waterbeheerplannen op de planMER-plicht is gebruik gemaakt van
onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit MER 1994. In de waterbeheerplannen in Rijn-Oost
worden een aantal activiteiten benoemd die overeenkomen met onderdeel C en D, namelijk:


De (aanleg), wijziging of uitbreiding van een waterweg;



De inrichting van het landelijk gebied (dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan);



De wijziging of uitbreiding van een rivierdijk;



De infiltratie van water in de bodem of onttrekking van grondwater aan de bodem, alsmede de
wijziging of uitbreiding van bestaande infiltraties en onttrekkingen (met uitzondering van
bronbemalingen bij bouwputten, bodemsaneringen en proefprojecten voor waterwinning);



De oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het reinigen van afvalwater;



De winning dan wel wijziging of uitbreiding van oppervlaktedelfstoffen;



De structurele verlaging van het (streef-)peil van een oppervlaktewater.

Uit het onderzoek blijkt dat geen van de maatregelen benoemd in de waterbeheerplannen de criteria
overschrijden zoals genoemd in de bijlagen C en D. Hierdoor kan worden gesteld dat de waterbeheerplannen voor wat betreft de maatregelen uit deze plannen niet kaderstellend zijn voor MERplichtige activiteiten. Daarom geldt op dit onderdeel voor de waterbeheerplannen geen planMERplicht.
Voortoets op effecten plannen op Natura2000-gebieden
Een habitat- of voortoets voor een Natura2000-gebied is nodig in het kader van het planMER om te
beoordelen of het voorgenomen beleid en de voorgenomen maatregelen in de waterbeheerplannen
mogelijk significante negatieve effecten hebben op dit gebied. Als uitgangspunt is gehanteerd dat een
voortoets nodig is voor de natuurgebieden waarin, of in de omgeving van het gebied, maatregelen in
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de waterbeheerplannen zijn voorzien, of de plannen op andere wijze effect kunnen hebben op de
N2000 instandhoudingsdoelen. Deze procedure start met de voortoets (oriëntatiefase).
In de voortoets wordt op basis van het voorkomen van soorten (flora en fauna) en de mogelijke
effecten van de activiteit, bepaald of:
- er zeker geen kans is op significante effecten;
- er mogelijk wel een effect, maar geen significant effect is;
- er kans is op een significant effect.
Van alle 42 Natura2000-gebieden binnen de beheergebieden van de waterschappen Rijn-Oost liggen
bij 33 gebieden maatregelen in, of in de buurt van, deze Natura2000-gebieden. Voor deze gebieden is
een voortoets uitgevoerd, om te bepalen of er kans is op significante negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen van de gebieden. In dat geval is een passende beoordeling nodig en ook een
planMER.
De maatregelen die opgenomen zijn in de waterbeheerplannen hebben vooral tot doel om de
natuurwaarde en waterkwaliteit te verbeteren. Het detailniveau van maatregelen in de waterbeheerplannen is zodanig dat maatregelen alleen op hoofdlijnen bekend zijn. Dat betekent dat in de
voortoets ook op een globaal niveau een inschatting gemaakt is van de effecten van de maatregelen
op de Natura2000-gebieden.
Uit de 33 voortoetsen is gebleken dat voor geen enkele maatregel op voorhand een significant
negatief effect te verwachten is. In veel gevallen is wel aanbevolen om bij de verdere uitwerking van
de maatregelen op een bepaalde manier rekening te houden met de instandhoudingsdoelen. Daarom
geldt ook op dit onderdeel voor de waterbeheerplannen geen planMER-plicht.
Rapport Toets op planMER-plicht
Het rapport 'Toets op planMER-plicht waterbeheerplannen Rijn-Oost', dat bij het ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015 openbaar is gemaakt, bevat het complete verslag van het vooronderzoek. Dit
rapport bevat tevens de volgende bijlagen:
1. Een lijst met alle maatregelen uit de waterbeheerplannen die mogelijk een invloed op, of relatie
hebben met de in de beheergebieden liggende Natura2000-gebieden.
2. Een toets van alle maatregelen uit de waterbeheerplannen, die mogelijk behoren tot activiteiten
zoals genoemd in onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit MER 1994.
3. De voortoetsen van de maatregelen uit de waterbeheerplannen per Natura2000-gebied.
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B I J L A G E

