ACHTERGROND

BASIS VOOR INFORMATIESYSTEEM WATERSCHAP D E D O M M E L

Eénmeetnetvoor
integraalwaterbeheer
WaterschapDeDommelheeftzijndoelstellingenineenwaterbeheersplanvastgelegd.Omtekunnen
toetsenofdezedoelenookwordenbereikt,ismonitoringnoodzakelijk.Inhetwaterbeheerontstaan
steedsnieuwebeleidsterreinenenonderwerpenkrijgenvakereenintegraalkarakter.Hierdoorverandert
ookdeinjormatiebehoejte.Daarombestondbijhetwaterschapdenoodzaakdebestaandemeetnetten
tegenhetlichttehoudeneneenbreedintegraalmeetplanvoorroutinematigemetingenoptestellen.
Hierdoorkanbovendiendeinformatietoegankelijkergemaaktworenvoordeeigenmedewerkers.
Tot 2002kendehetwaterschap nogeen
traditioneleensectoralescheidingin twee
routinematige meetplannen voor oppervlaktewater:éénvoordefysisch-chemische en
biologischewaterkwaliteit enéénvoorde
waterkwantiteit.Beidemeetplannen omvattenverschillende meetnetten endemeetgegevenswerdendoorverschillende medewerkersverzameld enverwerkt.Demeetnetten
zijn indeloopdertijd doornieuwe afsprakeneninzichten aangepastzondereentussentijdse evaluatieenafstemming. Samenhangtussendemeetnetten ontbrak derhalve
endegegevens werden nietoptimaalen
integraal gebruikt.

Omtekomen toteenintegraal meetplan,zijn devolgendezaken vastgelegd:
• Uitgangspunt isde informatiebehoefte
enniethetbestaande meetnet;
• Deinformatiebehoefte isuitgewerkt in
drievarianten.Zokondekeuzevan het
ambitieniveau vanhet meetplan bijde
managersgelegd worden;
• Degevolgdeaanpak isgrotendeelssectoraal,omdat debetrokken deskundigen
overhetalgemeengespecialiseerd zijn
binnen éénsector(bijvoorbeeld hydrologieofecologie).Zijgavenaanwelkeintegraleinformatie zijnodig hebben;

MoerasbosbijHapert(foto:JanZande'e).
• Eenpragmatischeaanpak isgevolgd.Na
eeneerstemonitoringscyclus zalmet
behulpvan(statistische)analyse het
meetnetwordengeëvalueerdenverder
geoptimaliseerd.

