vormendievoortkomen uit het nieuwe
waterbeleidzijnweergegevenindeellipsen.
Hetopstellen vanhetGGORmoet wotden
opgevatalscyclischeniteratiefproces.
Hetwatetbeheersplan waarinGGOR
wordtopgenomen, legtgeen verplichtingen
opaanderden;hetGGORbiedteeneigen
instructienorm aanhetwaterschap.Welzijn
erbezwaarprocedures ofvergoedingvan
schademogelijk bijdedoorwerkingvan
GGORinbijvoorbeeld eenpeilbesluitof
wanneersprakeisvannalatigheid van het
waterschap.

ACHTERGROND

GGOR E N WATERNOOD [2)

HetWaterbesluitvan
WaterschapReesten
Wieden

WaaromGGOR?
Methetwerken metGGORworden,in
tegenstellingtotwat bijsectoraalwaterbeheergangbaar was,ontwerp-en inrichtingseisenvanhetwatersysteem inclusiefgrondwater nietalleengeformuleerd renbehoeve
vandedominantefuncties ineengebied,
maatookvoordeeconomisch watzwakkere
functies. GGORgeeft dusinvullingaanintegraal waterbeheer.
Demeerwaarde isdrieledig:
• Hetslaateenbrugtussendestraregische
belangenafweging opprovinciaalniveau
enoperationele insttumenten vande
waterbeheerder, zoalshet peilbesluit;
• Hetdraagtbij aandeintegratie vande
beleidsveldenruimtelijke ordening,
milieu enwater.Het minimaliseert de
strijdigheden diekunnen optreden tussenfunctietoekenning ende mogelijkheden vanhet watersysteem;
• Hetvetschaft voorallepartijen duidelijkheid overdedoelsrellingen vanhet
waterbeheer enisnormen toetsingskadervoorvelerleiruimtelijke activiteiten
eningrepeninhet waterhuishoudkundigsysteem.

Grondwaterstandvcrioopvormtdebasisvoorhetdagelijkswaterbeheer.Datisderedenvanhet
bestaanvandewaterschappen.Vanafde latemiddeleeuwenzijnwaterschappenopgerichtomdeveiligheidtegenoverstromingentewaarborgenenomhctgcwenstegrondwaterstandverloopterealiseren.
Dat laatstenoemdendewaterschappenalleennietzo.Dewaterschappenwildenhetoppervlaktewater
beheersen,maarhetachterliggendedoelwasnatuurlijk omophetlandproductentekunnenverbouwenenomervoortezorgendatwedroogkondenwonen.Hetrealiserenvanhetgewenstegrondwaterstandverloop,ofhetGewensteGrond-enOppervlaktewaterRegime,vormtinfeite deoeroudetaakvan
dewaterschappen.Natuurlijk isindeajgelopen decenniadietaakverbreedmetdezorgvoordewaterkwaliteitenkijkenwenietmeeralleennaardeJunctieslandbouwenwonen,maarooknaarnatuuren
recreatie,aldusHenkPost,sectorhoo/dwaterbeheerbijwaterschapReestenWieden.
Bijdevoorgangersvanhet waterschap
ReestenWiedenwasdezetaakopvattingal
vetinnerlijkt. Vanaf1995gebruikt het watetschapdegtondwaterttap(Gt)voorhetbelastingsysteem (deomslag),namelijk alsbasis
voordeclassificatie 'ongebouwd onroerende
zaken'.Dezeclassificatie moetvolgensde
waterschapswetgebaseerdzijn opverschilleninhoedanigheid enligging,dieleiden
toteenonevenredigvoor-ofnadeel.DestellingvanuitReestenWiedenisdatdegtondwatertrapderesultante isvanalhetdoenen
(bewust)nalaten inhet totale waterbeheer,
debodemsoort,degeologischeopbouwende
hoogteligging.Daatmeeisdegerealiseerde
GGORenWaternood.

GGORverschaft eenintern beleidskader
voorwatersysteembeheer,zowelinhet landelijkgebied alsindestad,alisdetoepassingindestad technisch-inhoudelijk nog
onvoldoendeuitgewerkt.GGORbiedt tevens
eenintegratiekader voordeactiesdievoorvloeienuitWaterbeheer 21eeeuwende
Kaderrichtlijn Watet.Kortom,alleredenom
deafspraken dieinhetNationaalBestuursakkoordWateroverGGORzijn gemaakt,
nietopdelangebaan teschuiven, f
drs.Frans Ciaessen(RIZA)
ir.Heiko Prak
(Dienst Landelijk Gebied)
ir.Berendien Spiers
(Unie van Waterschappen)
Guus Beugelink (RIVM)
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grondwatertrap alsmaatvoothet grondwatetstandvetloop eengoedeinvullingvanhet
begtiphoedanigheidmeteendirecterelatie
methet(gevoerde)waterbeheer.Concreet
betekentditdatgronden diebeschikken
overeenoptimaal grondwatetstandverloop
voordebetreffende grondgebruiksfunctie in
dehoogstbetalendeklassevallen.
Aanheteindevandevorigeeeuwhebbenweditclassificatiesysteem geperfectioneerdeneenbeteronderscheid gemaakt
tussen landbouw, natuutenstedelijk gebied
endebasis,deGt-kaatt,geactualiseerd op
eenschaal ïao.ooo.