8

T E R U G B L I K

W AT E R B E H E E R P L AN

2 0 0 7 - 2 0 1 0

Deze terugblik geeft een beeld van de mate waarin de actiepunten uit het Waterbeheerplan 20072010 van Waterschap Rijn en IJssel zijn uitgevoerd. Dit is met kleuren per maatregel aangegeven.
Tevens is een verwijzing opgenomen naar beleidsdoelen en/of maatregelen uit het Waterhuishoudingsplan Gelderland 3 (WHP; laatste kolom).
De kleuren hebben de volgende betekenis:
Gereed / uitgevoerd
In uitvoering
Gefaseerd / nog niet uitgevoerd

Voort WHP

SCHOON WATER

gang

Kaderrichtlijn Water
A1
A2

Gewenste chemische

Normen toepassen op alle

Normen zijn vastgesteld op landelijk

toestand

wateren

en Europees niveau.

Doelen, maatregelen,

Maatregelpakket samen-

Voorgelegd in AB d.d. 22-12-07,

kosten

stellen per waterlichaam,

vastgesteld in dit WBP.

m.b.v. gebiedsgroepen en
klankbordgroep
A3
A4

Monitoringsprogram-

Monitoringsprogramma

Programma gereed in 2007, in

ma waterkwaliteit

bijstellen en uitvoeren

uitvoering sinds 2008.

Stroomgebiedbeheer-

Opstellen deelplan WRIJ

Aandeel in adviesnota Rijn-Oost

plan

8.1

geleverd, voorjaar 2008, en in
SGBP Rijn-Delta najaar 2008.

Waterkwaliteitsspoor
B1

Basisinspanning

Stimuleren gemeenten tot

- Bij 5 gemeenten voltooid

uitvoering en handhaving

- Met 13 gemeenten bestuurlijke

afspraken

afspraken gemaakt.
- Met 4 gemeenten nog afspraken
maken in het kader van NBWactueel.
- Prognose: per 1-1-2010 gereed.

B2

Afnameverplichting

Opschalen rioolgemalen

Ligt op schema (prognose 2008:

rioolgemalen
B3

80%), gereed 2010.

Waterkwaliteitsspoor

Uitvoeren optimalisatie-

In 2010 zijn OAS Berkelland,

(WKS)

studies afvalwaterketen

Dinxperlo, Nieuwgraaf en Etten

(OAS)

gereed.

Uitvoeren stadwater-

Per 2010 is met 17 gemeenten

onderzoek en opstellen plan

onderzoek verricht; met 12

van aanpak met gemeenten

gemeenten wordt een plan van
aanpak opgesteld.
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10.2

B4

Afvalwaterakkoorden met

In 2010 zijn 3 afvalwaterakkoorden

gemeenten

gereed.

Aansluitingen op

Stimuleren aansluitingen in

Voltooid.

rioleringen

buitengebied (riolering of
IBA)

B5

Gemeentelijke

Saneren overstorten op HEN- UItvoering gereed in 2009.

riooloverstorten

wateren: Winterswijk,
Ellecom

B6

Aansluitvergunningen

Vergunningseisen

Achterhaald a.g.v. komende, nieuwe

gemeenten

actualiseren en doorvoeren in regelgeving.
vergunningen.

B7

RWZI's renoveren en

Vernieuwen Holten

Voltooid.

Vernieuwen Winterswijk

Voltooid.