Stappenplan
Inventarisereninformatiebehoejre
Deeerstestapbij hetopstellenvaneen
meetplan ishetverwoordenvande informatiebehoefte.Allereerst isvanuit dekaderstellendewetten,afspraken enwensendealgemeneinformatiebehoefte gecategoriseerd.
Uitgangspunten daarbij waren deEuropese
Kaderrichtlijn Water,deNederlandsewetgeving,delandelijke,provincialeen regionale
beleids-enbeheernota's endeafspraken met
derden,zoalsdewaterakkoorden enhet
stroomgebiedscomité voordeDommel.Vanuitdezealgemenekaderszijn vijfhoofdmeetdoelstellingen en 18 afzonderlijke
meetdoelen geïdentificeerd (zietabel).
Concretiserenmeetdoelen
Juistbijhetconcretiserenvandemeetdoelenstonddenoodzaakvanhelderheid en
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doorzichtigheid voorop.Doorindezefasede
keuzesenbeslissingen heldervastteleggen,
wordthetprocesnavolgbaar.Daardoor kunnen inlaterefasen wijzigingen enaanpassingen aanhet meetplaneenvoudig gemaakt
worden.Bovendienwordtvoorde toekomstigegebruiker vandeinformatie helder
welkeinformatie waarvoorgebruikt kan
wordenenwaarom bepaaldemeetlocaties,
frequenties enparameterszijn gekozen.
Formulerenenkeuzevarianten
Deskundigen isgevraagdomper meetdoeleendrietalvarianten vooreen meetplan
optestellen,datverschiltperambitieniveau.Vervolgenssteldeeengroep
managerspermeetdoel het ambitieniveau
vast,medeopbasisvanglobalekosten.Door
eenaanpak permeetdoel blijft constant helderwaaromietsgemeten wordt.Bovendien
kunnen managersaccentenleggenbij meetdoelendooizeeenhogereambitiemeete
gevendan anderen.
Inveelgevallen hebbendevarianten te
makenmet hetschaalniveau vanhet meetnet.Bijhetvrachten-enbalansenmeetnet is
bijvoorbeeld onderscheidgemaakt ineen
minimaal meetnet waarmeealleeneen
balansoverhethelebeheersgebied gemaakt
kanworden,eenmaximaalmeetnet waarmeevooriederdeelgebiedvan Waterschap
DeDommel(intotaal 14)eenbalansopgesteldkanwordeneneen tussenvariant waarmeevoordedriebelangrijkste hoofdsystemen(Dommel,Zandleij en Esschestroom)
eenbalansgemaaktkan worden.
Hetopstellenvanvariantengeeft dedeskundige meervrijheid. Diewordtniet belast
metdeafweging tussen kostenen kwaliteit.
Dekostenafweging wordtgelegd waarzij
hoort.Bovendien kunnen managers ineen
eerder stadium albetrokkenwordenbij het
meetplan,hetgeenhetbestuurlijk draagvlak
vergroot.
Optimaliserenenintegreren
Nakeuzevanhetambitieniveau ende
bijbehorende meet^ispanning(locaties,
parametersenfrequentie) isallereersteen
optimalisatieslaggemaakt.Binnendesectorenfysischechemie,hydrologieenecologie
zijn delocatiesvanmeetdoelen overelkaar
heengelegdendoubluresgeïdentificeerd en
samengevoegd.
Dezeintrasectoraleoptimalisatievande
meetdoelen resulteerde ineensterke afname
vanhetaantalmeetlocaties.Nadatalledoublureswarensamengevoegd,vond intégrité

vandesectoralemeetplannen plaats.Dedrie
sectoralemeerplannen zijn opelkaargelegd
enzoveelmogelijksectoralemeerdoelen zijn
opéénlocatieverenigddanwel informatietechnisch gekoppeld.
Doordeintegratievandesectorale meetplannen worden meetlocatiesgekoppeldof
nieuwemeetlocatiesgeïntroduceerd, wanneereendergelijkekoppelingopgrond van
degedefinieerde meetpunten niet mogelijk
isendeonderliggende meerdoelen daarom
vragen.Zomoeten terondersteuning van
hetecologischemeetnet extrafysisch-chemischemeerlocatiesworden geïnrroduceerd.
Implementatie
Hetmeerplan isinfeiteeen meetnetonrwerp.Dithoudt indatopdiverse onderdelen
nadereuirwerkingenenvertalingen naarde
prakrijk moerenwordengemaakt.Naastde
inrichtingvanhetmeetnet vragenookandereonderdelenvandemonitoringcyclus de
nodigeaandacht,zoalshetorganiseren van
hetinwinnen vangegevens,dataopslag,beheeren-beschikbaarheid enher omwikkelenvanadequarerapportagevormen voor
materiedeskundigen,management en
bestuur.
Gedurendedeimplementatiefase iseen
interneprojectgroep veranrwoordelijk voor
dealgemenevoorrgang,besluitvorming en
coördinatie.Vierwerkgroepen vervulleneen
sectorspecifieke uitvoerendeen adviserende
rolendragenzorgvooradequate onderlinge
afstemming bij intersectorale acriviteiten:
hydrologie,fysisch-chemisch, biologieende
informarie- encommunicatietechnologie
°e projeergroepen,met uitzonderingvande
Matste,concreriseerden het meetplan.Ter
ondersteuningkregenzijeen controlelijst
voordebeoordelingen regisrratie/beschnjV1
ngvanalletypenvanmeetpunten, die
Proefondervindelijk in hetveldzijn getoetst.
°P basisvandelijst zijn dedefinitieve meetpunten entrajecten vastgesteld.
Eenintegraalmeetnet vraagt daarnaast
°ttieeneenduidigeentransparante meetPuntcodering.Bijvoorkeurblijkt daaruir
nietalleendeonderlinge relatievande
samenstellende sectorale meetinspanningen,maarwordt ookbijvoorbeeld het
betreffende stroomgebied endesituering
du
idelijk.
Vooreenadequate uitvoeringvanhet
•MeetprogrammaverdienendiverseorgamSa
torischeenlogistiekeaspectenaandacht in
• voorbereidingsfase. Herbetreft onder
m
eer hetvaststellen vaneenzinvolbezoeksch
-emavoorderoulerendemeerpunten. Dit