Watheeft ditnu temaken met het realiserenvanhetGGOR?Hetbestuur van
waterschap ReestenWiedenheeft met zijn
keuzeinhet belastingstelsel al duidelijk
aangegeven wathet wil.Hetwilhet grondwaterstandverloop (enhetdaarbij behorendeoppervlaktewaterregime) zogoed
mogelijk afstemmen opdeeisendiede
betreffende gebiedsfunctie stelt,ditmet in
achtnemingvandenatuurlijke mogelijkhedenvanhet watersysteem enhet waarborgenvandeveiligheid.Hiervoor istenbehoevevandeclassificatie alhet Optimale
Grond-enOppervlaktewater Regime
(OGOR)voordenatuur bepaaldenishet
optimale regimevoordelandbouw afgeleid
metbehulpvandeagrarischeHELP-tabelIen.
DetermGGORuitdevierdeNota waterhuishouding endemethode Waternoodpassenhierdoorgoedbinnen devisievan waterschapReestenWiedenopwaterbeheer. Her
vaststellenenrealiseren vanhetGGORis
maatwerkenmoetgebiedsgewijs gebeuren.
Dit isvastgelegd inhet waterbeheerplan.
Hetschema opdepagina hiernaastgeeft de
werkwijze wellicht het besteweer.Waternood isdoor waterschap ReestenWieden

omarmd,omdat hetbij hetvaststellen van
hetGGORendemaatregelen dienoodzakelijkzijn omdezetebereiken,niet langerwil
vasthouden aandenorm tabellenuit het
Cultuurtechnisch Vademecum,maarper
gebied samenmetde belanghebbenden
maatwerk willeveren.
Dekomende 20tot30jaar streeft het
waterschapernaar hetbeheersgebied deel
voordeelaantepakkenmet behulpvan
Waternood.Samenmetde belanghebbenden
stelt hetwaterschapdeminimale doelrealisatie(zievorigartikel)vast.Dedoordeprovinciesvastgelegdefuncties zijn hierbij het
uitgangspunt. Opbasisdaarvan probeert
reestenWiedentebepalenwathetGGOR
moetwordenenwelkemaatregelen nodig
zijn omdittebereiken.Ookwordt bekeken
welkebeheersmaatregelen nodigzijn om het
GGORinstand te houdenenhoeditgemetenengeëvalueerd moet worden.
Voordeuitvoeringbegint,legt het
waterschap allesvastineenzogeheten
waterbesluit, datdeinspraak ingaaten
waartegenbezwaarenberoepopensraat.Dit
waterbesluit geeft duidelijkheid over het
GGORenhet tevoerenbeheerenstaat borg

vooropencommunicatie metdebelanghebbendenenvoorderechtenvandezebelanghebbenden.Alshetwaterbesluit genomenis,
voerthet waterschap deinrichtingsmaatregelenuitenstart hetafgesproken beheer.
Hetwaterbesluit vanwaterschapReest
enWiedenbestaat uit devolgendevijfelementen: hetGGOR(eensetkaartenmeteen
gridvan25*25meter),de inrichtingsmaatregelendienodigzijn omhetGGORtebereiken(inclusiefdekosten),het tevoerenpeilbeheer,hetdoorhetwaterschap tevoeren
beheerenonderhoud vanwatergangen ende
wijzevanmonitoringenevaluatie.
Alshet nietlukt omeenwaterbesluit te
nemen,omdat hetnietkanrekenenopvoldoendemaatschappelijkdraagvlak,het technischniet kanofomdatdemaatregelen en
hettevoerenbeheerdomwegteduur worden,danmoeterietsmetdefunctie gebeuren:ofdefunctie vanhet (naastliggende)
gebied wordtgewijzigd ofdedoelstelling
wordtaangepast oferkomt aanvullende
financiering. C
ing. Henk Post
(Waterschap Reest en Wieden)
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WARECO

...kan Wareco Amsterdam bv u al meer dan
20jaar professioneel adviseren.
Het ingenieursbureau bestaat uit een enthousiast
team van ruim 50 ervaren adviseurs. Zij voeren
oplossingsgericht uw complexe en grootschalige
projecten uit. Opdrachtgevers zijn gemeenten,
provincie en bedrijfsleven.

Zoekt u een innovatieve
partner, directe contacten,
professioneel advies en
doeltreffende oplossingen?
020 - 695 43 98
info@wareco.nl
www.wareco.nl

Wareco is actief op het gebied van Waterbeheer,
Bodemsanering en bestaande Funderingen.
Deafdeling Waterbeheer is gespecialiseerd
in stedelijk grondwater. Haar terrein omvat zowel
strategische beleidsvraagstukken als praktische
oplossingen en technische ontwerpen.
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