Vernieuwen Haarlo/Borculo,

Haarlo/Borculo: Onderzoeksfase

Dinxperlo

2008; Aanbestedingsfase in 2010

optimaliseren

Dinxperlo voltooid.
Pilot toepassen

Wordt niet uitgevoerd.

waterharmonica
B8

Transportstelsel

Renoveren en optimaliseren

Dit is een continu proces.

leidingen en rioolgemalen
Diffuse bronnen
C1

Vergunningverlening

Verhogen naleefgedrag

Dit betreft een continu proces t.b.v.

en handhaving

LOV, zowel erf- als

professionalisering.

perceelsituatie
Uitwerken aanpak 5 m. brede Er vinden reguliere controles plaats
mestvrije zones

waarbij Alterra de effectiviteit
bestudeert.

C2

Communicatie en rapportage

Dit betreft een continu proces t.b.v.

gebruik bestrijdingsmiddelen

professionalisering.

Onderzoek en

Evalueren pilot afsluiten

Voltooid. De evaluatie verricht o.b.v.

ontwikkeling

drains (Winterswijk Oost)

metingen van een pilot-project van
TNO te Hupsel.

Onderzoek stimuleren

Nog niet uitgevoerd.

akkerrandenbeheer
Onderzoek herkomst diffuse

Is in uitvoering.

verontreiniging
Waterbodems
D1

D2

Baggerprogramma

Afronden saneringen in

stedelijk water

stedelijke kernen o.a.

(Subbied)

Zutphen, Lochem

Baggerbeleidsplan

Vastleggen procedures en

Voltooid.

Vaststelling in 2009/2010

planning regulier
baggeronderhoud
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10.1

Opstellen en uitvoeren

In uitvoering t/m 2015.

maatregelenprogramma
D3

Regionaal

Deelnemen in ontwikkelen

Intentieverklaring is gesloten.

bestuursakkoord

akkoord waterbodems voor
Rijn-Oost (KRW)

Grensoverschrijdend water
E1

E2

Nutriëntvrachten vanuit Stimuleren samenwerking

Dit betreft een continu proces. Krijgt

Duitsland

binnen grenswater-

o.m. vorm in de pilot Winterswijk-

commissies en Rijn-Oost

Oeding.

Inventarisatie op

Afgerond in 2008 met sluiten

overdrachtspunten en

bestuursovereenkomst.

Blauwe knooppunten

formuleren (beheers)afspraken
Zwemwaterrichtlijn
F1

Zwemwaterprofielen

Opstellen profielen op basis

7 Van de 15 profielen zijn in concept

van inventarisatie

gereed; de overige 8 worden

probleemlocaties

uitbesteed. Eind 2009 volgt
vaststelling.

F2

Zwemwaterkwaliteit

Stimuleren maatregelen door

Dit volgt vanaf 2010 waar nodig.

derden + eigen maatregelen.
LEVEND WATER

WHP

Kaderrichtlijn Water
A1
A2

Gewenst ecologisch

Doelen uitwerken per

Voorgelegd in AB d.d.

potentieel

waterlichaam

22-12-07, vastgesteld in dit WBP.

Doelen, maatregelen,

Maatregelpakket

Voorgelegd in AB d.d.

kosten

samenstellen per

22-12-07, vastgesteld in dit WBP.

8.2
8.2

waterlichaam
Inrichting HEN/SED/EVZ
G1

Berkel: integrale

Fase 1: verwerving en

herinrichting

verkaveling gronden

Voltooid.

7.2

Voltooid.

7.2

Voltooid.

7.2

Fase 3a: Noordrand Groenlo

Voltooid.

7.2

Fase 4: Ramsbeek,

In uitvoering t/m 2010.

7.2

In uitvoering t/m 2009.

7.2

Fase 2: Koffiegoot,
Kerkloobos, stapsteen
Mallum: allen gereed
Fase 3: Groenlose Slinge,
Leerink-beek

Vlaskersgoot, Veengoot,
traject Eibergen-Rekken
Fase 5: traject HaarloEibergen, Leerinkbeek,
Steenbeek, zandvang Berkel
G2
G3

Berkel: traject Borculo-

Inrichtingsplan opstellen en

Besluit AB d.d. mei 2008;

Zutphen

realiseren

uitvoeringsagenda.