isnietalleenvanbelangmethetoogop
beleidsrelevantegegevensverzameling, maar
ookvooreen-overdejaren heenbezienevenwichtige claimopdebeschikbarecapaciteitvanpersoneelende laboratoriumfacilireiten.
In tegenstelling tothet fysisch-chemisch
enbiologischmeetnet moetenbij hethydrologischmeetnet meetkastengeplaatst worden.Diebevatten telemetrie-apparatuur.
Ookwordtdebestaande hoofdpost vervangendooreen 'webbased'-relemetrieapplicatie,waarbij decommunicatiemetdetelemetrie-apparatuur plaatsgaatvinden middels
GPRS.
Informatiesysteem
Inhetalgemeengeldtdatdebeschikbaarheidvangegevensmoetaansluiten bij
deinformatiebehoefte vandediversegebruikers.Dedatagebruiker moetdaartoe
beschikkenoverapparatuur voor bijvoorbeeldheteenvoudigkunnen binnenhalen
vangekoppelde/integrale gegevens.Hiervoorzijn rwee auromatiseringsprojecten
opgestart:optimalisatiedatastromen waterkwantiteit (hydrologie)enéénvoorwaterkwaliteit (fysisch-chemisch enbiologisch).
Vooralsnogresulteerdeditineen 'webbased'
applicatievoordefysisch-chemische parameters.Binnenafzienbare tijdzalhet hydrologischeenbiologischedatabestand worden
gekoppeldaanhetfysisch-chemisch darabestand.

Conclusies
Dekrachrvandegevolgdeaanpakligt in
dehelderheid ennavolgbaarheid. Uitgangspuntbij hetmeetplan isdatduidelijk wordt
omschreven waaromzakenworden gemeten
enwatje vervolgensmetde meetinformatie
kunt doen.Hierdoor isdeinformatie toegankelijker. Hetmeetnet isook flexibel,
omdatdoorduidelijke documentatie van
onderliggendeoverwegingen enkeuzesher
mogelijk isopeenlatermoment het meetplanoppunten aantepassen, bijvoorbeeld
vanwegeveranderend beleid.Zoblijktde
informatiebehoefte vanuitdeKaderrichrlijn
Warergoedinpasbaar binnen her Meetplan
IntegraalWaterbeheer.
Omdatbijdeopzetvanhetmeetnet de
informatievraag srurend isgeweest, heeft
hetmeetnet eendirectekoppelingmetde
informatiebehoefte. Ditleidttot kosteneffectiviteit.Doordeaanpakmervariantenis
hetmeetnet ookevenwichtigensluitgoed
aanbijdeambitiesvanhetwaterschap.Het
meetnet isbeheersbaar,juist vanwegede
opbouwuit driesecroralesubmeetnetten,
maar ookdoorgestandaardiseerde pakkerren
enfrequenties eneenduidige ontwerpcriteria. ^T
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(Witteveen+Bos)
DirkFleerakkers,Jaccode Hoog en
OscarvanZanten (Waterschap de
Dommel)

n„,1„,vanhetMeetplanInte,graalWaterbeheer.
hoofdmeetdoebteUing^
watersysreemkennis

n^rrTtoetsingentoestandbeschrijving

efiecten^nbronnen_
afsprakenmerderden

o^erarioMeTwaterbeheer

afzonderlijke meetdoelen
vrachtenenbalansen
hydrologische watersysteemkennis
ecologischewatersysteemkennis
toetsingAmvBvoorzwemwater
toetsingAmvBvoorzalm-enkarperachtigen
toestandvisstand
toestand waternatuur
toetsingalgemene milieukwaliteit
toestandalgemeenecologischefunctie
effecten vanbronnen
waterakkoorden
stroomgebiedscomité
molenpeilbesluit
Beuven
waterverdelingPeelrijt
onttrekkingsverbod
volgenhoogwatergolf
verdeelwerken
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