Berkel: vispasseerbaar

Aanleg vistrappen

Vistrap Warken en vistrap
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maken

Helbergen zijn onderdeel van
deelgebiedsproces LochemZutphen (2008-2018).
Aanleg meander Besselink

Onderdeel van
deelgebiedsproces LochemZutphen (2008-2018).

G4

Dortherbeek (Gld.)

Herinrichtingsplan opstellen

In ontwikkeling / planfase.

7.2
7.2

en realiseren (in fasen)
G5

Dortherbeek (Ov.)

Herinrichting, incl. aanleg vis- In ontwikkeling / planfase.

G7

Buurserbeek

Herinrichting in deeltrajecten,

passages
In ontwikkeling / planfase.

9.3

In ontwikkeling / planfase.

7.2
7.2

incl. aanleg vispassages
G8

Schipbeek

Herinrichting in deeltrajecten,
incl. aanleg vispassages

G9

Reconstructie Neede-

Grondverwerving,

Uitvoering in de periode 2009-

Borculo

Stelkampsveld (TOP), deel

2013. In 2009 is 2 module vast-

EVZ Grote Slinge, deel EVZ

gesteld.

e

Berkel, div. kleine w.gangen
G10 Reconstructie
Winterswijk Oost

Opstellen inrichtingsplan 't

In uitvoering (2008-2012).

9.3

Woold, Brinkheurne-Kotten,
beekherstel HEN en SED
wateren

G11 Whemerbeek

Herinrichting Huininkmaat en

Voltooid.

Eelink

G12 Baakse beek /
Veengoot
G13 Oude IJssel

Herinrichting Berkhof tot BH

Wordt uitgevoerd in de periode

Bulten

2009-2013.

Opstellen en uitvoeren

Visie is vastgesteld als

herinrichtingsplan op basis

startnotitie, AB sept. 2007.

van ontwikkelde visie

Onderdelen zijn in uitwerking.

Traject 1: Doesburg-

In uitvoering t/m 2010.

7.2

Traject 2: Doetinchem-Ulft:

2009: inrichtingsplan vastgesteld

7.2

stuwcomplex, natuur-

en charette t.b.v. De Pol

vriendelijke oevers,

gehouden.

9.3

Doetinchem: stapstenen,
oeverherstel, fietspad

vispassage, fietspad
Traject 3: Gendringen-Duitse

Onderdeel van gebiedsproces

grens: Waterberging,

Engbergen

7.2

vispassage, recreatie
Traject 4: Aa Strang:

2009: planfase.

7.2

2009: planfase.

7.2

Volgt in 2010.

7.2

waterberging, vispassage,
afstemming Duitsland
G15 Boven Slinge

Meandering, berging,
overlaat, aanleg vispassage
stuw Gaanderen

G16 Grote Beek

Visie vaststellen,
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inrichtingsplan opstellen en
realiseren
G17 Havikerwaard

Opstellen beheer- en

Voltooid.

onderhoudsplan
Herinrichting Ruitersbeek

Afgerond (is vervallen).

(HEN)
Doorvoeren inrichtings-

2008: planfase / onderdeel van

maatregelen aan overige

GGOR.

9.3

HEN watergangen
Overige wateren
H1

Landinrichting Gelderse Inventariseren

2008: planfase / onderdeel van

Poort

GGOR.

kwaliteitsknelpunten landelijk

9.3

gebied, uitvoeren GGORmaatregelen
H2

Deelname

Deelname aan Hupsel-Zwolle, In uitvoering (loopt nog enkele

landinrichtingen

Eibergen-Oost

jaren).

H3

Overige projecten De

Herinrichting Lindese Laak,

Lindese Laak: gereed in 2009.

Graafschap

Vierakkerse Laak

Vierakkerse Laak: uitvoering na

3.4

2009.
H4

Gebiedsgericht

Uitwerken onderhoudsplan

Pilot gebiedsgericht beheer- en

onderhoud

voor alle gebieden

onderhoudsplan in uitvoering.
Daarna verbreden naar alle
gebieden.

H5

Gedragscode Flora- en

Invoeren gedragscode bij

2007: Handleiding voor interne

faunawet

maaien en overig onderhoud

toepassing van de code.
Vanaf 2008: Monitoring en
evaluatie uitwerking gedragscode in 2 proefgebieden.

H6

Onderzoek en

Invoeren inzichten uit 'Leren

Project geëvalueerd en adviezen

ontwikkeling

van 15 jaar beekherstel'

zijn geïmplementeerd.

Evalueren werking nieuwe

Evaluatie is uitgevoerd.

typen vistrappen
H7

Legger waterlopen

Actualiseren en

2008: Overgangsregeling

automatiseren Legger

(geactualiseerde legger), o.b.v.
de modelkeur van de Unie van
Waterschappen.
2009: Definitieve Legger
vastgesteld.

FUNCTIONEEL WATER

WHP

Waterkeringen
I-1

Verbeteren primaire

Aanbrengen gesloten

waterkeringen

verhardingen

2009: Werkzaamheden afgerond.
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Verbeteringswerken

Werken dijkringen 47 en 50

uitvoeren o.b.v. toetsing:

uitgevoerd.

Schaapdijk, Broekdijk (ring

Ring 51 in 2009 af te ronden.

47); IJsseldijk, Den Elterweg,
Harenberg, Twentekanaal
(ring 50); Twentekanaal,
Dortherbeek (ring 51)
Verbeteringswerken

Ring 49 in 2009 af te ronden.

uitvoeren: stadsgracht
Doesburg, Olburgen,
Den Elterweg Baak (ring49)
Dijkverlegging

Fase 1: 50% gerealiseerd.

Hondsbroekse Pleij

Fase 2: in 2009 af te ronden

1.1

Coördinator is RWS.
Versterkingsplan

Is in uitvoering.

1.1

Westervoortse Dijk
I-2

Beheer en onderhoud

Derde toetsingsronde

Ring 47 en 51: gereed in 2009

primaire waterkeringen uitvoeren

Ring 48 en 50: gereed in 2009
Ring 49: gereed in 2009

Project Veiligheid Nederland

2008: Systeemtoetsing heel

in kaart 2

Nederland
2009: Start productiefase
Eind 2010, project afgerond.

Beheersplan keringen

Beheersplan wordt onderdeel

actualiseren

nieuwe WBP.

Onderhoudsplan keringen

2007: Plan vastgesteld.

vaststellen

2008: Implementatiefase.

Legger opstellen

Vaststelling in 2009 (gelijk met

1.2
1.2

Keur)

I-3

Beheersregister opstellen

Betreft continu proces.

Beheer regionale

Regionale keringen in legger

2008: Vaststelling normen door

waterkeringen

opnemen en uitvoeren

provincie.

eerste toetsing

2009: Toetsing aan de normen.

Opstellen beheerplan

Beheersplan wordt onderdeel

regionale keringen

nieuwe WBP.

Opstellen verbeterplan

Volgt na toetsing 2009.

2.1

2.2
2.3

regionale keringen, incl.
tijdpad

I-4

Calamiteitenzorg

Uitvoeren verbeterplan

Volgt na opstelling verbeterplan

regionale keringen

2009.

Actualiseren

2008: Actualisering en houden

calamiteitenplan hoogwater;

oefeningen.

uitvoeren oefenprogramma's
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1.3

Waterpeil (GGOR)
J1

GGOR opstellen en

Uitvoeren gebiedsdekkende

Voltooid.

3.1,

uitvoeren

knelpuntanalyse

9.1

Ontwikkelen instrumentarium Voltooid.

3.1,
9.1

GGOR strategische

Rijnstrangen (2007) en

3.3

actiegebieden en verdroogde Havikerwaard (2008) zijn
gebieden

opgesteld. Overige gebieden in
onderzoek.

GGOR voor overige

T/m 2010: AGOR=GGOR.

gebieden

J2

Vastleggen GGOR in

Rijnstrangen, Havikerwaard en

3.2

volgende versie

gebieden buiten de SAG-gebieden

waterbeheerplan

worden in dit WBP vastgelegd.

Beschermen natuur in

Onderdeel van uitwerkingen

2008: Nog niet van toepassing.

9.2

hydrologische

GGOR

9.3

beschermingszones
J3

Verdrogingsbestrijding

Aanpak verdroogde

Deels gerealiseerd, deels in

in TOP-lijst gebieden

gebieden: o.a.

uitvoering (o.v.b.).

Stelkampsveld, Onderlaatse
Laak, Rijnstrangen
Water vasthouden (NBW)
K1

Uitvoeringskader voor

Toetsen stedelijk gebied aan

vasthouden water

landelijke basisnormen

Voltooid.

4.1,
4.2

Vaststellen regionale

In GGOR opgenomen.

behoefte water vasthouden
(gebiedsnormen)
K2

Realiseren vasthouden Uitvoeren kleinschalige
water

Betreft een continu proces.

maatregelen, mede op basis
van GGOR

K3

Liemers: onderzoek en

Liemers: onderzoek afgerond.

realisatie retentie Duivense

Duivense Broek: realisatie retentie

Broek

niet meer nodig.

Realiseren retentie in

Deels autonoom obv de watertoets.

bestaand/nieuw stedelijk

In diverse gebieden is retentie

gebied en bedrijventerreinen

gerealiseerd.

Watersysteem

Uitvoeren maatregelen ter

Onderzoek loopt. Uitvoering gestart

Doesburg

verbetering van

in 2009.

4.5

5.3

doorstroming en
waterkwaliteit
K4

Watertoets

Uitvoeren watertoets op

Voltooid. In 2008: actualisatie

basis van evaluatie 2006

richtlijnen op basis van nieuwe
WRO uitgevoerd.
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5.1

K5

Gemeentelijke

Inbrengen kennis en

2008: 11 van de 22 gemeenten

waterplannen

maatregelen waterschap

hebben (hele of gedeeltelijke)

Beheer stedelijk water

Gefaseerde overname

Gereed in 14 gemeenten; in 8

5.4,

stedelijk water met

gemeenten in uitvoering.

5.5

Vastgesteld in AB (juli 2008).

4.5

waterplannen.
K6

afvoerfunctie
K7

Watersysteem Arnhem Renoveren gemaal Het
Broek, incl. persleiding

2008: Renovering persleiding is
voltooid.
2009: Renovering gemaal Het
Broek.

Oplossen knelpunten duikers Aanbesteed in 2008.

K8

Stuwen/gemalen

Aanleg stedelijke

Grotendeels in planfase; een klein

waterberging

deel is reeds uitgevoerd.

Renoveren gemalen en

Gestart in 2008.

stuwen, o.a. stuw De Pol
(Oude IJssel)
Recreatie en beleving
L1

Recreatief

Ruimte bieden en zo

medegebruik

mogelijk ondersteunen

Evaluatie in 2009.

initiatieven derden
L2

Beleid cultuurhistorie

Inventariseren

en archeologie

cultuurhistorische en

Voltooid.

archeologische waarden;
toepassen landelijke
richtlijnen
Vaarweg Oude IJssel
M1

Beleid gebruik

Vaststellen beleid t.b.v.

vaarweg Oude IJssel

beroepsvaart en recreatieve

Vastgesteld in AB van sept. 2007.

vaart
M2

Beheersplan vaarweg

Actualiseren reglementen en

Vastgelegd in notitie ‘Nadere regels

Oude IJssel

richtlijnen

vaarwegbeheer Oude IJssel’
(2006).
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K A AR T E N

B E H E E R G E B I E D

1. Overzichtskaart watersysteem
2. Waterkeringen
3. Bijzondere gebieden en functies
4. Zuiveringstechnische werken
5. Functiekaart water (provincies Gelderland en Overijssel)

126

